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– Az óvodai bérlakásból a Szilvás utcai bérlakásba költözik a bérlő az óvodabővítés miatt,
2008. évi népesség-statisztikai adatok
– A Képviselő-testület tárgyalta a 2008. évi gyermekjóléti, gyermekvéTelepülésünkön 2009. január 01-i állapotnak megfelelő
delmi feladatokról szóló beszámolót, és megalkotta közfoglalkoztatási
népesség-statisztikai adatok:
tervét, mely alapján a tartósan munkanélküli személyeket alkalmazni
Állandó lakosság: 1599;
Lakónépesség: 1524;
tudja az önkormányzat.
Korcsoportos
adatok:
– A közvilágítás üzemeltetését a KÖZVIL Zrt látja el továbbra is, a Testület ajánlatot kér az önkormányzat intézményeinek villamosenergia
0-14
15-X
0-18
19-60
61-X (év)
és gázenergia beszerzésére. A cél ezzel az olcsóbb energia beszerzése.
274
1325
349
1005 245 (fő)
– 2 építési telket eladott az Önkormányzat, a Kertvég utcában 6.630.000,míg a Malomvölgy utcában 9.600.000,-Ft-ért. Az összegek az ingatlanos
céltartalékba kerülnek a költségvetésben.
– A Képviselő-testület döntött arról, hogy a Kertvég utcai telektulajdonosok helyett kifizeti az E-ON Zrt-nek a 241.920,-Ft csatlakozó káBalogh József:
Édesanyám nagyanyó
belek miatti többletköltséget.
– Fűnyíró kistraktor vásárlásáról is döntés született 598.880,-Ft értékMájus első vasárnapja
ben. A vásárlást a nagy zöldfelületek indokolták. A kistraktornak hóédesanyák ünnepe.
toló és sószóró funkciójú alkatrészei is lesznek.
Mintha ez az új tavasz is
– A Király utca útalapelőkészítő munkáihoz a költségek ¼ részével járul friss fényt nekik küldene,
hozzá a Testület.
S madarak a dalaikat
– A Felsőörsi Búzavirág Népdalkör részére 171.200,-Ft-ot szavazott meg a csupán értük zengenék.
Képviselő-testület fellépő ruhák varratására, valamint 130.000,- Ft-tal
Simogató fűszálakkal
támogatják a pogrányi nemzetközi dalostalálkozón való részvételüket.
nékik tiszteleg a rét.
– A Nők Felsőörsért Egyesület Ízutazás 2009. évi programjának közös E napra várt virágvázánk,
szervezése mellett döntöttek a Képviselők, és a kulturális program bizszemünk csenddel van teli.
tosítására 300.000,- Ft-ot különített el az önkormányzat.
Édesanya-nagyanyónak
– A Kishegyen 115.727,-Ft-ért útfelújítás finanszírozásáról született dön- hullnak, hullnak könnyei.
tés, és az átmeneti segélykeretet 100.000,- Ft-tal megemelték az alHárman állunk most előtted,
kalmi munkavállalói foglalkoztatás növelése céljából.
ﬁaim, s a ﬁad, én
Felsőörs, 2009. április 23.
így köszöntünk hárman téged
Anyák napja ünnepén.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Köszöntő Anyák napjára
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A Mi Óvodánk
vodánkban ősszel új csoportelosztást vezettünk be, mely szerint
külön csoportba járnak a 3-4
éves, és az 5-6 éves korú gyermekek. Az
év eleji izgalmak, a beszoktatással, az új
csoport elosztással kapcsolatosan hamar
eloszlottak. Már az első pillanatban látszott, hogy jó döntés volt. Az, hogy az új
gyermekek szinte a velük egykorú, az ő
méreteikhez, képességeikhez kialakított
nyugodt, csendes csoportba érkeztek,
nagyban segítették a beilleszkedés gördülékenységét.
A többi kisgyermeknél sem okozott
gondot a váltás, hisz társaikat is és a felnőtteket is nagyon jól ismerték.
A nagycsoportos szülők úgy döntöttek,

Ó

hogy a gyermekek látogassák
a Pegazus Bábszínház színvonalas előadásait Balatonalmádiban, a kicsiknek pedig
a helybe érkezett Kincsesláda
Bábszínház zenés mesejelenetei színesítették az óvodai életet. Mindegyik nagyon jó választás volt.
A nagyokkal egy 2x10 alkalmas úszásoktatáson is részt vettünk, mely hozzájárult a gyermekek sokoldalú fejlesztéséhez,
ugyanakkor segítette leküzdeni a víztől
való félelmüket. A csoport nagyobb része
ügyesen elsajátította a gyorsúszás alapjait.
Óvodánk sikeresen szerepelt a csopaki
madárijesztő versenyen, ahol a természetes
anyagokból készített madárijesztőnk első
helyezett lett. Az oklevél mellé 6.000 Ft-ot
is kaptunk, ez az öszszeg a szülői szervezet
pénztárába került. A
Mikulás az idén is ellátogatott hozzánk,
akit a gyermekek,
mint mindig, sok szeretettel fogadtak.
Óvodánkat ádvent
időszakában a mézeskalács illata mellett az

ajándék- készítés, az ünnepre való ráhangolódás hatotta át.
Megajándékoztuk az időseket, a gyermekek szüleit egy pásztorjátékkal, énekkel, verssel.
Majd a bolondozás, bálozás időszaka
következett, maskarába bújva, játékkal,
tánccal farsangoltunk a szülőkkel együtt.
Közösen elkészített kiszebábbal űztük el a
telet.
A jó idő beköszöntével egyre több időt
töltünk a szabadban. Elvetettük a paradicsommagokat, a dadus nénik felásták a
konyhakertet, földbe került a borsó, karalábé, patiszon, hagyma.
Húsvéti népszokás szerint, a kisﬁúk kölnivel locsolták a lányokat, ők ezt festettés csokitojással köszönték meg.
Az elkövetkező hónapokban megkezdődnek az óvoda bővítésével kapcsolatos
munkálatok. A következő nevelési évben
már tágasabb, szebb, kényelmesebb környezetben fogadhatjuk a gyermekeket.
Nagy Zsuzsanna óvodavezető

Nyílt nap az iskolában
2009. 03. 17-én a jövendő első osztályosokat és szüleiket vártuk az iskolába.
Ízelítőt kaptak a matematika és olvasás tantárgyak elsajátításának módszereiről. A tanórákat Buzásné Pongrácz Marianna néni vezette és a mostani elsősök nagyon aktívan bizonyították eddigi tudásukat.
A játékos foglalkozások után megtörtént a tanköteles tanulók beíratása is. A
jövő tanévben 19 kisdiákot várunk az első osztályba. A 10 kislány és 9 ﬁú osztályfőnöke Gabi néni lesz, aki már jól ismeri a gyerekeket, mert az óvodában
többször meglátogatta őket.
A beírt tanulók számára „OVI-SULI” foglalkozásokat szervezünk, amikor a
többi tanító nénivel is jobban megismerkedhetnek a gyerekek.
Ennek időpontjai terveink szerint:
2009. április 17. péntek 11,00 óra
2009. április 24. péntek 11,00 óra
2009. május 8. péntek 11,00 óra
2009. május 15. péntek 11,00 óra
Szeretettel várjuk az ovisokat!
Tanító nénik és a gyerekek
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Norvég
benyomások
Felsőörsről

Kedves Olvasó!
Az alábbi írás tulajdonképpen az „Itt élünk” cikksorozatba való, de
az interjút nem én készítettem, hanem Jahn és Lisbeth Halvorsen
ragadta magához a tollat, hogy röviden bemutassák felsőörsi életüket, és emellett szülőhazájukról tájékoztassanak minket. Ők kerestek fel, hogy mindezt megtehetik-e? Bevallom, túláradó örömmel
fogadtam ötletüket. Kedves Olvasó! Remélem, Önök is örömmel fogadják községünk lakóitól e kedves sorokat, és talán kedvet kapnak
arra, hogy írjanak!
Plell Olga

dén lesz immár 10 éve, hogy megvettük házunkat e hangulatos balaton-felvidéki községben és beköltöztünk a Csendvilla u. 17-be. Az idő gyorsan repül, és nem restelljük
bevallani – kiválóan érezzük magunkat itt Felsőörsön. Rengeteg időt töltünk itt a házban rendkívül kedves helyi lakosok és
rendes szomszédok társaságában.
(Jahn, aki nyugdíjas, szerencsés, hiszen több időt tölthet itt,
mint Lisbeth, aki még dolgozik, az oslói iskolatanácsnál előadó.)
Egyszerűen fogalmazva Magyarországot második hazánknak
tekintjük. Norvégiában az embereknek vagy a hegyekben vagy
a tengernél van nyaralója – mi Magyarországot választottuk.
Nyugodtan elmondhatjuk, hogy a felsőörsi nyaralónkban nagyon jó életünk van.
Közben azért kíváncsiak vagyunk más magyar tájakra is, sok
szép helyen jártunk már eddig is. Szerencsés esetben épp fesztivál vagy falunap van az adott helyen, s ezt nagyon élvezzük.
Nem beszélve a vendéglőkben és éttermekben tett gyakori látogatásainkról, ahol „valódi” magyar ételeket ehetünk, s bár
néha elbizonytalanodunk, mi is a „valódi” magyar étel, egy
mindenesetre biztos: nagyon jó íze van!
Ami a nyelvet illeti, sajnáljuk, hogy eddig nem sokat sajátítottunk el belőle, mert bizony meglehetősen nehéznek tűnik.
Az a pár szó, amelyet ismerünk, átsegít bennünket a mindennapi nehézségeken, de komolyabb beszélgetést nem tudunk
folytatni a szép magyar nyelven. Annál inkább használjuk
angol, német tudásunkat, na meg a nemzetközi testbeszédet!
Az elmúlt évek során felújítottuk a házat és környékét. Elégedettek vagyunk az eredménnyel, s igyekszünk minél több
időt a kertben tölteni.
Kedves Felsőörsiek! Mindemellett szeretnénk Nektek – falubéli „lakos-társainknak”, szomszédainknak – egy kis betekintést nyújtani hazánk, Norvégia életébe. Nem könnyű kiválasz-

I

tani a legérdekesebb információkat, de megpróbálunk a „Felsőörsi Hírmondó”-ban egy kis cikksorozat keretében összefoglaló képet adni az északi fény országáról.

Tények
a Norvég Királyságról
Norvégia a skandináv félsziget nyugati felét elfoglaló ország, keleti
szomszédai Svédország, Finnország és
Oroszország. Keskeny, hosszú vonalban nyúlik északnak, partjait a világhírű fjordok csipkézik. A távoli
Spitzbergák is Norvégia része.
A vikingek idején – a 9. –12. században – már egy királyságban
egyesültek azon területek, amelyek ma Norvégiát alkotják. 995ben Olav Tryggvason király alapította az ország első keresztény
templomát, és megkezdte a térítést. 1030-ban lett a kereszténység államvallás, s később Magnus Lagaböte király idején
lett Norvégia Európa második olyan országa, amelyet egy egységes törvénykönyv alapján kormányoztak. 1348-50 között a
pestis és más későbbi járványok óriási pusztítást végeztek, a népesség a felére csökkent s száma csak évszázadokkal később állt
vissza a járványt megelőzőre. A nemesi családok száma is 600ról 200-ra csökkent, s az ország gazdaságilag és politikailag is
meggyengült. Ennek következményeképpen Norvégia belépett
a Kalmári Unióba 1397-ben, majd annak felbomlása után Dániával alkotott közös királyságot. Az ezt követő 434 évet a dán
elnyomás fémjelezte, Ibsen is 500 sötét évként említi. Ez a magyar történelem Mohács utáni évszázadaihoz hasonló időszak
volt a norvégok számára. (Folytatása következik)
Jahn és Lisbeth Halvorsen
Fordította: Gál Ottó
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Rendőrségi hírek

Aktualitások
az egészségügyben

Számíthatunk rendőrségi akciókra
Balatonalmádi Rendőrkapitányság területéről szinte mindennap, néha több esetben is érkezik jelzés feltört nyaraló
miatt. Ez azt jelenti, hogy a betörők igencsak aktívak. De
nem csak a betörők, hanem más utazó bűnözők is megkezdték
a tevékenységüket.
A sorozatos ingatlan feltörések, trükkös lopások és más vagyon elleni bűncselekmények megelőzésére, a körözött bűnözők elfogására a Kapitányságon rendszeresen szervezünk, előre
be nem jelentett bűnügyi akciókat a veszélyeztetett területek
fokozott ellenőrzésére. Ebben a bűnmegelőzési tevékenységben
nagyon komoly segítségre számíthatunk a helyi Polgárőr Egyesületektől. Nemcsak a konkrét akciók végrehajtásában, hanem
a szokásos járőr szolgálataikkal is. A polgárőr mozgalom az úgynevezett SZEM-ből (szomszédok egymásért mozgalom) fejlődött ki. Ennek lényege, hogy az egy adott környéken élők
ﬁgyelnek a környezetükben megjelenő idegen személyekre, gépkocsikra, észreveszik a szomszédságukban előforduló szokatlan
eseményeket, jelenségeket és szükség esetén értesítik az illetékes
hatóságokat, szerveket. Ez a „másokra ﬁgyelés”, az egymással törődés természetesen nem lépheti túl azt a határt, amikor már
beavatkozunk a szomszédok életébe. Ma ezt a közösség békés
életét, a jó közbiztonságot elősegítő tevékenységet a polgárőrök
szolgálata jelenti. Ezért is fontos, hogy egy közösség minél több
tagja vegyen részt ebben a valóban nagyon hasznos, szabadidőben, ﬁzetés nélkül végzett tevékenységben, amely a közösség építésén túl az egy emberre eső feladatok egyenletesebb elosztását
is lehetővé teszi.
A rendőrség azonban nem csak a bűncselekmények megelőzésére szervez akciókat. Ebben az évben is kell számítani arra,
hogy rendszeresen találkoznak kollégáinkkal az utak mentén,
akik a közúti ellenőrzések során közlekedésrendészeti feladatokat is ellátnak. A szabályszegő és ittas vezetők kiszűrése mellett ellenőrzik az okmányok érvényességét, a gépjárművek
műszaki alkalmasságát is. Ilyen általános akciókra az egész év
folyamán és az ország bármely pontján számíthatunk, mert a
baleseti statisztikák azt mutatják, van visszatartó erejük.
Itt szeretném megjegyezni, hogy a vezetői engedélyen két érvényességi dátumot találunk: a fényképes oldalon a vezetői
engedély, mint személyazonosításra alkalmas igazolvány lejárati, a hátoldalon a megfelelő gépjármű kategória mellett a vezetésre jogosultság érvényességi ideje szerepel.
Már határozottan érezhető a hétvégi forgalom növekedése. A
nyaralók körül, a kertekben, szőlőkben, földeken megkezdődtek a tavaszi munkák. Húsvét után több „hosszú hétvége” is vár
ránk, amikor lazítunk, kikapcsolódunk, rokonokat, barátokat
látogatunk, és persze alkoholt fogyasztunk. Magyarországon a
törvény tiltja az alkohol fogyasztása utáni gépjárművezetést,
és a zéró tolerancia jegyében a vezető engedély elvételét írja elő.
És nemcsak a hosszú utakon, hanem a presszótól hazáig sem.
Szervezzük úgy az autózást, hogy legyen egy olyan személy, aki
nem fogyaszt alkoholt, és tud, és jogosult is vezetni!
Stanka Mária r. szds.

A

rra kértek, írjak egy cikket ebbe a remek újságba,
az egészségügyben aktuális témáról.
Megköszönve a felkérést, úgy döntöttem, egy valóban aktuális problémáról írok, ami mindenkit érdekelhet, érinthet!
Itt a tavasz, az emberek kiözönlenek a természetbe, községünk melletti gyönyörű erdőkbe, a gondozott kertekbe,
remekül érzik magukat, kipirulva, jóleső fáradtsággal térnek haza, viszik be a gyerekeket az esti fürdetéshez, s akkor jön a meglepetés!
Nem is csak meglepetés, hanem riadalom! Ami azért
valljuk be, nem is annyira indokolt!
Sajnos, még mindig sok téves információ kering ezekről a parányi élősködőkről, amikről írni szeretnék, s ez
okozza a felesleges riadalmat!
Bizony, a kullancsokról van szó! Ezekről a kicsiny rovarokról, amik az utóbbi években egyre több gondot
okoznak!
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Tudvalévő, hogy környékünkön található Magyarországon a
legtöbb kullancs, s azt is tudjuk, hogy ezeknek bizony több
mint fele olyan kórokozókat is hordoz, ami az emberre ártalmas.
Ezek a kórokozók a kullancs nyálával, béltartalmával kerülhetnek a sebbe, amit ez a rovar a csáprágójával okoz az ember
bőrén. A kis ravasz először érzéstelenítőt fecskendez a sebbe,
ezért nem vesszük észre rögtön!
Ezekből a tényekből több következtetést lehet levonni:
Amint észrevesszük a rovart, azonnal távolítsuk el!
Semmi zsírozás, olajozás, tekergetés, hanem egy határozott mozdulattal, csipesszel, vagy csak a körmünkkel megragadva tépjük le a bőrről! Ami esetleg bennmarad, az a kis
fekete valami, az már nem fertőz, az csak a csáprágó, ami pár
nap multán magától is kiesik!
Minél többet nyomkodjuk, piszkáljuk, az állat annál idegesebb lesz, s akkor aztán mindent belejuttat a sebbe, amit csak
tud! Ezért kell minél gyorsabban eltávolítani!
A csípés környékén ilyenkor látható bőrpír egy természetes jelenség, pár nap alatt elmúlik, de nem árt lefertőtleníteni amint
lehet egy kis Betadin oldattal, ami vény nélkül kapható a patikában.
A sok egyéb kórokozó közül, amit egy kullancs hordozhat,
kettő emelhető ki.
Egyik a Kullancs Által Terjesztett Koranyári Agyvelő és Agyhártyagyulladás vírusa /FSME/, ami olyan megbetegedést okozhat, ami nehezen gyógyítható. De létezik ellene védőoltás!

Receptre kapható, három oltásból áll az alapimmunizáció-0-2
hét-9 hónap, majd 3 évenként ismétlendő! Külön gyermekek,
külön felnőttek részére. 2 éves kor alatt csak fokozott kockázat
esetén adható.
Másik kórokozó a Borrelia Burgdorferi, ami a sokat emlegetett Lyme-kórt okozza. Ez ellen nincs védőoltás, viszont idejében felismerve gyógyítható!
Első jele a csípés körül kialakuló piros kiütés, ami 6-8 nappal a
csípés után jelenik meg, vagy az előbb említett kis bőrpír nem
múlik el, hanem terjedni kezd! Ha ilyet észlelünk, azonnal forduljunk orvoshoz!
Ne riadjunk hát meg, ha kullancsot találunk valahol a testünkön,vagy gyermekünk testén!
Távolítsuk el villámgyorsan, majd ﬁgyeljük a csípés helyét
egy-két hétig!
Kullancscsípés után 8-10 nappal jelentkező magas láz, fejfájás, szédülés esetén azonnal forduljunk orvoshoz!
Legbiztosabb azonban a védőoltás, de tudjuk, hogy ez nem
a kullancsoktól véd meg, hanem az általuk okozott betegségektől!
Ha erdőn, mezőn járunk, vagy előfordult már a kertben is
kullancscsípés, használjuk a jól bevált kullancsriasztó sprayket, vagy kenőcsöket, ne higgyünk a Polybé tablettában, a fokhagymában sem!
Szép tavaszt és kellemes szabadban töltött időt kívánok:
dr. Bardóczi Miklós
háziorvos

Közérdekű információk
Orvosok rendelési ideje, ügyelet, gyógyszertár, nyitvatartási ideje
Háziorvos:

Ügyelet

Fogászati rendelés Gyógyszertár

Dr. Bardóczi Miklós,
Felsőörs, Rózsa u. 1.
Gyermek- és felnőttrendelés
ideje:
Hétfő:
14.00-16.00
Kedd:
8.00-10.00
Szerda:
Csütörtök:
8.00-10.00
Péntek:
11.00-12.00
Hétfő:
13.00-14.00
(Csecsemő és terhes tanácsadás - páros héten)
Tel:
87/477-142,
30/9461-361

Hétköznapi ügyelet:
16.00-8.00 óráig
B.almádi,
Baross Gábor út 32.
Hétvégi ügyelet:
vasárnap és munkaszüneti
napokon 8.00 - 8.00 óráig
Tel:
88/438-334

Rendel:
Dr. Primász Krisztina,
Alsóörs, Óvoda u. 4.

Védőnő: Hardi Lászlóné
Minden páratlan hét hétfői
napján az orvosi rendelőben
(Felsőörs, Rózsa u. 1.):
8.00-12.00
A rendelési idő alatt
11.00-12.00 óráig:
orvosi tanácsadás.
Telefonon történő időpont
egyeztetéssel a Védőnő rendelkezésre áll.
Tel: 30/ 512-6996

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14.00-19.00
7.30-13.00
--------14.00-19.00
7.30-13.00

Tel.: 30/936-9516

Felsőörsi HÍRMONDÓ

nyitva tartási ideje:
Felsőörs, Fő út
Hétfő:
8.00-10.00
14.00-16.30
Kedd:
8.00-10.30
Szerda:
8.00-10.00
Csütörtök:
8.00-10.30
Péntek:
8.00-10.00
13.00-15.30
Tel: 87/477-120
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Megyegyűlés hírei

Egy külföldre szakadt hazánk ﬁa szegezte nekem a kérdést a
nyáron:
-Bárhol megfordultam a világon ennyi feszületet útszélén, és
faluvégén, tereken és akár szántóföldön nem láttam sehol, mint
itt nálunk. Vajon miért van ez?
Tekintetemben meglátta a kézenfekvő választ és csak ennyit
mondott:
-Úgy nézel rám, mintha a zsíros kenyér receptjét kértem
volna?!
A rovásírás gy
betűjével ugyanis írhatjuk az egyet, és az
egyetlent is. Ki az egyetlen? Az Isten. Tehát a kettős keresztet
Isten, a hármas halmot ország értelemmel egybeolvasva az Isten
országa olvasatot kapjuk. Gondolkozzunk el azon, miért képezzük a magyarban az egyház szót az egy-ből?
Ugye azt már tudjuk, hogy a rovásírásban az
két egyenlőszárú vízszintes és egy függőleges vonal. Világos, hogy amikor „három” jelent „egy”-et, akkor valamilyen egységről van
szó. Egy hármasság egységéről: egy háromságról. Az egy az ég,
az egy szavunk az egyház szavunkban az égház-at jelenti. Mert
az ÉG a Világ-Egy-etem. A világ = egy az isten = egy. Az ég az
egy-től kapta a nevét. Amikor felnézünk az égre az EGY-et látjuk. A végtelen Egyet. Érzéseinknek, gondolatainknak meg kell
elevenednie, hogy meglássuk a világ egységét. Érzéseinktől,
gondolatainktól lesz a világ egész. Ha a modern világban minden egész széttörött-érzéseink, gondolataink a csillagos égbolttal összekapcsolódva újra Eggyé tehetik a világot. Mi is
csak így lehetünk újra egésszé! Az Egy-től, ettől a végső legmagasabb, legfölemelőbb egységtől ered az egészség, az igazság.
Az egésszé válás és az eggyé válás a természet akarat. Ha valami egésszé válik, akkor válik igazzá.
„Nem ismerik a tanításodat táltos – veti közbe Tormás herceg. –
Hogyan is mondtad, amikor gyermekek voltunk? Az életet jelölő
függőleges és halálmérő vízszintes vonalak metszése jelöli ki a sorsunkat, a jelenlévő pillanatot a teremtésben. Ezért szent a kereszt.
Az ember a jelben illeszkedik a Nap a Hold és a csillagok rendjébe. Így van Táltos?” -idézet Kubinyi-Pörzse Bulcsú c. könyvéből, melyet szívből ajánlok mindenkinek.
„Mert ha azt kérded, honnan az akarat s erő
Mi belőled oly mélyről tör elő?
Válasz csak egy létezik
A hit
Melyre sok ember, ha kell felesküszik.”
És végezetül ne felejtsük el Pilátus és a farizeusok példáját. Tibériusz császár magához rendelte őket Rómába. S a büntetésük
ugyanaz lett, amit ők cselekedtek az Ember ﬁával.
„Ne átkozd a sötétséget
Gyújts világosságot”
Taubel György

Mutassuk meg értékeinket Európának!
Büszkék lehetünk Veszprém megye kultúrájára, természeti
örökségére, ezer esztendős múltunkra – utalt értékeinkre
Talabér Márta, a közgyűlés alelnöke, a hungarikumok kistérségi konferenciáján, Dudaron, a művelődési házban, április
17-én.
– Meghatározó Veszprém
megye kultúrája a régióban
és országos szinten is – hangoztatta az itteni értékek
számbavételekor Talabér
Márta, majd egyebek mellett ezer éves megyénk értékekben bővelkedő múltját
és jelenét emelte ki. Mint mondta a megye eltökélt célja intézményei működtetése, köztük több önként vállalt feladatot is ellátnak. Utóbbira jó példa a színház, melynél ráadásul
az utóbbi időben sikerült megsokszorozni a látogatottságot.
Büszkék lehetünk szellemi műhelyeinkre, civil szerveződéseire, felnőtt és gyermek művészeti csoportjaira – vélekedett az
alelnök, aki a konferencia sorozat védnöke is egyben.
Globalizált világunkban felértékelődtek a népszokások, a
népművészet – vetett össze múltat és jelent Pappné Rácz
Ildikó csuhéfonó, népi játékkészítő iparművész. A nemzet
továbbélésének záloga a hagyományaink megőrzése, ápolása,
amit már nemzedékek ezer éven át őriztek, csiszoltak. Mutassuk meg Európának nemzeti kincseinket, egyediségünket,
sokszínűségünket!- mondta.
Bővelkedik értékekben Alsóörs
A vert csipke, az építészet, a szőlészet és halászat, a kő-, és fafaragás, amire Alsóörs különösen büszke lehet - hangzott el a
hungarikumokról szól konferencián a művelődési házban,
április 10-én.
A közelmúltbeli bakonyjákói után újabb állomásához érkezett
a hungarikumokról szóló konferencia sorozat, amelynek védnöke a megyei önkormányzat, fővédnöke Talabér Márta közgyűlési alelnök. Az országgyűlés ugyanis tavaly nyáron dr.
Medgyasszay László és dr. Simicskó István országgyűlési
képviselők kezdeményezésére határozatot fogadott
el különleges nemzeti értékeink védelméről.
Hebling Zsolt polgármester köszöntője után
dr. Bóka István országgyűlési képviselő, Balatonfüred
polgármestere
rámutatott:
amenynyiben megőrizzük és
megújítjuk szellemi, tárgyi
értékeinket, akkor haladunk jó irányba.
Bővebb információ:
www.veszpremmegye.hu

Felsőörsi HÍRMONDÓ
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Kihívás Napja
mmáron negyedszer veszünk részt a Kihívás Napján!
2009. május 20-án keddről szerdára virradóra 0.00-01.00 között éjszakai focit tervezünk. Délelőtt 11.00 órakor az iskolában közös táncra hívjuk községünk lakosságát (óvoda, iskola,
szülők, polgármesteri hivatal
dolgozói, idősek és ﬁatalok)
mindenki, aki tud, jöjjön!
Délután a sportpályára tervezünk programokat.
Kedves Felsőörsiek! A sikerhez az kell, hogy minél többen 15 percet mozogjunk.
Ez nem is igazán a verseny
miatt fontos, hanem egészségünk érdekében.
Jöjjenek el, játsszunk, sportoljunk, szórakozzunk együtt!
Plell Olga szervező
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Nők Felsőörsért Egyesület
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MÁJUS
13. (sze) Honismeret, Kirándulás Zircre, és Pápai Sámuel emléktábla koszorúzása, Honismereti Kör rendezésében
20.(sze) 0.00-21.00 Kihívás napja, Önkormányzat rendezésében
2009. június 20-án, szombaton 17.30-tól a Malomvölgyi Iskola 30.(szo) 9.30-12.00 Gyermeknap, gyermekek köszöntése, helykertjében tartjuk meg a már hagyományosnak mondható nemzetszín: Iskola, Önkormányzat rendezésében

tájékoztatója

FELSŐÖRSI ÍZUTAZÁS, ISMÉT!!!!!!!
közi kulturális és gasztronómia fesztivált,
melyre mindenkit szeretettel várunk.
Kulturális programokat:
- óvodások és iskolások fellépése
- Sándorfalvi Citera-zenekar
- Búzavirág Dalkör
- Roma-show
- Sramli zenekar
- Brillante Éneklő Egyesület
biztosítja.

JÚNIUS
20. (szo) Felsőörsi Ízutazás, Kulturális és gasztronómiai program,
Nők Felsőörsért Egyesület és az Önkormányzat rendezésében
27. (szo) Vakáció közben, Kirándulás tizenévesekkel a Királykúthoz (vetélkedő, szalonnasütés), Önkormányzat rendezésében
(A műsorváltozás jogát fenntartjuk!)

Gasztronómia programok:
- nemzetközi ételek kóstolása
- sütemények, italok, fagyi,
gyűmölcssaláták és koktélok.
Házi-buli élő zenével,
Laci-konyha 21 órától.
Kóstolójegy: 400 Ft/adag;
Italjegy: 200 Ft/italféleség
Koktélok: 400 Ft/koktél
Az Önkormányzat partnerségével a fesztivált a Nők Felsőörsért
Egyesület rendezi.
Felsőörs honlapján május 15. után folyamatos tájékoztatást adunk:
www.felsoors.hu
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.

Joseph Haydm
2009-ben a zenei világ megemlékezik Joseph Haydn halálának 200. évfordulójáról.
Haydnt a zeneirodalom egyik legtermékenyebb alkotójaként tartják számon. 1732.
március 31-én született Rohrauban, egy kis
osztrák faluban. Ő volt a bécsi klasszikus zene első nagy mestere,
az európai zenetörténet egyik fő alakja. Az Esterházy hercegek udvari zenekarának előbb másod-, majd 1766-tól első karmestereként tevékenykedett Kismartonban (Eisensadt), később Fertődön.
A zenekar 1790-ben történt feloszlatása után rövidebb-hosszabb
megszakításokkal Bécsben élt és alkotott. Egyebek között 104 szimfónia, 21 opera, oratóriumok, misék és kantáták, verseny- és zongoraművek, vonósnégyesek és kamarazenék, egyházi és népzenei
feldolgozások képezik roppant gazdag – mintegy 1200 darabból
álló – zenei örökségét.

Felsőörsi HÍRMONDÓ
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Gólyahír
Megérkeztem:

Karácsony Míra vagyok,
súlyom: 3550, hosszom: 54 cm.
Apa: Karácsony Attila; Anya: Szitási Andrea
Üdv!
Felsőörs Fő út 46.

Míra

Gólyahír
2009. április 4-én este 20 óra 45 perckor megszülettem,
amire szüleim már nagyon vártak!
Szabó Hanna a nevem!
Sötét és sok hajam van és nagy kékesszürke szemeim!
Súlyom 3800 g, és 54 cm hosszú vagyok!
Szüleim: Szabóné Porogi Szabina és Szabó Zoltán, mindkettőjüknek én vagyok a szeme fénye!

Gratulálunk!

Kedves Szülők! A GÓLYAHÍR rovatunkban örömest számolunk be és mutatjuk meg gyermekük (és a szülők) fotóit, amenynyiben Önök szívesen megosztják örömüket a Felsőörsi Hírmondó olvasóival.
Szerkesztőség elérhetőségei:
Tel: 87/577-209; 30/421-6543; e-mail: konyvtar@felsoors.hu; skype: plell.olga

Könyvtár

TORNA

• Útikönyvek,
felnőtteknek,
ifjúságnak, gyerekeknek
• A könyvtárban
hangos könyvek is kölcsönözhetők!

Péntekenként 15.00-16.00 óra között
a Malomvölgy Általános Iskola tetőterében!

JOGOSÍTVÁNY
türelmes oktatással korrekt áron.
Tel: 30/644-5794 - Szőllős Zsolt
www.jogsim.uw.hu

Plell Olga
Könyvtár és Teleház vezető

www.felsoors.hu
Böngéssze Ön is honlapunkat!

Tel: 87/ 577-209; 30/421-6543
e-mail:
konyvtar@felsoors.hu
Skype: plell.olga

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 hó 20-án.
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