Felsőörsi

HÍRMONDÓ
III. évfolyam 5. szám 2009. május
K É S Z Ü L

A

V E S Z P R É M

M E G Y E I

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa
Ö N K O R M Á N Y Z A T

A testületi ülésen történt
2009. április 30-án soros ülését tartotta a Képviselő-testület, május 12én rendkívüli, határidős ügyekben kellett döntéseket hozni.
A következő témakörökben születtek határozatok:
– Az óvoda bővítésére megnyert pályázat kapcsán a földszinti lakásban
élő bérlőknek a szociális bérlakásban biztosít a testület cserelakást.
– A belső ellenőri, az adózási feladatokról szóló jelentést és a 2009. évi
adóellenőrzési tervet elfogadták a képviselők.
– A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ működését tekintette át az Önkormányzat, és kinyilvánította, hogy szükségesnek
tartja a házi segítségnyújtás, idősek nappali ellátása működését a községben, s a központ 2008. évi költségvetési zárszámadását elfogadja.
– A Képviselő-testület elfogadja a társberuházási szerződés megkötését
a Bárókert Víziközmű Társulattal, minek következtében az Önkormányzat építi meg a víz- és szennyvízcsatorna hálózatot a tagok által
beﬁzetett 880 eFt-os érdekeltségi hozzájárulásából.
– Döntés született arról is, hogy az ú.n. Tislér-házba egyelőre az idősek
nappali ellátás szolgálata települjön be helytörténeti bemutatóhellyel.
Az „Integrált Közösségi Szolgáltató Tér” cím elnyerése után a program továbbviteléről az írásos értesítés után dönt a Testület.
– A 64/4 hrsz-ú, magánszemélyekkel közös, önkormányzati területet
is tartalmazó telek eladásáról, és a 64/3 hrsz-ú bárókerti telek 4,5 millió Ft-os áron történő megvásárlásáról is döntés született.
– A Képviselő-testület döntött arról, hogy a községet vízzel ellátó vízmedence melletti magántulajdonról áthelyezteti a medence melletti
közútra a víziközműveket és az elektromos vezetéket – a koncessziós díj
terhére.
– A Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázata
kapcsán lehetőség nyílik arra, hogy pályázatot nyújtson be az Önkormányzat a közösségi tér megépítésére. A Testület megbízást adott
arra, hogy hozzon a polgármester ajánlatot arra, hogy 100-120 millió Ft költségvetéssel, könnyűszerkezetes kivitelben, szeptemberi építési engedéllyel elkészíthető-e a terv. A Fejlesztési Tanács pályázati
kiírása szerint maximum 50 millió Ft-tal támogatnak programokat,
ezért a meglévő „tornaterem”-tervet (160-180 millió Ft becsült beruházási költségű) nem tudja az Önkormányzat megépíteni, mert jelenleg maximum 50 millió Ft önrész áll a rendelkezésre.
– A Sportegyesület fűkasza-pályázatát 50 eFt-tal támogatja a Képviselőtestület.
– 90 eFt-ért seprőgép megvásárlásáról és a lovasi Lovas Egyesület 10 eFtos támogatásáról, és a Felsőörsi Kupa megalapításáról is döntöttek a
Képviselők.
Kenézné Berei Györgyi polgármester
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Tájékoztatás
Néhány lapszámmal ezelőtt az önkormányzati ciklus félidejénél
számadás készült a Képviselő-testület által elvégzett munkákról.
Más önkormányzatok példájából kiindulva közöljük a testületi
üléseken való részvételt is, valamint a képviselők és a bizottsági
tagok tiszteletdíját.
Községünkben nem jellemző a testületi ülések látogatása a lakosság részéről, ezért szeretném jelezni, hogy az ülések nyilvánosak, ezért szívesen vennénk, ha érdeklődnének azok iránt.
Az önkormányzat létrehozta honlapját, amelyen a testületi ülésekről készült jegyzőkönyvek megtekinthetők (www.felsoors.hu).
Kérjük, azon is kövessék nyomon a döntéseket.
A testületi ülések és a részvétel számának alakulása
2006. október – 2009. május 12.
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Az önkormányzat rendeletben szabályozta a képviselők és a bizottságok külsős tagjainak tiszteletdíját.
Képviselők:
bruttó: 25.005,-Ft
nettó:
12.628,-Ft –17.129,-Ft
Bizottsági külsős tagok: bruttó:
7.760,Nettó:
4.966 – 6.363,Kenézné Berei Györgyi polgármester
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Rendőrségi hírek
Készülünk az idegenforgalmi szezonra
jó idő arra ﬁgyelmeztet bennünket, hogy nemsokára megkezdődik az idegenforgalmi szezon. Ez ugyan elsősorban a
közvetlen Balaton-parti településeket érinti, de a nagyobb
forgalom, a nem feltétlen tisztességes szándékkal ideérkező idegenek a környező településeket sem kímélik.
Elsősorban az egyedül, kieső helyeken élő idős emberek ﬁgyelmét
kell felhívnunk a trükkös tolvajokra. Ők valójában nem erőszakos
bűnelkövetők. Gyakran megnyerő külsejük segíti őket abban, hogy
bizalmukba férkőzzenek. Az elnevezés a módszerük miatt keletkezett. A lakásba való bejutáshoz valamilyen ürüggyel szólítják meg
kiszemelt áldozatukat, akár hivatalos ügy intézésére is hivatkozhatnak, ott pedig a tulajdonos ﬁgyelmének elterelése után a könynyen elrejthető értékeket veszik magukhoz, mint a készpénz vagy
ékszerek. Nagyon jól ismerik azokat a rejtekhelyeket, amelyeket az
emberek többsége biztonságosnak tart. A mese, amivel bejutnak a
lakásba gyakran éppen azt a célt szolgálja, hogy maga az áldozat
fedje fel a megtakarított pénzének helyét.
Nemcsak az időseket, egyedül élőket fenyegeti az a veszély, hogy
bűncselekmény áldozatai lesznek. A szép időben kertben dolgozgatók, vagy a hétvégét a nyaralóban töltők gyakran hagyják nyitva
a kaput, a bejárati ajtót, az ablakokat, amelyek szinte kínálják magukat a besurranó tolvajoknak.
A rendőrség részéről is megkezdődött az idegenforgalmi szezonra
való felkészülés.
Ezen a nyáron is számíthatunk a Szombathelyi Készenléti állományból Balatonalmádiba vezényelt rendőrökre. Az ő feladatuk elsősorban a fokozott közterületi jelenlét és azon keresztül a közrend
fenntartása. A gyakorlott kollégák mellett ebben az évben is érkeznek hozzánk tanulók a középiskolából és a főiskoláról is, akik szakmai gyakorlatként ismerkednek a rendőri munka gyakorlati
oldalával.
A jogszabályi módosítások közül szeretném felhívni a ﬁgyelmet
a május 1.-vel hatályos változásra, amely a megengedett sebességhatárok túllépésének büntetését szankcionálja. A megengedett
alacsonyabb határok túllépésénél enyhébbek lettek, míg a magasabb határok túllépésénél szigorodtak a büntetési feltételek.
A közlekedési szabályok megszegésével kapcsolatban fontosnak
tartom felhívni a ﬁgyelmet a megállásra és a várakozásra vonatkozó szabályok megszegése esetén kiszabható büntetésekre. A tiltott helyen való megállás és várakozás közigazgatási eljárás alá
tartozik és 30.000,- forint bírságot szabnak ki. A helyzetet súlyosbítja, ha mindez természetvédelmi területen történik, mert itt a
bírság összege 100.000-300.000,- forint is lehet. Természetvédelmi
területtel pedig a Balaton környékén gyakran találkozhatunk. Nagy
port kavart fel például tavaly nyáron a balatonalmádi Öreg-parkban szabálytalanul parkoló, a strandra érkező gépkocsik vezetőinek
büntetése. Az Önkormányzat és a Rendőrség képviselői felülvizsgálták a kihelyezett jelzéseket és megállapodtak, milyen módosításokra van szükség, hogy egyértelmű legyen az idelátogatóknak.
Ha a közlekedési tapasztalatok táblák elhelyezésének megváltoztatását, módosítását teszik szükségessé, akkor a rendőrségnek javaslat tételi joga van, a kihelyezések elrendelése önkormányzati
hatáskörbe tartozik.
Stanka Mária r. szds.

A

Egy feljelentés margójára
A napokban feljelentést tettem az Önkormányzat nevében a
balatonalmádi rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen rongálásért, 200 eFt károkozásért.
feljelentés oka az, hogy valaki vagy valakik megrongálták, azaz teljesen összetörték a Geológiai bemutatóhely korlátsorát, a bemutatóhelyet körbekerítő falétesítményt.
Az erdészekkel néztük meg a minap a geológiai „csodát”,
el kellett dönteni, hogy hova helyezzük át a bejáratát, mert
a mostani bemenő utat építési telekként értékesítené a Képviselő-testület. A bejárás során szemünk elé tárult pusztítás
mindenkit meghökkentett. Ilyen vandalizmussal én még a
13 év alatt nem találkoztam Felsőörsön. Pedig korábban is
próbálkoztak már valakik megrongálni azt, amit 2000-ben
létrehoztunk. Először „csak” motoroztak a százezer éves köveken, majd „csak” tüzet gyújtottak a márgás kőzetet védő
tetőn, aztán „csak” kitörték, céltáblának használták az ismertető táblákat, itt-ott kidöntötték a korlátot, vésővel kivésték a csigákat, kagylókat… De inkább nem folytatom a
fölsorolást…

A

Az Önkormányzatnak (azaz a falunak) igen sokba került
az, hogy a 9 év alatt viszonylag rendben tartsa a bemutatóhelyet, s amit mások lélek nélkül tönkretettek, azt helyrehozza. Most azonban olyan pusztítás történt, ami már
minden határon túlmegy és túl is mutat. Éspedig az, hogy
hiába dolgoznak sokan a település jólétén, ha azt valakik
semmibe veszik. A kor szelleme, úgy látszik, Felsőörsön is
megjelent, s az értékeket semmibe vevő szemlélet nálunk is
megtalálta célpontját.
Én viszont azt kérem a többségtől, ne hagyjuk, hogy a feltehetően maroknyi kisebbség – akinek a pusztítás, a törészúzás okoz örömöt – tönkretegye létrehozott értékeinket.
Járjunk nyitott szemmel, szóljunk rájuk, amikor tevékenykednek, s ha kell, hívjunk rendőrt, polgárőrt, tisztviselőt.
Tegyük együtt azért, hogy Felsőörs továbbra is biztonságos,
békés lakóhelyünk maradhasson!
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„Itt
élünk”
– másképp
Kedves Felsőörsiek!
A beszámolónk második részében arról
szeretnénk írni, hogy is élünk mi a messzi
Norvégiában.

A legtöbb norvéghoz hasonlóan fából
készült családi házban lakunk, melyet 92ben vettünk meg. Az akkor 40 éves házra
ugyancsak ráfért a tatarozás. A felújítási
munkákat mi magunk végeztük, és most
már igazán megfelel igényeinknek. A ház
háromszintes, alapterülete 8x9 méter.
A pinceszintet az előző tulajdonos nem
lakta, mi itt egy újabb fürdőszobát, szaunát, mosókonyhát és egy hangulatos
3x7 méteres bodegát alakítottunk ki. Itt
sokat vagyunk a téli időszakban, a padlófűtésre egy tüneményes régi kályha
segít rá. Itt tartjuk a családi ünnepeket,
baráti összejöveteleket, s bizony jó sok
felsőörsi bor elfolyt már a nagy faasztal
körül! Gyakran vannak nálunk magyar
vendégek is, többnyire kint élő magya-

Norvég benyomások

rok, de voltak már nálunk vendégeskedni
felsőörsi és veszprémi barátok is.
A földszinten, amelyet norvégul első
emeletnek hívnak van egy nagy nappalink, egy vendégszoba és itt a konyha is.
A ház fehér, a fűtés elektromos, de minden szinten van lehetőségünk fával is
fűteni. A lakásunk tele van magyar emlékekkel, képekkel, terítőkkel, és sok porcelánunk is van. Ezek mind második
hazánkra emlékeztetnek bennünket, s
megmelengeti szívünket a hideg norvég
télben – hétvégeken néha egy kis magyar
házipálinkával is rásegítünk...
A telkünk 800 négyzetméteres, a teraszunk 25. Gyakran használjuk, amikor az
időjárás megengedi. A kertet pázsit, díszbokrok, szép növények és gyümölcsfák
díszítik.
A megyénket Östland-nak hívják, Oslótól keletre fekszik, s az időjárás viszony-

Felsőörsről II.
lag stabil, szélsőségektől mentes. A tél általában októbertől áprilisig tart, a legsötétebb napján fél 11-kor kel a nap, és
háromnegyed 3-kor nyugszik. Nyáron a
legvilágosabb időszakban viszont hajnali
kettőtől este 11-ig süt a nap, sőt nem sötétedik be teljesen egész éjjel sem.
Télen, – mely évszakot mi magunk is
viszonylag hosszúnak és hidegnek tartunk, – a hőmérséklet leeshet mínusz 10
fokra, de előfordul mínusz 20-25 fok is.
A környékünkön mért hidegrekord
-38°C volt, s vagy egy hétig tartott.
A nyár nálunk július 10. és augusztus
15. között a legkellemesebb, a hőmérséklet elérheti akár a 28-30 fokot is, de
többnyire a 16-22 fok között ingadozik.
Magunkról még annyit, hogy Lisbeth
még dolgozik az oslói iskolatanácsnál,
nagyon szereti a munkáját. A nyugdíjkorhatár Norvégiában 67 év a férﬁaknak
és a nőknek egyaránt.
Jahn nyugdíjas, – ebből az
is kikövetkeztethető, hogy
már elmúlt 67 éves, és viccesen szólva ő gondoskodik
arról, hogy Lisbeth főállású
ﬁzetéséből minél több kerüljön fantasztikus nyaralónkra,
a felsőörsi LiJaHáz-ra ...
Jahn és Lisbeth Halvorsen
Fordította: Gál Ottó

ategóriánkban a tizennyolcadik helyezést értük el, a
42-ből.
Nem hiszem, hogy ez különösebben fontos. Sokkal fontosabb,
hogy játszottunk, nevettünk,
sportoltunk, jól éreztük magunkat!
Ezúton is köszönetet mondok
mindenkinek, aki segített, támogatott minket a program kivitelezésében:
Benedek Szabolcs, Bittmann Adrienn, Borbély György, Hajdu Ágnes, Hegedűs Éva, Kalmár Lajosné, Kenéz Áron, Kiss Judit, Kozma
József, Nagyné Mezőkeresztesi Csilla, Óvónők, Pálfalvi Tibor, Pálﬃ Levente, Sportegyesület, Steiger Veronika, Szathmári János, Tanítónők, Tislér Péter, Vaczkó Fanni, ifj. Kalmár Lajos, a Hivatal dolgozói, és mindenki, aki spontán segítséget adott a pakolásban, lebonyolításban…
Plell Olga

K
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Felsőörs
hírnevét
öregbítették!

Borverseny Pogrányban

K

ozgalmas hónapot tudhat maga mögött
a Búzavirág Népdalkör. Május 3-án a
Nyitra Megyei Művelődési Központ
szervezett folklórfesztivált Pogrányban, „Felcsendül
a dal Zoboralján” címmel, ahol egy dalcsokorral szerepeltünk. Utunkra többen is velünk jöttek: Dr.
Pudmer Erzsébet képviselőasszony, a Nők Felsőörsért Egyesület Elnöke, és Vizi Béláné az Egyesület tagja, Kenézné Berei Györgyi polgármester,
Szabó Pálné a Népjóléti Bizottság tagja, Rásky
Mihályné a Honismereti Kör vezetője, Sörény
Ern a Nyugdíjas Klub Elnöke, Szélesi Imréné és
Viszt Ferencné a Népdalkör pártolótagjai is részesei lehettek e színes rendezvénynek.
A Nyugdíjasok „Életet az Éveknek” Megyei
Egyesülete rendezvényein is részt vettünk. Május
3-án Bakonytamásiban, május 15-én a Zirci Bazilikában, május 22-én Balatonalmádiban.
Meghívást kaptunk a június 1.-re a Tatabányán
rendezendő Pünkösdi Dalostalálkozóra is, ahol Felsőörsöt képviseljük.
Köszönjük a Képviselőtestület és az
Önkor mány zat
támogatását az
egyenru hánkhoz
és a Pogrányi
utunkhoz, valamint a dalostársak
önzetlen hozzájárulását a szereplési
helyszínekre való
eljutáshoz.

M

Tislér Anikó

icsi, de lelkes csapat indult testvérfalunk,
Pográny meghívására, a 24. Pogrányi Bornapok (XXIV. Vynstava Vín) alkalmából
rendezett borversenyük eredményhirdetésére április 25.-én.
A borversenyen pogrányi, környékbeli valamint
magyarországi borok vettek részt, 29 kategóriában, összesen 136 minta. Magyarországról Tárkányból, Nagyigmándról, Lovasról és Felsőörsről
neveztek borokat a termelők. A bormintákat előzőleg összegyűjtötték,
nyolc szakértőből álló bizottság bírálta, értékelte a borversenyek szabályai
szerint, tisztaság, szín, zamat és érzékszervi ízlelés alapján.
Mi az eredményhirdetésre érkeztünk. Polgármester Úr és a község vezetői
szívélyesen fogadtak, közösen épített, nagyszerű kemencéjükben sült hússal – ami fölséges ízű, puha, omlós volt – vendégeltek meg bennünket a
szőlőhegyen, ami igen hasonlít a mi Kishegyünkre, tele kis pincével, kivéve a balatoni kilátást. Utána következett a díjnyertes borok kóstolgatása a művelődési házban, ahol a tárkányi vendégekkel és a helybeliekkel
együtt kerestünk – és találtunk – szebbnél szebb nótákat a ﬁnomabbnál
ﬁnomabb borokban. Közben a tárkányi polgármester úr kihívta a felsőörsieket egy borversenyre, amit ott helyben elfogadtunk és egy később
megbeszélt időpontban, majd abszolválunk.
Vasárnap reggel néhányan elmentünk a templomba. Mise után Esperes Úr
és az egyház elöljárói büszkén mutatták be szépen felújított, kifestett
templomukat, ahol a szobrokat és a freskókat is gyönyörűen újjá varázsolták.
Ezután következett a bőséges reggeli, ami után jól esett gyalogszerrel végiglátogatni a szőlőhegyi pincék sorát, amikben kedves emberek, nyájas
kínálásával kellett gyomrunknak felvennie a versenyt. Mindennek a tetézéseképpen igazi gulyásleves ebéd várt bennünket a művelődési házban.
Vendéglátóink végig nagyon kedvesen, előzékenyen láttak el valamenynyiünket, hogy bizony, ha meghívásunknak eleget téve legközelebb hozzánk jönnek, bizony ki kell tennünk magunkért. Szívélyes búcsúzkodás
után élményekkel telve, magyarságunkhoz példát, erőt merítve indultunk
haza.
Végezetül álljon itt a borversenyen a felsőörsi borok által elért kiváló eredmények sora: (minden benevezett bormintánk érmet kapott)
Aranyérem:
Levendula Pince
Olaszrizling 2008
18,57 pont
Levendula Pince
Juhfark 2007
19,03 pont
Kaszás Gábor
Olaszrizling 2008
18,43 pont
Gelléri Pince
Juhfark 2007
18,87 pont
Tóth Balázs
Szürkebarát 2008
18,73 pont
Gelléri Pince
Saugvignon cab.rosé 2008
19,03 pont
Levendula Pince
Chardonnay 2008
18,53 pont
Gelléri Pince
Chardonnay 2008
18,07 pont
Ezüstérem:
Gelléri pince
Olaszrizling 2008
17,20 pont
Strenner István
Rizlingszilváni 2008
17,80 pont
Levendula Pince
Saugvignon cabernet 2007
17,70 pont
Bronzérem:
Strenner István
Olaszrizling 2008
16,97 pont
Csóka Ferenc
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Felsőörs Község Önkormányzata és a Nők Felsőörsért Egyesület
közös rendezésében megvalósuló

3. F ELSŐÖRS ÍZ UTAZÁ S
nemzetközi kulturális és gasztronómiai fesztiválra
szeretettel hívjuk és várjuk Önt, családjával, barátaival,
2009. június 20. szombaton
Malomvölgy Tagiskola kertjébe
17 – 24 óra között. Rossz idő esetén az iskola épületében!

Nők Felsőörsért Egyesület
t

K U LT U R Á L I S
PROGRAMOK
A program házi asszonya:
V ÍZI G ABRIELLA
17.30
Megnyitó:
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
17.40
Óvodások,
iskolások fellépése
18.00
Sramli zenekar
Herendről
18.30
Roma Koktél-show
Babai János vezetésével
19.00
Brillante Éneklő Egyesület, olasz dalokkal
Művészeti vezető:
Zsár Éva
19.40
Sándorfalvi
Citerazenekar
Vezető: Sebestyén József
20.15
Búzavirág Dalkör
Vezető: Javornitzkyné
Csáti Margit
20.30
Legjobbjaink köszöntése
közös koccintással,
luﬁkkal
21.00 – 24.00
Házi buli élő zenével
Nyakas”Láda” Péterrel

Gasztronómiai ajánlatok

A nemzetközi étel és ital különlegességek mellett vendégeink is
ínyencségeket kínálnak:
Csongrádról: Tiszai halászlét és
túrós-csuszát, Sándorfalváról
„citerás” marhalábszárt – ahogy
ők csinálják és cigány pörköltöt.
Felsőörs főző mesterei töltött káposztát, a ﬁatalok kakas-pörköltöt készítenek.
Sütemény: „Duna-hullám” felsőörsi csodatorta.
A gyereknek - és a felnőtteknek
is – a triciklis fagyi ajánlatot a
zirci Pepe cukrászat biztosítja.
Az italokat, üdítőket és a speciális nemzetközi koktélokat az
ital- és a nemzetközi pavilonok
kínálják.
Minden étel pavilonban 40
adag étel kóstolható.
A különböző kóstoló jegyeket
zászló vagy egyéb jelzéssel látjuk
el, így könnyítjük azok kiválasztását.
A kulturális program befejezésekor egy közös koccintásra várjuk kedves vendégeinket.(kb. 21
órakor). Ekkor luﬁk eleresztésével szeretnénk a környező településeknek is üzenetet küldeni.
Kérjük, segítsenek ebben!
A kulturális program befejezése
után a házi buli alatt Lacikonyha: sült, főtt debreceni és
lángos.
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A rendezvény helyszíne:
a Malomvölgy Tagiskola kertje megközelíthető a Béke utca
9. szám felől is (csak gyalogosan). Parkolási lehetőség a környező utcákban. Kérjük, fogadják el a Polgárőrség irányítását.
A rendezvény ingyenesen látogatható!
A helyszínen asztalok, padok szolgálják vendégeink kényelmét. A zöld gyepre lehet tenni takarókat, párnákat. A
gyermekeknek van játszótér! Baba-mama szoba és pelenkázó az iskola épületében. Dr. Bardóczi Miklós doktor úr
a helyszínen tartózkodik 21 óráig.
Az ital pavilonok 17-tól, az étel pavilonok 18 órától vannak nyitva.
Kóstolójegyek a helyszínen kaphatók:
ételekre:
500 Ft/adag,
italokra, süteményekre:
200 Ft/féleség,
fagyi:
150 Ft/gombóc.
További információk:
pudmer.erzsebet@chello.hu;
www.felsoors.hu;
konyvtar@felsoors.hu
Tel.: 06/87/577-211; 06/30/522-40-55
A programok változtatásának jogát fenntartjuk!
Támogatóink nélkül nem sikerült volna a program megvalósítása. Köszönjük hozzájárulásukat!
Dunántúli Regionális Vízmű Zrt, Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt, Öböl Tv, Szerves kémiai tanszék (Pannon Egyetem),
Média Connection Kft (Budapest), Kész Nyomda Kft, Veszprém, Búzavirág Dalkör - Felsőörs, Polgárőrség - Felsőörs
Felsőörs támogató lakói:
Róza András, Tóth Balázs, Benedek Szabolcs, Németh Andrea,
Lőrincz Lajosné, Szörényi Kálmánné, Varga Lászlóné, Szűcsné
Dr. Mészáros Edit,Tislér Gyuláné, Szőke Ferenc és felesége,
Angyal Lászlóné, Csordás Róbert, Szalai János és felesége,
Ifj. Szalai János, Pető Sándor és felesége, Kaszás Zoltánné,
Papp Gyuláné, Podmaniczki Gyuláné, Gyarmati Éva,
Baumgartner József, ifj. Baumgartner József,
Baumgartner Ilona, Esső István, Eckert Anikó, Keresztes Éva,
Varga Jánosné, Vass Ferencné, Mikóczi János, Sörös István,
Antal Gyula, Orbán család, Tóth Csaba és családja,
és több anonim támogató..
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Olvastam valahol… K O M P O S Z T Á L Á S
… egészen pontosan 2009. áprilisában a
„Mindennapi pszichológia” című folyóirat 1. évfolyamának 1. számában egy cikket (Szále
László: A válság rétegei avagy: (Nem reprezentatív) „telefonos felmérés” a válságról) egy Balaton-felvidéki községről, melynek lakói,
éppúgy, mint eddig minden évben, a falu iskolájának nagytermében jókedvvel mulatoztak
a nőnapi bálon. „Az asszonyok főztek, a férﬁak
hozták saját borukat, pálinkájukat, a helyi zenekar játszik, az emberek táncolnak, és láthatólag nagyon jól érzik magukat. Munkanélküliség
itt is van – éppenséggel nem is most kezdődött
–, az ország- és a világválságról szóló drámai híreket itt is megnézik minden este a tévéhíradóban, próbálnak tartalékot gyűjteni, spórolnak,
ahogy tudnak, aggódnak ők is, de nem reggeltőlestig.
A mindennapi életük nagyjából ugyanúgy zajlik, mint eddig, dolgoznak, örülnek, szeretnek,
veszekszenek – és igen, bálba mennek, ha itt az
ideje. Válság alatt az élet, ha nem is zavartalanul, de folyik. …Az élet természetes védekezése
az újrakezdéshez nélkülözhetetlen kedély, optimizmus átmentése illetve működtetése, hogy a
jobb idők eljöhessenek“.
Ezt a cikk-részletet olvastam fel barátaimnak
azzal, hogy ez a közösség tud valamit. Nem
engedik, hogy kultúrájukon, kedvteléseiken,
jókedvükön a válság uralkodjon.
– Ez a falu lehet akár Felsőörs is?!
– Felsőörsről szól – volt a válasz Zsuzsától, aki
a lap főszerkesztője és kiadója.
És elmondta a lap létrehozásának történetét.
Dédelgetett terve volt, hogy megjelentessen
egy olyan folyóiratot, amely a nagyközönségnek szól, ugyanakkor tudományos igényességgel megértesse saját testünk és lelkünk működését, hogy segítséget kapjunk mindennapi
küzdelmeinkhez, megtaláljuk a rosszban a jót,
az élethez minden időben nélkülözhetetlen
örömöt, elégedettséget, harmóniát.
Dr. Pápay Herbert Zsuzsa főszerkesztő az év
nagy részét Felsőörsön tölti, a Pocca útcában.
Büszkék lehetünk rá!
A lap első számát
– megjelenése óta
– már többször elolvastam. Jó szívvel
ajánlom
bárkinek:
Végre egy jó lap!!!
www.mindennapipszichologia.hu
www.mipszi.hu
Dr. Pudmer Erzsébet

Tisztelt Lakosok!
elepülésünknek lehetősége adódott részt venni egy kiskerti komposztálást népszerűsítő programban és ezt rögtön meg is ragadtuk. Ezzel az
országban elsőként Felsőörs teljes területén tudjuk bevezetni a házi
komposztálást, mellyel nagy mennyiségű szerves hulladék helybeli hasznosulását tudjuk elérni. Konyhai és kerti hulladékaink komposztálásával csökkenthető az elszállítandó hulladék mennyisége, amely az ISPA program
keretében akár kisebb hulladékgyűjtő edény használatát is jelentheti. Emellett olyan jó minőségű anyagot nyerünk, ami jót tesz kertünknek, növényeinknek.
Önnek is és környezetének is jó tehát az, ha csatlakozva a kezdeményezéshez házi komposztálásba kezd, melynek szakmaiságát, lehetőségét a Csalán
Egyesület biztosítja. Kérem, gondolja végig, és csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, komposztálja szerves hulladékát a jövőben! Reméljük, minél
több háztartás bekapcsolódik az elkövetkező hónapok eseményeibe és hamarosan nagy örömét leli Ön is majd a komposztálásban.
Ajánlom szíves ﬁgyelmükbe a lehetőséget.

T

Kenézné Berei Györgyi
polgármester
A komposztálási program az

támogatásával valósul meg.

 KOMPOSZTÁLJON VELÜNK ÖN IS! 
Vegyen részt Ön is ingyenes programunkban, ha
szeretne értékes nyersanyagot készíteni az otthonában termelődő szerves
hulladékból,
javítani szeretné kertjének tápanyagtartalmát
vagy örömmel cserélné kisebbre hulladékgyűjtőjét.
A jelentkezés menete:
Március folyamán minden postaládába eljuttatunk egy jelentkezési lapot,
melynek kitöltésével és visszaküldésével jelentkezhet a programra.
Amit Önnek biztosítani tudunk:
Ingyenes komposztálókeretet,
Tájékoztató előadást,
Komposztálást segítő kiadványt,
Tanácsadást a témában.
Amit Ön megtehet:
Részt vehet tájékoztató előadásunkon, melyet követően ingyenesen kap
komposztáló keretet
Külön gyűjtheti konyhai és kerti szerves hulladékát, így csökkentheti az elszállítandó hulladék mennyiségét. Ezzel jó minőségű talajjavító komposztot nyer.
 Szervezetünk elérhetősége: 
Csalán Egyesület, 8200 Veszprém, Rákóczi u. 3. 1. em. 2.
88/578-390, csalan@csalan.hu
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Háziorvos:

Megyegyűlés hírei

Dr. Bardóczi Miklós, Felsőörs, Rózsa u. 1.
Tel:
06 87/477-142
(06 30-9461-361 Dr. Bardóczi Miklós)
Gyermek és felnőtt rendelési idő:
Hétfő:
14.00-16.00
Kedd:
8.00-10.00
Szerda:
Csütörtök:
8.00-10.00
Péntek:
11.00-12.00
Páratlan hét hétfő: 11.00-12.00 Csecsemő és terhes tanácsadás

Radnóti
Miklós
(1909-1944)
emlékére
100 éve született Radnóti
Miklós, magyar költő, a
modern magyar líra kiemelkedő képviselője.
Radnóti Miklós:
Tétova óda - részlet
Mióta készülök, hogy elmondjam neked
szerelmem rejtett csillagrendszerét;
egy képben csak talán, s csupán a lényeget.
De nyüzsgő s áradó vagy bennem mint a lét
és néha meg olyan, oly biztos és örök,
mint kőben a megkövesült csigaház.
P

R

JÚNIUS
06.20. (szo)
17.00-24.00

06. 27. (szo)
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Felsőörsi
Ízutazás;

Kulturális és gasztronómiai program. Nők
Felsőörsért Egyesület
és az Önkormányzat
rendezésében

Helyszín:
Iskola

Vakáció
közben;

Kirándulás a Királykúthoz (vetélkedő, szalonnasütés)

Önkormányzat
rendezésében

JÚLIUS
06.29-07.03 (h-p) Gyermektábor;
07.16. (cs)
Balatoni Kistérségi rendezvéKapunyitó; nyeken belül koncert a
Római
Katolikus
Templomban;
07.24-25-26 (p-v)
Felsőörsi
Falunapok;
A műsorváltozás jogát fenntartjuk!

Könyvtár
rendezésében
Önkormányzat
rendezésében
Önkormányzat
rendezésében

Badacsonytomaj kedvelt üdülő-, és lakóhely
t éve nyilvánították várossá a települést, mialatt látványosan megújult Badacsonytomaj és térsége. A beruházások
zöme a megye és a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács segítségének köszönhetően pályázati pénzből történt.

Ö

Lasztovicza Jen megyei elnök a badacsonyi térségben – amit
hazánkban a legszebbnek nevezett – az összefogást emelte ki. A megkezdett út helyes irány- vélekedett.
Az ünnepi köszöntők után kulturális műsort tekinthetett meg a
közönség. Kiállítást is nyitottak Bognár László szobrászművész alkotásaiból, a városi művelődési központban.
„Szeretnénk hinni, hogy ezer év múlva is lesz megye!”
Millenniumi ünnepség Sólyban
magyar történelem-, és államiság kialakulásnak egyik jelentős
eseményének nevezte a megyerendszer kialakulását Mádl Ferenc, korábbi köztársasági elnök, Fejér, Pest, Veszprém és Zala
megye közös millenniumi ünnepségén, Sólyban, május 23-án, amelyen részt vettek határon túli testvérmegyéink elöljárói is.
Az ünnep ökumenikus istentisztelettel kezdődött az Árdáp-kori
református templomban, amelyet dr. Márfi Gyula katolikus érsek,
Steinbach József református püspök, dr. Korzenszky Richárd
tihanyi perjel, Vet István evangélikus püspök helyettes, és Bikádi
László Sóly-hajmáskéri református lelkész celebrált.
– Ezek a megyék részei voltak a magyarság biztos jövőt kereső álmának – emlékeztetett az előzményekre Mádl Ferenc, korábbi
köztársasági elnök történelmi múltidézőjében, a településen felállított sátorban. Utalt Szent István 1009-ben, a Veszprém megyei Sólyban keltezett adománylevelére, amelyben birtokokat adományozott
a veszprémi püspökségnek. Ebben először tett említést Fehérvárról,
Kolonról (Zaláról), Veszprémről és Visegrádról.
Hermann István, a Veszprém Megyei Levéltár igazgatója bemutatta az adománylevelet, majd Juhász Tibor helyi polgármester a
452 lakosú település múltjáról, fejlődéséről, lehetőségeiről beszélt.
Dr. Márfi Gyula veszprémi püspök az egyház és állam harmonikus együttműködésére helyezte a hangsúlyt.
Az összevont négymegyés ünnepi közgyűlésen az elnökök: dr.
Balogh Ibolya Fejér, dr. Szcs
Lajos Pest, Manninger Jen
Zala, és Lasztovicza Jen Veszprém megye közgyűlési elnöke felidézte adott megye múltját, majd
kézjegyükkel hitelesítették azt a
határozatot, amelyben a megyerendszer létjogosultságát hangsúlyozták. A határozatot a felolvasás után közfelkiáltással is megerősítették. Az okirat egy példányát, a megyék millenniumi emlékérmeit,
a teljes magyar pénzérme sorozatot, az aznapi megyelapokat, egyegy zacskó földet a négy megyéből abba a dobozba tették, amit a
templomban helyeztek el a bejárat padozatába. Itt Bikádi László
lelkész bemutatta a templomot az ünneplőknek, majd az elnökök
emlékfát ültettek az épület melletti ligetben.
Bővebb információ: www.veszpremmegye.hu
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Gólyahír
"Hírül adjuk, hogy a Fő utca 28 számú házra gólya szállott és meghozta
2009.05.15-én Zsóﬁa napján a kis Szóﬁát. A baba szépen fejlődik, szülei
Bácskai Dániel és Dr. Matók Barbara hősiesen állják a megpróbáltatásokat.
Az örömhírt közzé tette Hajdu Ágnes ,
Szoﬁ boldog, büszke nagymamája."

„Ha új élményekkel szeretne gazdagabb lenni, és egy kicsit szépítkezni,
Jöjjön el hozzánk ide, BALATONALMÁDIBA, a HOTEL RAMADÁBA****!”
Szeretettel várunk mindenkit wellness részlegünkbe, ahol kiváló fodrászaink, kozmetikusaink, masszőrjeink,
Kéz és lábápoló- Műköröm készítőink a hét minden napján, ünnepnapokon is 9.00-19.00 óráig állnak
a vendégek rendelkezésére. Törzsvendégeink 10-50%-os kedvezményben részesülnek! Kínálatunkból:
Pedikűr
Manikűr
Műköröm készítés
japán manikűr
Paraﬃnos ápolás
spa méregtelenítő
mézes ápolás
holttengeri sópeeling
lakkozás
díszítés
Ódor Borbála
0620-441-5003
Hohmann Viktória
30-401-7574

férﬁ, női gyerekhajvágás
hajfestés /Landoll/
fejbőrrituálék
hajszerkezetépítők

Zaharovits Blanka
70-940-18-98

Élesné Kizmus Barbara
30-33-17-133
Simon Bernadett
70/382-46-24

Péntek Éva
(okj-s gyógymasszőr)
30-293-07-08

Könyvtár

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

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

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

frissítő masszázs
frissítő revitalizáló masszázs
talpmasszázs
vitalizáló lábmasszázs
sport masszázs
alakformáló masszázs
aroma masszázs

arckezelések
testkezelések
szemöldök festés
szempillafestés
gyantázás
sminktetoválás

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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