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Szakorvosi ellátások –

Balatonalmádi

NŐGYÓGYÁSZAT
REUMATOLÓGIA
BELGYÓGYÁSZAT
Balatonalmádi, Baross G. u 44. Balatonalmádi Baross G. u 32. Balatonalmádi Baross G. u 32.
Dr. Árkai Anna
Időpont egyeztetés szükéséges! Telefon: 88/ 430-021
Telefon: 88/ 438-320
Beutaló és időpont egyeztetés
Dr. Pinterits Zsuzsanna
Rendelési idők
(telefonon) a rendelési idő
Hétfő:
09.oo -14.oo
Hétfő:
11.oo – 17.oo
alatt SZÜKSÉGES!
Tel.: 88/ 438-488
Kedd:
7.oo – 13.oo
Dr. Hajas Andrea
Dr. Polgár Mária
Szerda:
7.oo – 14.oo
Hétfő:
Kedd:
08.oo -13.oo
Csütörtök: Kedd:
8.oo – 16.oo
Péntek:
7.oo – 13.oo
Dr. Beleznay Gábor
Szerda:
Csütörtök:
8.oo
– 15.oo
BŐRGYÓGYÁSZAT
Szerda:
15.oo -19.3o
Péntek:
Balatonalmádi Baross G. u 32. Dr. Németh Zsolt
Dr. Koczka Viktória
SZEMÉSZET
Csütörtök: 14.oo -19.3o
Telefon: 88/ 438-515
Balatonalmádi Baross G. u 44.
Rendelési idők
Dr. Beleznay Gábor
Telefon: 88/ 432-099
Hétfő:
7.3o – 12.3o
Péntek:
09.oo -14.oo
Dr. Mucsi Gabriella
Kedd:
7.3o – 12.3o,
Hétfő:
12.oo – 18.oo
13.oo – 17.oo
PSYCHIÁTRIA
Kedd:
7.oo – 13.oo
Szerda:
7.3o – 12.3o
Balatonalmádi Baross G. u 32. Szerda:
12.oo – 18.oo
Csütörtök: Telefon: 88/ 430-047
Csütörtök: Péntek:
8.oo – 12.oo
Dr. Székely Miklós
Péntek:
7.oo – 13.oo
Hétfő:
12.oo -18.oo
IDEGGYÓGYÁSZAT
8.oo -13.oo
ORRFÜLGÉGÉSZET
Balatonalmádi Baross G. u 32. Kedd:
Szerda:
8.oo
-13.oo
Balatonalmádi Baross G. u 44.
Dr. Imre Piroska
Csütörtök: 8.oo -13.oo
Telefon: 88/ 432-892
Telefon: 88/ 430-047
Péntek:
8.oo -13.oo
Dr. Síró Edit
Rendelési idők
Hétfő:
14.oo – 17.oo
Hétfő:
Kedd:
14.oo – 17.oo
Kedd:
14.oo – 2o.oo
Szerda:
8.oo – 11.oo
Szerda:
Csütörtök: 14.oo – 17.oo
Csütörtök: Péntek:
Péntek:
14.oo – 17.oo

2009. április 3-án Egészségnapot tartottunk, ahol vérnyomásmérést, vércukor-, és
koleszterin vizsgálatot végeztethettek az érdeklődök.
Előadásokon hallhattuk Dr.
Kocka Viktória bőrgyógyászt a napfény ártalmairól,
Dr. Bardóczi Miklós belgyógyász szakorvos, háziorvost a rekreációról, Érces
Mária életmódtanácsadóterapeutát az egészséges táplálkozásról.
Kóstolhattunk ﬁnom és
egészséges ételeket Hajdu
Ágnes jóvoltából, egyszerű
jóga gyakorlatok tanulhattunk Vándor Andrásné jógaoktató segítségével.
Ezúton is megköszönjük a
közreműködők segítségét,
Dr. Bardóczi Miklós támogatását, és munkatársai
Kovács Margit és Kácsorné Ági munkáját!
Felsőörs Község Önkormányzata

RENDEZVÉNYEK 2009. JÚLIUS, AUGUSZTUS
Rendezvény
Tájékoztató

Dátum
Július
07.16. (cs) 20.00
07.24-25-26 (p-v)
Augusztus
08. 01.(szo)

Rendezi

Orgonakoncert a Római Katolikus Balatoni Kapunyitó programsorozat
Önkormányzat
Templomban
Murányi Zsuzsanna orgonaművész, és Murányi Eleonóra fuvola.
A belépés díjtalan.
Falunapok
Önkormányzat
Polgárőrnap

08. 20.(cs)
08.29. (szo)
A Magyar Fotográﬁa Napja
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Polgárőrök köszöntése
Állami Ünnep és Felsőörs
Ifjú Polgárainak köszöntése
kiállítás

Önkormányzat
Önkormányzat
és NÖFE
Honismereti Kör

www.felsoors.hu JOGOSÍTVÁNY
Böngéssze Ön is honlapunkat!

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

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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Az egészségnapról

HÍRMONDÓ
III. évfolyam 6. szám 2009. június
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Megyegyűlés

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

T Á M O G A T Á S Á V A L

TARTALOM:

Trianonra emlékeztek Tapolcán
Évszázadok alatt mindig változott az országhatárunk,
de a nemzethatárunk ott van, ahol magyarok élnek
– hangsúlyozta Varga Norbert politológus, a Nyugat-magyarországi Egyetem tanára a városi ünnepségen, a Köztársaság téren, június 4-én.
A beszéd után Lasztovicza Jen, a térség országgyűlési képviselője, a megyei közgyűlés elnöke,
Császár László polgármester és Varga
Norbert nemzetiszínű szalagot kötött a
Trianoni emlékműre,
majd másokkal együtt
gyertyát gyújtottak az
emlékhelynél.
Megújul a régió egészségügye
A 480 milliárdos uniós támogatás jelzi,
kedvező, hogy csatlakoztunk az EU-hoz –
hangsúlyozta Székely
Tamás a szaktárca minisztere a támogatási
szerződések átadási ünnepségén június 5-én, a megyeháza Szent István termében.
A 32 nyertes összesen ezúttal 2,5 milliárd forint
uniós támogatásra számíthat, amelynek 90 százaléka
vissza nem térítendő támogatás. Ezzel közel három
milliárd forint értékben valósul meg beruházás a régióban, Fejér, Komárom-Esztergom, és Veszprém
megyében – mondta Pál Béla, a Közép-dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács elnöke.
Üdvözölte a pályázati lehetőséget, a leendő beruházásokat Lasztovicza Jen. Mint mondta az emberek, a családok egészsége, biztonságos ellátása
kiemelten fontos feladat. A megyei közgyűlés elnöke
beszélt a megye kórházainál végbement egészségügyi
integrációról, majd kiemelte: az egészségügybe való
befektetés látványosan megtérül, ráadásul gazdaság
élénkítő hatással is bír.
További információ: www.veszpremmegye.hu
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A testületi ülésen történt
Májusban egy soros és két rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület.
A Bárókerti Közösséggel Társberuházói Szerződés megkötéséről döntött az önkormányzat a szennyvíz- és vízhálózat kiépítésére. E szerint az önkormányzat
építi meg a rendszert, a Bárókerti Közösség biztosítja az anyagi fedezetet.
A Képviselő-testület a költségvetési szervek jogállásáról és gazdálkodásáról
szóló 2008. évi CV. törvény alapján felülvizsgálta a közfeladatok ellátásának
módját.
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács CÉDE pályázatán való részvételről is döntöttek a Képviselők, s be is adtuk időközben a pályázatot többfunkciós közösségi épület megépítésére (lásd a tájékoztató írást a témáról).
A Sportegyesület pályázatához, melyet parlagfű-irtásra adtak be (2 db fűkaszát
szeretnének nyerni) 50,-eFt önrésszel járul hozzá az önkormányzat, a egy
seprőgép vásárlásáról is döntés született, mellyel remélhetőleg tisztábban tudjuk tartani a Fő utcát.
A lovasi Pünkösdi díjugratás és fogathajtás programhoz egy „Felsőörs kupa” beszerzéséről hozott a Testület határozatot.
A Képviselő-testület elhatározta, hogy részt vesz a Balaton Riviéra Egyesület
által beadandó Turisztikai Desztinációs Menedzsment szervezet megalakítása és
működtetése érdekében egy pályázaton. A júniusi beadási határidő helyett
azonban csak az ősszel lesz beadva a pályázat, mert az 5 település testülete
közül még nem fogadta el mindenki a kiírás feltételeit.
Az önkormányzat megbízta az Óvodavezetőt, hogy szerezzen árajánlatokat
ahhoz, hogy az emeleti lakásban (ahol most az óvoda raktára is van) nevelői
és logopédiai helység kialakítható legyen.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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a többfunkciós
közösségi térre beadott pályázatról
nkormányzatunk 2009. május 29-én pályázatot adott
be a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács
CÉDE kiírására Többfunkciós közösségi tér építése

Ö

címen.
A pályázat költségvetése a következő:
- saját forrás:
56.875.000,-Ft
- CÉDE támogatás:
50.000.000,-Ft
(megigényelt)
Összesen:
106.875.000,-Ft
Szeretném ismertetni községünk lakosaival, miért is született
meg e döntés a pályázat beadásáról.
Felsőörsön 1997. óta nincs művelődési ház, nincs olyan fedett helyszín, ahol ún. nagyrendezvényeket le lehetne bonyolítani vagy sportolni lehetne. A templomdombon ma is áll a
hajdani művelődési ház, ami a statikusok szerint már nem alkalmas semmilyen funkcióra.
Ezt az épületet a Római Katolikus Egyház építtette, majd a
tanácsi rendszerben a falué lett. Az 1996 óta megválasztott Képviselő-testületeknek, a civil szervezeteknek, a lakosságnak
állandó problémája volt a közösségi tér hiánya, mert a kártalanítás kapcsán a művelődési házat visszaadtuk az egyháznak. Az
egyházi kártalanítások során az önkormányzat 38,4 millió Ft
kártalanítást kapott az államtól 2006. október elején.
Az évek során a következő megoldási javaslatok merültek fel:
1.A hajdani egyházi gazdasági épület megvásárlása, átépítése a
Szilvás utcában,
2. Múzeum-raktárépület megvásárlása, átépítése,
3. Keöves-kúria megvásárlása, felújítása,
4. Tislér-ház megvásárlása
A felsorolásból is látszik, hogy a Képviselők folyamatosan
gondolkoztak azon, hogyan lehetne a hiányt feloldani, s végre
létrehozni a nagyrendezvények megfelelő helyszínét.
Az egyházi gazdasági épület (majd Tsz-magtár) megvásárlása
és átépítése közösségi térré statikai és anyagi okokból nem történt meg, az egyházi kártalanítás realizálása előtt volt téma.
A Múzeum-raktárépület kiváló helyszín lett volna 14 ezer
m²-es területével, de a Megyei Önkormányzat 173 millió Ft-ot
kért és kér jelenleg is az ingatlanért. Önkormányzatunk megvenni csak hitelből és a kártalanításból tudta volna, megfelelő
átalakításához, s a pályázati önrészhez viszont már nem lett
volna forrás.
A Keöves-kúria ára 67 millió Ft volt, ennek megvétele is az
előbbi módon lett volna csak lehetséges. Mivel azonban műemlék az épület, a felújítását nem tudtuk volna ﬁnanszírozni,

hiányzott volna a pályázati önrész, valamint a sportot és kultúrát befogadó nagyterem nem lett volna kialakítható sem
benne, sem az udvarán.
A Tislér-házat civilháznak vette meg az önkormányzat, valamint azért, mert hátsó udvara a mellette lévő önkormányzati területtel együtt alkalmas volt a közösségi épület felépítésére. A
Lakosság folyamatosan jelezte számunkra, hogy a község központjában látná szívesen ezt az építményt, hisz régen is ott volt
a művelődési ház.
A Testület elkészíttette egy többfunkciós tornaterem tervét,
mely a sport és a kultúra helyszínéül is szolgált volna. 2007-es
árszinten 170-180 millió Ft-ért lett volna megépíthető. Abban
az időben a pályázatokon 90 %-os önrészt lehetett volna elnyerni, azonban konkrétan nem írtak ki ilyen épületre pályázatot.
Igaz, volt egy kiírás 2008-ban, az iskola tornatermére pályáztunk volna, de a beadás – mivel Veszprém Város nem támogatta – meghiúsult (iskolánk már tagiskola volt akkor, s
hozzájárulásukra szükség volt). E pályázat keretében nyertünk
az óvodabővítésre 30 millió Ft-ot.
Idén 4 hetünk volt arra, hogy a CÉDE-pályázatot beadjuk,
mert a kiírása későn történt meg. A gond akkor jelentkezett,
amikor kiderült, hogy van végre pályázat, de maximum 50 millió Ft-ot lehet nyerni. Gyors döntés született arról, hogy az eredetinél kisebb épületet terveztetünk, aminek önrészét (56,875
millió Ft-ot) ki tudja ﬁzetni a község, hiszen a lekötött, külön
számlán tartott egyházi kártalanítási összeg kamatozott, s van
egyéb ingatlanos tartalék is a költségvetésben.
Jelenleg a folyamat ott tart, hogy a pályázatot beadtuk,
augusztus 20-ig döntenek a támogatásról, s ha nyerünk, megvalósítható a beruházás. Az épület szolgálná az oktatási intézmények sportigényeit, kulturális rendezvényeit, a szabadidős
sporttevékenységet, a községi versenysportot, kulturális nagyrendezvényeket, vásárokat lehetne benne tartani.
E pályázat elnyerése azért is fontos lenne, mert a gyermeklétszám növekedésével néhány éven belül sor kerülhet arra is,
hogy az iskola termeit össze kell nyitni, a tornaszobából vagy az
emeleti nagyteremből osztálytermet kell kialakítani. Akkor viszont az a terme sem lesz a községnek, amelyben most tartjuk
a rendezvényeket.
A településen egyre több az olyan program, amely nagy tömegeket mozgat meg, s egyértelmű, hogy a művelődésnek helyet adó épület hiánya akadályozza azok megrendezését.
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Rendőrségi hírek

Nők Felsőörsért Egyesület

Nyár van
efejeződött a tanítás, tombol a nyári szünet. Ez
egyértelműen azzal jár, hogy a gyermekek szabadideje megnőtt, amelynek nagy részét, a jó időre
való tekintettel is, a szabadban, a strandokon, az utcán,
közterületeken töltik. Nemcsak a közlekedés során előforduló váratlan helyzetek, hanem a csellengés, a céltalan lődörgés veszélyei is leselkednek rájuk.
A családokra komoly feladatként nehezedik a kisebb
gyermekek felügyeletének megoldása. Hiszen tisztában
vagyunk azzal, hogy az egyébként hasznos, színes és érdekes nyári táborok költségei magasak, és nem minden
család engedheti meg magának azok igénybevételét.
Rohanó életünk sajnos olyan irányba fejlődik, hogy
a szülők idejének és energiájának nagy részét leköti a
család anyagi hátterének előteremtése. Ebben a helyzetben egyre kevesebb ﬁgyelem jut a gyermekekre, az ő
gondjaikra, az azonnali megoldást igénylő problémáikra. A gyermekek a családban megélt tapasztalatokkal
felvértezve, a szülők és egyéb családtagok példáját követve viselkednek más helyeken.
A közlekedésben résztvevő ﬁatalok, felnőttek sajnos
nem mindig számolnak a kötelességek alól felszabadult
gyermekek ﬁgyelmetlenségével, óvatlanságával. Nekünk a kresz oktatáson az oktató ezt úgy fogalmazta
meg: „a guruló, pattanó labda mögött mindig ott szalad a gyermek is”. A gyalogosan közlekedő gyermekeken kívül a kerékpárral közlekedőkre ugyanúgy kell
ﬁgyelni. Igaz, hogy az iskolában tanulnak közlekedési
szabályokat, erről számot is tudnak adni, de a felnőttek,
nem mindig követendő, példáján felbuzdulva nem feltétlen tartják be azokat.
Az unatkozó csellengés gyakran a bűncselekmény elkövetésének, vagy bűncselekmény áldozatává válásának
a melegágya. A csapatokban kószáló, tartalmas időtöltést nem találó gyermekek könnyebben viszik bele egymást, az esetenként rendőrségen végződő balhéba. A
vagányság vagy balhé elhatárolása a gyermek- és kamaszkorban nem kialakult, különösen akkor, ha a gyerek a környezetében helytelen magatartáspéldát lát.
Másik veszélyforrás, amikor az egyedül otthon tartózkodó gyerek kerül számára ismeretlen, váratlan helyzetbe, és a meglepetés miatt nem tud helyesen reagálni.
Ez lehet egy idegen megjelenése vagy akár egy háztartási baleset. Ilyenkor a szülői felelősség felvetése elkerülhetetlen.
Felelős a szülő akkor is, amikor a gyermekének megengedi, hogy késő éjszakáig kimaradjon, sokszor azt
sem tudva kivel, hol tartózkodik, mit csinál. Helytelen, és egyszerűen csak kényelmes az a nevelési elv, hogy
nem korlátozzuk a világ megismerését. A világot, az
életet biztonságos lépésekben is meg lehet ismerni. A
veszélyhelyzetet nehezen felismerő, tapasztalatlan gyermekekért mindnyájan felelősek vagyunk, felnőttek.
Stanka Mária r. szds.

B

köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik részt vettek a 3. Felsőörsi Ízutazás 2009. június 20-án tartott rendezvényen.
A zord, kellemetlen időjárás ellenére nagyon sokan választották ezen
a szombat délutánon ezt a közösségi programot községünkből és a környező településekről egyaránt.
A Malomvölgy tagiskola minden terme, folyosói, zsibongója zsúfolásig megtelt.
A kulturális műsor sikerét a sokszor felcsattanó vastaps igazolta. A
külföldi és hazai főző-mesterek kínálatával mindenki elégedett volt. A
vidám, táncos mulatság éjfélig tartott.
A programot az Önkormányzat támogatta, mindannyiunk nevében
köszönjük.
A nem várt időjárási fordulat ellenére volt „csoda”is: a felsőörsi
„Duna-hullám” csodatorta, amely osztatlan sikert aratott. Ezt a 3m
30 cm-es tortát Kappel Mária készítette.
Már az est alatt is sokan érdeklődtek a recept iránt.

Íme, a recept, családi mennyiségre:
A tésztához:
6 tojás fehérjét habosra felverjük, majd további habosítás mellett hozzáadunk 18 dg cukrot és 1 vaníliás cukrot.
A tojások sárgáját 18 dg cukorral fehéredésig keverjük majd keverés folytatásával hozzáadunk ¼ liter olajat, 1/8 liter hideg vizet és egy kicsi
rumot.
A tojás fehérjék habjából 2/3-ot az előző masszához adunk átszitált 375
gr liszttel és 1 sütőporral.
1/3 tojás-fehérje habot 2 evőkanál kakaóval összekeverjük és félre tesszük.
Az összekészített „sárga” tésztát tepsibe öntjük, majd rá helyezzük a kakaós
fehérje habot. Óvatosan összekeverve.
A tepsiben lévő tésztára kb. 60 dg kimagozott és jól lecsöpögtetett meggyet
rakunk.
Közepes hőmérsékletű sütőben megsütjük.
A sült tészta kihűlése után megkenjük az alábbi krémmel.
A krém
1 csomag vanília pudingot ½ l tejjel és 1 evőkanál cukorral készre főzzük.
Kihűtjük.25 dg vajból és 10 dg cukorból krémet keverünk, és ehhez fokozatosan hozzáadjuk a kihűtött főzött pudingot.
Ezt a krémet a tésztára kenjük.
Csokoládémáz
10-15 dg főző csokoládét gőz fölött megolvasztunk és kissé lehűtve – a
krém tetejére csorgatjuk.
Kappel Mária
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Foci hírek

FELSŐÖRSI FALUNAPOK

Eddigi támogatóink
Főtámogató:

További támogatók:

Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader Egyesület
Pannónia könyvtár, Balatonalmádi
Balaton-Felvidéki Nemzeti Park, Csopak
Búzavirág Dalkör – Felsőörs
Csalán Egyesület
Csóka Ferenc
Debreceni Dalkör
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Horváth Géza
Jahn Halvorsen
Kenézné Berei Györgyi
Könyvtár – Felsőörs
Kulcsár Mihály
Levendula Pince
Pohl József
Polgármesteri Hivatal dolgozói
Polgárőrség – Felsőörs
Rásky Ervin
Református Egyházközség – Felsőörs
Római Katolikus Egyház – Felsőörs
Soós Zoltán
Sörény Ernő
Sportegyesület – Felsőörs
Strenner Viktória
Tislér Péter – íjazás
Tóth Balázs – Szürkebarát Családi Pince
Tuvic Gabriella – póni lovaglás
Varga László
Viola Presszó

únius 13-án véget ért a
2008/09-es bajnoki szezon,
amelyben az előző idényben
elért helyezésünk okán felkérést
kaptunk a Veszprém Megyei Labdarúgó Szövetségtől arra, hogy
egy szinttel feljebb, a Megyei I. osztályban induljunk. Sok időnk nem volt,
hogy felmérjük a lehetőségeinket és mindent a legapróbb részletekig átgondoljunk, hisz két napon belül választ várt tőlünk a Szövetség. Az anyagi vonzattal volt a kisebb gond, hiszen az Önkormányzat biztosított a támogatásáról
így elfogadtuk a felkérést, azonban a csapat megerősítésére már nem maradt
idő, hisz közben az átigazolási időszak lejárt. Célként ezért azt tűztük ki, hogy
megragadjunk ebben az osztályban. Ezt sajnos nem sikerült teljesíteni, de úgy
gondolom, hogy emelt fővel mondunk búcsút remélhetőleg csak időlegesen
ennek az osztálynak, hisz ﬁatal csapatunk megalázó vereségbe egyszer sem futott bele és az utolsó fordulókig meg volt az esély a bentmaradásra. Igazából
a 27. fordulóban Balatonfőkajáron, amikor az utolsó percben kiegyenlített az
ellenfél, akkor éreztük, hogy ezzel elszállt a remény. A kiesés ellenére is azt
kell mondanom, hogy érdemes volt belevágni, hiszen ﬁatal, tehetséges játékosaink, akik eddig a Megyei II. osztály ifjúsági bajnokságában általában könynyedén verték soros ellenfeleiket most igazi mély vízbe kerültek és
megízlelhették azt, hogy egy osztállyal feljebb, ráadásul a felnőttek között milyen elvárásoknak kell megfelelniük. Most még túl mély volt a víz, de ha a
bajnokság vége felé nyújtott teljesítményüket tartósan sikerül hozniuk és
ehhez további segítséget kapnak a rutinosabb játékosoktól és edzőiktől, akkor
nagyon szép jövője lehet a felsőörsi focinak.
Visszatérve a bajnokságra a kiesés elsődleges oka, hogy mindössze egy mérkőzést sikerült nyernünk, emellett tizenegyszer döntetleneztünk és tizennyolc
vereséget szenvedtünk. Mivel a hárompontos rendszerben a döntetlennek alig
van értéke, így olyan csapatok is megelőztek, akik jóval többször kaptak ki nálunk, azonban hazai pályán meg tudtak nyerni néhány meccset. Hiába voltunk partiban a legerősebb csapatokkal is (pl. a bajnok Várpalota otthonában
is egy gólos vereséget szenvedtünk) a hozzánk hasonló erősségű csapatok legyőzésével lehetett volna kiharcolni a bentmaradást, ez azonban elsősorban a
rutintalanság, mentális gyengeség, értem ez alatt azt, hogy győztes meccseket
engedtünk ki a kezünkből az utolsó percekben, másodsorban egy igazi gólerős
csatár hiánya miatt nem sikerült.
Ifjúsági csapatunk ugyanebben a mezőnyben a 7. helyezést érte el, amely
nyilvánvalóan sokkal előkelőbb lehetett volna, de a felnőtt csapat keretében
történt sérülések, eltiltások, formahanyatlások miatt gyakorta kerültek fel játékosok az 1. csapathoz.
Pozítívumként említeném még, hogy 2 év kihagyás után újra tudtunk indulni a serdülő bajnokságban, ahol 11 csapatból a 7. helyet szereztük meg. Itt
egy gyengébb őszi szereplést követően a tavaszra jelentősen feljavult a társaság,
s remélhetőleg velük ősztől ismét el tudunk indulni a bajnokságban.
Fenti csapatainkon kívül továbbra is eredményesen vettünk részt az 5-11
éves korosztályainkkal a különböző tornákon, jó lenne, ha ősztől még több ﬁatal kapna kedvet a focihoz és járna ki rendszeresen az edzésekre.
Végül köszönetet szeretnék mondani az Önkormányzatunknak azért, hogy
megteremtette a feltételeit a magasabb osztályban való szereplésünknek, valamint a kitartó szurkolóinknak, akik a sikertelenség ellenére sem hagyták cserben a csapatot. A jövőre való tekintettel azt bátran meg merem ígérni, hogy
lesz még nagyon sok örömük a csapatban, csak egy kis türelmet kérünk míg
ezek a ﬁatal játékosok mentálisan és ﬁzikálisan is beérnek.
Galambos Zsolt
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Norvég
benyomások
Felsőörsről III.

„Itt élünk”
– másképp
z utolsó beszámolónk Norvégiáról és a norvég emberekről, s ez alkalommal a szabadidős tevékenységeink
állnak majd írásunk középpontjában. A legtöbb norvég munkája mellett egy vagy akár több hobbinak is hódol.
A statisztikák szerint a norvégok világbajnokok, ami a
házuk/lakásuk rendbetételét, felújítását illeti. Ráadásul szinte
mindenkinek van nyaralója, hétvégi háza a hegyekben vagy a
tengernél.
A hétvégéket és az ünnepeket rendszerint itt is tölti az egész
család, ilyenkor a gyerekek, ﬁatalok is sokféle szabadidős tevékenységet folytatnak, pl.sportolnak, túráznak.
A norvégok híresek amatőr fúvószenekaraikról, mi magunk
is ezt tartjuk legfontosabb hobbinknak, mindamellett a ház körüli és
kerti munka, a tenger melletti pihenés és a téli sportok jelentik nekünk
a kikapcsolódást. Mindketten gyermekkorunk óta játszunk fúvószenekarban, ezt a mai napig heti
gyakorisággal műveljük. Egyszerűen
életstílusunkká vált, hogy másokkal
közösen zenéljünk – nagyon jó a tár-

E

saság, s sok muzsikuskollégánk egyben legjobb barátunk is,
akikkel a zenélésen kívül is gyakran összejárunk. Minden évet
közös zenei turnéval zárunk vagy belföldön, vagy külföldön.
Zenekarunk 1996-ban pl. Budapesten lépett fel, 2002-ben
pedig Felsőörsön rendeztünk zenekari találkozót több tucat
norvég vendéggel. Háromévente egy északnémet kisvárosban
Bad Bramstedt-ben rendezett zenei fesztiválon lépünk fel,
amelyen egész Európából részt vesznek zenekarok. Idén június 25-28. között kerül megrendezésre ott a 16. Fesztivál,
amelyen természetesen mi is részt veszünk, majd onnan egyből jövünk Felsőörsre.
Áprilisban megkérdezte egyik kedves magyar barátunk, mihez kezdünk, ha a felsőörsi házunk
felújítása, rendbetétele teljesen befejeződik. Válaszunk magától értetődően
az volt: akkor majd kezdjük az egészet
elölről! Egy családi házon mindig van
mit csinálni!
Nem hagyhatjuk említés nélkül,
hogy felsőörsi beköltözésünk után egy
számunkra új és izgalmas hobbiba is
belekezdtünk, bort termelünk! Szürkebarátra esett a választásunk, s a 2002-es 25 litert sikerült
feltornáznunk 260 literre 2008-ban. Ha férjemet a ház körül
sehol nem találom, hát biztos hogy meglelem a borpincében!
Mindig ott foglalatoskodik, ha épp nem barkácsol vagy kertésztedik.
Végezetül azzal búcsúzunk, Kedves Felsőörsiek, ha kedvetek
van benézni hozzánk, mindig nyitott kapukat találtok a LiJaHaz-ban, a Csendvilla utca 17-ben, szeretettel várjuk a falutársakat!
Jahn és Lisbeth Halvorsen
Fordította: Gál Ottó

Képeslap

Az emberek régi vágya, hogy a nyár legszebb pillanatait elraktározzák.
Van, aki emlékeket gyűjt, kedves tárgyakat, fényképeket készít, vagy képeslapot küld az ismerőseinek.
Kérlek, a tavalyi évhez hasonlóan az
idei nyáron kapcsolódj Te is ehhez a
mozgalomhoz, és ha érdekes helyen
jársz, küldj egy képeslapot az iskola
címére (Malomvölgy Általános Iskola, 8227 Felsőörs, Úttörő u. 5),

Felsőörsi HÍRMONDÓ

ahol szeptemberben kiállítás keretében
bemutatjuk ezeket a szép nyári élményeket. Nem az számít, hogy milyen messziről írsz, hanem, hogy gondoljunk egysmásra! (A jövendő elsősöknek segítsenek
a szüleik.)
Reméljük, sok érdekes képeslap gyűlik
össze szeptemberre, minél több helyről
írsz, annál színesebb lesz a kiállításunk!
Kellemes pihenést kíván:
Pongrácz Mariann
tanító néni
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2009. július 24. péntek
„A ráhangolódás napja"
Helyszín: Szabadság tér 5. Közösségi épület
18.00 Megnyitó
18.10 Térzene: Csermák Antal zeneiskola, fúvósok
19.00 Debreceni Dalkör fellépése
19.40 Kiállítás: helytörténeti fotók,
a Balatonalmádi Pannónia Könyvtárral közösen
20.00 Gitár hangverseny a
Református
Templomban
– Kelemen András
gitárművész

21.00-01.00 Diszkó a Batthyány téren

A Falunapok Pográny testvértelepülés
részvételével valósul meg.

Elérhetőségeink: www.felsoors.hu; Tel.: 06-87/577-211
bővebb információ: konyvtar@felsoors.hu
Plell Olga: 06-30/421-6543

F2009.E LjúliusS Ő25.Öszombat
R S I F2009.A LjúliusU 26.N vasárnap
APOK
„A gasztronómia napja”

„A szórakozás napja”

Délelőtti helyszín: sportpálya
8.00-16.00 Főzőverseny
Sportversenyek
9.30 Kölyök foci
10.00 Pogány-Felsőörs öregﬁúk; női foci
11.45 Tizenegyes rúgás
Gyerekprogramok: alkotó sarok; arcfestés
9.00-12.00 Légvár
10.00-11.00 Pónilovaglás
10.00-12.00 Íjazás
Délutáni helyszín: Malomvölgy Általános Iskola
17.00 Borverseny kezdete – Rejtélyes borászok nedűje,
és kitartó kóstolók merészsége
17.15 Kincsesláda bábszínház bemutatója
18.00 Judo bemutató – helyi ﬁataljaink bemutatkozása
18.30 Felsörsi Búzavirág Dalkör
18.45 Péjó Kata és táncosok (helyi és alsóörsi ﬁatalok
moderntánc bemutatója)
19.00 Énekel: Strenner Viktória
19.20 Harmonikások mulattatnak
20.20 Karaoke – próbálkozás
21.00-01.00 Bál a T- BOYS Együttessel
21.30 Tűzzsonglőrök
– Hyperion Csoport

11.30 Búcsúi Szentmise a Római Katolikus Templomban

Búzavirág Dalkör

Délutáni helyszín: szabadtéri színpad
16.30 Miske Óvoda – néptánc
16.40 Bohócparádé
17.30 Bűvész Show – Khalmi
Ferenc, bűvész
18.05 Angels – táncbemutató
– helyi gyermekek, ﬁatalok,
3 korosztály, moderntánc
18.15 Pogrányi dalosok
(népdal)
19.00 Team  Music – ABBA
és Rock and Roll Show
19.40 Eredményhirdetés, tombola
20.00 Szcs Judit
– Sztárvendég
20.45 Felsőörsi vidám előadás
21.00 Mulatós, operett, musical
a Pesti Magyar
Színház mvészeivel
22.00 Zárás
Kirakodó vásár – népművészet
Árusok (étel, ital, édesség, fagyi);
Vándor vidámpark
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Felhívás főzőversenyre
2009. július 25-én 8.00 órától ismét FŐZŐVERSENY
a Felsőörsi Falunapokon a sportpályánál!
2009-ben az Önkormányzat 2 kg vákuum fóliázott,
felkockázott marhahúst biztosít minden jelentkezőnek 500,- Ft. nevezési díj ellenében.
Nevezni a Polgármesteri Hivatalban, illetve a Könyvtárban lehet, ahol a nevezési díjat is beﬁzethetik.
Jelentkezési határidő: 2009. július 17. péntek.
Versenyezni lehet marhapörkölttel és gulyással.
A főzőverseny a már megszokott módon zajlik, a főzéshez szükséges kiegészítőket a csapatok maguknak
biztosítják. (Bogrács, tűz, fűszerek, stb.)
Az idei főzőversenyen a csapatok a versenyre benevezett ételből egy pár adagot a Falunapokon résztvevő
látogatóknak értékesíthetnek. (Tavaly többen jelezték, hogy szívesen vásárolnának.) Az értékesítést a következőképpen tervezzük: az ételt megkívánó
tombolaszelvényt vásárol, amelyet átad egy adagért
cserébe a főzőnek. A főzők között értékesebb tombolatárgyakat sorsolunk ki az eredményhirdetéskor.
Kérjük, a főzőverseny nevezésekor jelezzék, hogy
mennyi adag ételt kínálnak fel a látogatók részére!
Várjuk jelentkezésüket!
Elérhetőségek:
Polgármesteri Hivatal Felsőörs,
Szabadság tér 2.
Telefon: 87/577-211; 06-30/421-6543
e-mail: konyvtar@felsoors.hu;
Skype: plell.olga
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Kedves Felsőörsiek!
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Kérjük, a borok felajánlását, és ötleteiket is a következő címen jelezzék:
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A fotók leadhatók: Plell Olga, Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2.
Plell Olga, Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2. Telefon: 87/577-211; mobil: 06-30/421-6543;
k
n
e
Mind
e-mail: konyvtar@felsoors.hu; Skype: plell.olga Köszönjük!

KEDVES FELSŐÖRSI BORTERMELŐK ÉS BORKÓSTOLÓK!

Felsőörsi HÍRMONDÓ

olyan fényképeket

Felsőörsi HÍRMONDÓ

