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2008. április 30-án soros ülését
tartotta a Képviselő-testület.
Első napirendként a rendezési
terv módosítását tárgyalták a Képviselők.
A módosításokat tartalmazó
rendezési terv közszemlére volt téve, és az ez idő alatt érkezett véleményeket, javaslatokat beszélték
meg a Képviselők és az érintettek.
Az iskolával kapcsolatban döntöttek a Képviselők, így rendeződött a tízórai és uzsonna beszerzés
módja, és az, hogy a pedagógusok
megkapják azt az étkezési támogatást, amit a település más intézményeiben dolgozók is megkapnak.
A Ciklusprogram 2008. évre
vonatkozó feladatai kapcsán elhatározták a következőket:
- A település Veszprém felőli
részén forgalom lassító sziget és
gyalogátkelőhely létesítésével
kapcsolatban tárgyalni kell az Állami Közútkezelő Kht-val a közös
finanszírozás megvalósításáról.
- A faluház, óvoda, iskola, orvosi rendelő napkollektorral való
felszerelésének lehetőségét is meg
kell vizsgálni.
- Döntés született arról is, hogy
az ún. Prevics-ház felújítására a
Kelet-Balatoni Kistérség pályázatot ad be az Idősek Klubjának, a
gyermekjóléti szolgálatnak és a
házi segítségnyújtásnak az elhelyezésére.
- A Pannon GSM toronnyal
kapcsolatos szerződésmódosítás-
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ból származó 8 millió Ft bevétel
felhasználása a következő: 5,6
millió Ft bekerül az ingatlan céltartalékba, 1,3 millió Ft a Tislérház udvarának felújítására, 1,1
millió Ft a Prevics-ház pályázat
önrészére,
- A Kisperjésre vezető erdei út
megépítése,
- Millenniumi Emlékpark: sekély tó építése a fakadó vizek öszszegyűjtése céljából. Ha lesz megfelelő pályázat, a park többi részének a kiépítésére be kell adni.
- Iskolaépület korszerűsítése:
földszinti nyílászárók, világítótestek cseréje. (Erről döntött a Képviselő-testület az ülésen, és idén
meg kell valósulnia a beruházásnak.)
- Ravatalozó körüli parkosítás:
vízelvezetés, örökzöldek ültetése,
pihenőpadok elhelyezése,
- Tájékoztató táblák elhelyezése a külterületen (adományból
megoldható), belterületen pedig
pályázatból, amennyiben lesz
ilyen kiírás,
-Tislér-ház felújítása – 12 millió Ft van rá – az udvar rendezésére (esőbeálló, parkírozó) 2,5 millió
Ft,
- Csapadékvíz-elvezető árkok
építési terveinek elkészítése.
A Képviselők döntöttek arról
is, hogy elsősorban belterületi
utak hiányzó közvilágítását kell
megoldani – elsőként a Rózsa utcáét, ezért e szakasz tervezésére
ajánlatokat kell kérni.
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A Képviselő-testület elhatározta, hogy felújíttatja a
Faluház dísztermét a beázások miatt. Időközben rendkívüli ülésen döntés született arról, hogy a nagyterem
mellett a Faluház teljes kifestésére, a radiátorok cseréjére és az akadálymentes mosdó kialakítására is kerüljön sor. Mindez 40 % önrészű (1.671.258,-Ft) pályázatból, 4.178.146,-Ft-ból fog megvalósulni.
Az Önkormányzat egyhangúlag támogatta Róka
József pályázatát a Hrisztó Botev Általános Iskola
igazgatói posztra.
A Testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal belső
ellenőrzési tevékenységéről szóló és a 2007. évi adóztatási feladatokról szóló beszámolót.
A 2007. évi adóbevételek mértéke a következő
volt:
Építményadó:
19.827.503,-Ft
Telekadó:
2.223.561,-Ft
Idegenforgalmi adó:
318.550,-Ft
Iparűzési adó:
12.858.439,-Ft
Gépjárműadó:
9.535.298,-Ft
Összesen:
44.763.351,-Ft

és családsegítésről, valamint a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ személyes gondoskodást nyújtó tevékenységéről.
A Képviselő-testület kiegészíti a Bárókerti
Víziközmű társulat szervezőbizottsága részére az ivóvíz és szennyvíz közművek vízjogi engedélyeztetéséhez szükséges környezeti hatástanulmány költéségét.
2008. június 2-án (hétfőn) 18.00 órára árverést hirdet az Önkormányzat a kertvégi telkekre.
Egyéni kérelmeket bírált el ülése végén az Önkormányzat, amikben eltűnt utcanévtáblák, lakásfelújítás,
külterületi út problémák szerepeltek, végül 385.484,Ft útjavítási hozzájárulásról is döntés született
(Öreghegyen 1 millió Ft útfelújítási összeget gyűjtöttek össze a telektulajdonosok, s ehhez járul hozzá a
Testület.)

Kenézné Berei Györgyi
Polgármester

Beszámoló hangzott el az Önkormányzat elmúlt
évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatairól, a
Bendola Bt által végzett gyermekjóléti szolgáltatásról

Néhány szó a Tislér-ház kapcsán
Régóta felmerülő kérdés közsé- Tislér-ház eladó, a Bognár-házzal (halála után 3 évvel), s az általunk
günkben a fiatalok és a civilszer- szembeni kifogásokat figyelembe az ingatlan megtarthatóságára beveződésekben tevékenykedők kö- véve döntöttünk arról, hogy a költ- nyújtott per ellenére át kellett nerében, hogy nincs olyan helyszín, ségvetési tartalékból megvesszük kik adni az ingatlant. Csak a ráforahol szabadidejüket eltölthetnék, 19 millió Ft-ért a Tislér –házat, s a dított összegeket térítették meg az
örökösök.
ahol tevékenységüket folytathat- Bognár ingatlant eladjuk.
nák.
A Tislér-ház ideális helynek tűnt a A Tislér-ház felújításának támogaÖnkormányzatunk egy örökös nél- 3500 m2-es kertjével (s a mellette tására 2007. decemberében kérelkül elhunyt gondozottja ingatlanát lévő önkormányzati területtel) arra met nyújtottam be a Pénzügymimegigényelte az államtól, hogy ott is, hogy felépüljön rajta a sportolá- nisztériumhoz, minek következtémegoldja a fenti feladatokat.
si és kulturális célokat szolgáló ben 12 millió Ft-hoz jutott közséAz igénylés sikeres volt, s a kb. 21 multifunkciós „csarnok” is, és a günk.
-22 millió Ft-ot érő ingatlan a köz- Tislér-házban kialakítsuk a civilek Elkészítettük az engedélyeztetési
ség nevére került.
és a fiatalok számára szolgáló he- terveket, és december 31-ig felújítIdőközben a szomszédok és a civi- lyiséget.
juk az épületet.
lek részéről is felmerült a kifogás A vásárlás után nem sokkal ügyvé- A következő funkciók lesznek
az épület majdani rendeltetése mi- di megkeresés kíséretében előke- benne:
- civil szoba
att, féltek attól, hogy zajos rendez- rült Bognár Miklós 2 örököse
vények lesznek ott,
- helytörténeti múzeKÖSZÖNET
az idősek pedig a
um
- borbemutató hely
távolság miatt nem Bőczi Ervin Úr településünknek adományozott egy hirdetőfogják a programokat táblát, melyet a külterületi településrészen fogunk elhelyezni. - udvaron fedett szalátogatni.
badidő helyszín
Ezzel megoldódik a telektulajdonosok tájékoztatása.
Amikor tudomásunk- Köszönjük Bőczi Ervin Úrnak nagylelkű adományát.
ra jutott, hogy a
Kenézné Berei Györgyi Az iskolához közeli
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telekrészen szeretnénk megépíteni
a közösségi célokat szolgáló
multifunkciós épületünket.
40 millió Ft önrésszel rendelkezünk hozzá, pályázatra várunk,
amivel megvalósíthatnánk a régi
tervet, az egyháznak visszaadott
kultúrház pótlását.

Hiller István Miniszter Úrnak levelet írtam, melyben tájékoztatást
kértem, várható-e olyan pályázat,
amivel engedéllyel bíró tervünket
megvalósíthatnánk.
A www.felsoors.hu honlapon a
csarnok látványterve megtekinthető, kérem, nézzék meg azt.

Remélem, Önkormányzatunk tervei mihamar megvalósulhatnak, s
általa a fiatalok és a civilek is
megfelelő helyszínhez jutnak terveik megvalósításához!
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

A Megyegyűlés hírei
Idősek hátrányos helyzetben?
Magyarország gazdasági fellendülése maga után vonja az idős korosztály kedvezőbb foglalkoztatását
is – vélekedett Talabér Márta, a
Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése alelnöke a Veszprém
Megyei Idősügyi Tanács - melynek elnöke Talabér Márta - konferenciáján a Megyeházán április 16
-án, szerdán.
Vajda Béláné, a Közép-dunántúli
Regionális Munkaügyi Központ
Veszprémi Kirendeltség és Szolgáltató Központ képviseletében
Veszprém megye munkaerő piaci
helyzetéről elmondta: 161 ezer az
aktívak száma, melyből 154 ezer a
foglalkoztatott. A megyében 247
ezer munkavállalásra alkalmas
ember él. A nyilvántartott álláskeresők aránya a munkavállalási korúakhoz képest 8,5 százalék, mely
a régióban 6,9, az országban 10,1
százalék. A regisztrált álláskeresők száma az országban tavaly év
végén 445 ezer volt, régiónkban
35 ezer, megyénkben 14 ezer volt.
Utóbbi félezerrel több, mint egy
évvel korábban. Ezen a téren Pápa,
Veszprém, Ajka a sorrend. A leghátrányosabb térség Sümeg. A
pályakezdők közül 1043-an kerestek állást. Hátrányos helyzetű az
álláskeresésében a 45, 50 év feletti
korosztály. Az uniós támogatások
terén kiemelt támogatásokban részesülnek az idősebb álláskeresők.
Demeter Ferenc, a Veszprém megyei nyugdíjas szervezetek érdekvédelmi, érdekképviseleti szövet-

sége elnöke felvetette: célszerű
l e n n e
á t t e k i n t e n i
azokat a szakmákat, melyekben
érdemes lenne az idősebb korosztályt foglalkoztatni. Szamosi Károly nyugdíjasok életet az éveknek
Veszprém megyei egyesületének
elnöke beszámolt egy közelmúltbeli győri idősügyi találkozóról,
ahol szándéknyilatkozatot fogadtak el dunántúli idősügyi tanács
létrehozására.

Megválasztották az alelnököt
Polgárdy Imrét választotta meg a
Veszprém Megyei Önkormányzat
Közgyűlése társadalmi megbízatású alelnökének április 24-én, csütörtökön, a Megyeháza Szent István termében.

Reguly emlékülés a VEAB
székházában
Az Európa Napot, illetve a Reguly
év nyitóeseményét a Veszprémi
Magyar-Finn Egyesület, valamint
az MTA Veszprémi Területi Bizottsága Történettudományi szakbizottsága szervezte meg 2008.
május 9.-én. Dr. Érszegi Géza, a
történettudományok doktora, a
Veab történettudományi szakbizottságának elnöke köszöntője
után üdvözölte az együttműködést
Jari Vilén Finnország nagykövete.
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Köszönetét fejezte ki a megyének
és a városnak a segítségért, majd
kijelentette: bízik a hosszútávú
együttműködésben. Debreczenyi
János polgármester emlékeztetett a
nagykövet egyik szenvedélyére, a
repülésre, melynek nemsokára
Veszprémben is hódolhat. A
város tervei szerint ugyanis a rendezvénycsarnok mellett helikopter
leszálló pályát is felépítenek.
Lasztovicza Jenő elnök felidézte a
zirci születésű tudós, Reguly Antal
munkásságát, majd hozzátette:
követve elődeink példáját, a Reguly által kijelölt utat, majd Reijo
Sulasalmi, a Finn-Magyar Egyesület Rovaniemi tagozatának elnöke
értékelte Reguly munkásságát, és
üdvözölte, hogy a nagykövet éppen Rovaniemiből való. A köszöntők után előadások hangzottak el a
finnugor nyelvrokonságról, Reguly Antal finn-magyar nyelvrokonságot kutató munkájáról, és a két
nép kulturális kapcsolatát érintő
szerepéről, a tudós szibériai és
magyarországi néprajzi tevékenységéről.

A Megyegyűlés elnöke Lasztovicza Jenő a finn
nagykövet Jari Vilén társaságában
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Kommunikáció és esélyegyenlőség
Alapvető szerepe van a hatékony
munkában a jó kommunikációnak,
amely az Esélyek Háza kapcsolataiban is kiemelten lényeges - mondta
Tarsó Tünde, a veszprémi intézmény
programvezető helyettese május 20án, egy fórumon, amelyet az intézmény egy partnercégével együtt szervezett meg.
Dr. Bittner Péter " A társadalmi trendek és esélyegyenlőség, új marketingeszközök használata az esélyegyenlőségben" című előadásában egyebek

mellett kiemelte: felgyorsult világunk
azonnali alkalmazkodást kíván az
emberektől. Aki lemarad, kimarad fogalmazott. Ráadásul folyamatosan
megújuló elvárásoknak kell megfelelni, ami nagy erőpróbát jelent az egyén
számára, ha alkalmazkodni kíván a
versenyhez. Mindebben meghatározó
szerepe van az oktatásnak. A fórumon
Bence Ottó külföldi példákkal mutatta
be a kereskedelmi televíziózás szerepét az esélyegyenlőség megteremtésében. Dobi Kitti a piac szerepéről beszélt, Bódis Kriszta pedig az előítéletektől mentes gondolkodásról.

Tarsó Tünde köszöntötte a megjelenteket

Kihívás napja
Idén május 21-én ismét részt vettünk a Kihívás Napján.
Sajnos az éjszakai túra az időjárás miatt elmaradt, de
néhány elszánt fiatal az éjszakai focit a szakadó eső ellenére sem hagyta ki. A délelőtt folyamán az óvodások és
iskolások voltak nagyon aktívak, de a Hivatalban folyó
programokon is szép számú volt az aktivitás. Délután a
focipályán pedig nagyon sokan gyűltünk össze. A legnépszerűbb programok a foci, kézilabda,
seprűhoki, kötélhúzás, mazsorett voltak.
Ezen kívül volt biciklizési, túrázási, játszótéri stb. sportolási
lehetőség.
Több mint 2900 regisztrációs pontunk
lett, amivel a 17. helyet szereztük meg
kategóriánkban, 31

benevezett község közül.
Gratulálhatunk magunknak, bebizonyítottuk, hogy szeretünk sportolni!
Ezúton is köszönetet mondunk mindazoknak, akik segítettek e sportos nap lebonyolításában!
Plell Olga

Felsőörs Évfordulói
Néhány érdekes esemény a múltból. Lehet, hogy nem
kerek évszám, de számunkra, felsőörsieknek mindenképpen jelentősek.
Felsőörs első okleveles említése 1318-ban, a jelenlegi
néven superior villa vrs alakban.
-317 éve 1691-ben elkészült Felsőörs község első ismert pecsétje,
-294 éve, 1714-től vezeti a református egyház a község anyakönyvezését,
-263 éve, 1745-ben Padányi Bíró Márton veszprémi
püspök elrendelte, hogy Mária Magdolna ünnepén a
veszprémi hívők vonuljanak körmenetben a veszprémi székesegyháztól a felsőörsi templomig. (Ez az
egyházi szokás hosszú évekig fennmaradt.)
-129 éve nyílt meg a felsőörsi postahivatal, és 33 éve
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adták át az újonnan épült Postahivatalt
-109 éve alakult a romai katolikus olvasókör,
-85 éves a Felsőörsi Sport Egyesület,
-71 éve épült az elemi iskola
-55 éves az Óvoda,
-60 éve alakult meg a Dózsa Termelőszövetkezet,
-47 éve nyílt meg a Malomvölgyben az úttörőtábor,
-16 évvel ezelőtt jelent meg először az önkormányzati
lap Malomvölgyi Hírvivő címen,
-16 éve rendezte meg először a település az első
„Falunapok” kulturális és sport programját
- 10 éves a Geológiai bemutatóhely, a Polgárőrség és
a Teleház.

Felsőörsi Hírmondó

Tislér Anikó
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Egészségügyi ellátások
Orvosok rendelési ideje, ügyelet,
gyógyszertár
nyitvatartási ideje
Háziorvos: Dr. Bardóczi Miklós,
Felsőörs, Rózsa u. 1.
Gyermek és felnőtt rendelési ideje
Hétfő:
13.00-14.00 (Csecsemő és terhes tanácsadás - páros héten)
14.00-16.00
Kedd:
8.00-10.00
Szerda:
Csütörtök: 8.00-10.00
Péntek:
11.00-12.00
Tel: 06 87/477-142, 06 30-9461-361

Hétköznapi ügyelet: 16.00-8.00 óráig
Balatonalmádi, Baross Gábor út 32.
Hétvégi ügyelet:
vasárnap és munkaszüneti napokon 8.00 - 8.00
óráig
Tel: 06 88/438-334

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

Fogászati rendelés
Rendel: Dr. Primász Krisztina,
Alsóörs, Óvoda u. 4.
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14.00-19.00
7.30-13.00
--------14.00-19.00
7.30-13.00
Tel.: 06 30/936-9516

Gyógyszertár nyitvatartási ideje:
Felsőörs, Fő út
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.00-10.00 14.00-16.30
8.00-10.30
8.00-10.00
8.00-10.30
8.00-10.00 13.00-15.30
Tel: 06 87/477-120

Szakrendelések (Balatonalmádi)

Bőrgyógyászat:
Dr. Koczka Viktória bőrgyógyász,
Balatonalmádi, Baross G. út 32.
Hétfő:
7.30-12.30
Kedd:
7.30-12.30 13.00-17.00
Szerda:
7.30-12.30
Csütörtök:
--------Péntek:
8.00-12.00
Időpont egyeztetés telefonon: Tel: 88/ 438-515

Fizikotherápia: Balatonalmádi, Baross G. út 32.
Hétfő:
7.00-13.00
Kedd:
7.00-12.00
Szerda:
7.00-13.00
Csütörtök:
7.00-10.00
Péntek:
7.00-13.00
Gyógytorna:
Kedd, csütörtök: 15.00-17.00
Tel: 88/ 430-018

Ideggyógyászat: Balatonalmádi, Baross G. út 32.
Kedd:
14.00-20.00
Tel: 88/ 430-047

Felsőörsi Hírmondó
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Nőgyógyászat: Balatonalmádi, Baross G. út 32.
Hétfő:
9.00-14.00 (dr. Pinterits Zsuzsanna)
Kedd:
8.00-13.00 (dr. Polgár Mária)
Szerda:
14.00-19.00
(dr. Beleznay Gábor)
Csütörtök: 14.00-19.00
(dr. Németh Zsolt)
Időpont egyeztetés telefonon szükséges!
Tel: 88/ 438-488

Psychiátria: Dr. Székely Miklós, Balatonalmádi,
Baross G. út 32.
Szakrendelés:
Gondozás:
Hétfő:
12.00-13.00
13.00-18.00
Kedd:
8.00-10.00
10.00-14.30
Szerda:
8.00-9.00
9.00-14.30
Csütörtök: 8.00-9.00
9.00-14.30
Péntek:
8.00-9.00
9.00-13.00

Belgyógyászat:
Dr. Árkai Anna belgyógyász,
Balatonalmádi, Baross G. út 44.
Hétfő:
11.00-17.00
Kedd:
7.00-13.00
Szerda:
7.00-14.00
Csütörtök:
------Péntek:
7.00-13.00
Beutaló szükséges!
Tel: 88/ 438-320

Orr-fül-gégészet:
Dr. Síró Edit,
Balatonalmádi, Baross G. út 44.
Hétfő:
14.00-17.00
Kedd:
14.00-17.00
Szerda:
8.00-11.00
Csütörtök:
14.00-17.00
Péntek:
14.00-17.00
Tel: 88/432-892

Időpont egyeztetés telefonon szükséges!
Tel: 88/430-047

Psychológus: Cseke Gabriella,
Balatonalmádi, Baross G. út 32.
Hétfő:
8.00-12.00
Szerda:
13.00-19.00
Csütörtök:
13.00-18.00
Tel: 88/430-047; 30/429-6398

Szemészet:
Dr. Mucsi Gabriella,
Balatonalmádi, Baross G. út 44.
Hétfő:
12.00-18.00
Kedd:
7.00-13.00
Szerda.
12.00-18.00
Csütörtök:
--------Péntek:
7.00-13.00
Időpont egyeztetés szükséges!
Tel: 88/432-099

Rheumatológia: Dr. Hajas Andrea,
Balatonalmádi, Baross G. út 32.
Kedd:
8.00-16.00
Csütörtök:
8.00-15.00
Beutaló és telefonos időpont egyeztetés szükséges!
Tel: 88/ 430-021

Laboratórium:
Dr. Földvári Anna,
Balatonalmádi, Baross G. út 44.
Hétfő-péntek:

7.00-9.00 vérvétel
14.30-15.00 leletkiadás

Vizsgálat csak beutalóval!
Tel: 88/ 574-461
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Pályázati felhívás: „Legkedvesebb történeteim”
A Felsőörsért Közalapítvány és a Könyvtár pályázatot
hirdet „Legkedvesebb történeteim” címmel.
Kérjük, írjanak szép, megható, vidám, vagy érdekes
történeteket! Az értékelés után a Felsőörsi Hírmondó
közzé teszi írásaikat. A legjobbnak ítélt műveket nyereményekkel díjazzuk.
Írhatnak (természetesen a gyerekek is) nyaralásról,

ünneplésről, kedvenc háziállataikról, tanulásról, érzésekről…
A történeteket maximum 2 oldal terjedelemben 2008.
október 5-ig várjuk!
Cím: Könyvtár és Teleház, Felsőörs, Szabadság tér 2.
e-mail: konyvtar@felsoors.hu

Helytörténet
Kedves Felsőörsiek!
Helytörténeti gyűjteményünk számára szeretnénk a
Felsőörsi Hírmondó 2004. január előtti számait megszerezni. Kérjük Önöket, amennyiben van a tulajdonukban ezekből a lapszámokból, szíveskedjenek a

Könyvtár számára biztosítani. Természetesen ezekből
másolatot készítünk, így az eredeti példány az Önök
tulajdonában maradhat.
Segítségüket köszönjük!
Plell Olga (Könyvtár és Teleház)

Iskolai felhívás
Az emberek régi vágya, hogy a nyár legszebb pillanatait elraktározzák.
Van, aki emlékeket gyűjt, kedves tárgyakat, fényképeket készít, vagy képeslapot küld az ismerőseinek.
Kérlek, 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), ahol szeptemberben
kiállítás keretében megpróbáljuk " konzerválni "
ezeket a szép nyári élményeket. Nem az számít, hogy

milyen messziről írsz, hanem, hogy gondoljunk egymásra! (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

Ízutazás
Júniusban ismét Ízutazás!!!!!!!!!! melyre szeretettel
hívja és várja Felsőörs lakosságát a Nők Felsőörsért
Egyesület.
2008. június 21-én délután 17 órától,
műsorral, felnőtt és gyerek programokkal összekötött
gasztronómiai élményt kínálunk Mátyás királyi lakomájától Amerikán keresztül Vietnámig.
Több-kevesebb időt Felsőörsön töltő külföldi: szerb,
finn, török, német, francia, amerikai, vietnami, belga,
szlovák, svéd, és természetesen felsőörsi barátaink
fenséges ételekkel, italokkal, süteményekkel, sajtokkal, gyümölcsökkel várják az íz-utazni szerető érdeklődőket
az Iskola udvarán felállított pavilonokhoz.
Műsor előzetes:
18 órától: népszerű dallamok jelmezes fúvósok
előadásában Pécsről,
18.30
Mátyás regék és mesék, Felsőörsi előadókkal,

19 órától:

modern táncok a világból, Balatonfüredi
tánc-csoporttól,
19.30:
az est vendégeinek bemutatkozása,
Szlovákiából,
20 órától: Brillante Éneklő Egyesület vidám műsora,
Balatonfüredről (tavaly is voltak).
24 óráig:
zene, tánc a világ minden részéből, élő
zenével.
Ha az időjárás engedi (nem lesz szél), akkor tábortüzet gyújtunk, ezzel köszöntve a Szent Iván éjszakáját.
Készülünk kézműves bemutatóval és sok gyerek
programmal is.
Kóstoló jegyek
Mátyás arany és Beatrix ezüst tallér formában kerülnek kiadásra a helyszínen.
Szeretettel várunk mindenkit:

Felsőörsi Hírmondó

Nők Felsőörsért Egyesület

7

Felsőörsi Hírmondó

Falunapok
Falunapok 2008. július 18-19-20.
Mátyás király és a reneszánsz
jegyében (is)
TERVEZET
07. 18. Péntek
Megnyitó
Színdarab helyi előadókkal
Reneszánsz koncert, táncház
Kiállítás megnyitók (szobrok, biblia kiállítás)
Lant koncert, Nagy Csaba, Református templom
Disco, Batthyány tér

07.19. Szombat
Főzőverseny (marhapörkölt és reneszánszkori)

07. 20. Vasárnap

Sport délelőtt
Foci: Öregfiúk, gyerkőc,
Íjászat
Gyerek programok (Agyagozás,
szövés, fonás, csuhé, egyéb kézművesség)
Kinizsi vetélkedő
„Vitézi kocsma”
Utcabál a T-boys Együtessel

Bohóc
Modern tánc
Operett, vidám slágerek
Sztárvendég, Csepregi Éva
Eredményhirdetések

Miske Óvoda fellépés

Színdarab, Képviselők
Énekkar
Hastánc
Tűzzsonglőrök

Rendezvények
Június-július-augusztus
06.16. 18.00
06. 21. 17.00
06. 28. 15.00
06. 30 - 07.11
07. 18-20.
07. 26.
08. 08-24
08. 20.

Faluház nagytermében előadást tart Deák Tibor az Országos Fogyasztóvédelem Megyei Elnöke
Ízutazás (Nők Felsőörsért Egyesület)
Vetélkedő fiataloknak, a kábítószer elleni küzdelem jegyében
Gyerektábor, Teleháztábor
Falunapok
Polgárőrnap
Olimpiai Játékok szabadtéren, Nők Felsőörsért Egyesület programja
Nemzeti Ünnep - megemlékezés

Hirdetések
Felsőörsi Lányok, Asszonyok!
Gyertek velem Paloznakra szombatonként 8.15-10 óráig jógázni! A jóga több mint mozgás, testi-lelki harmónia! Tel: 70/341-0526
Középkorú tanítőnő, gyakorlott anya, felsőörsi lakos,
gyermekgondozást, gyermekfelügyeletet vállal.
Érdeklődni lehet: 70/ 341-0526
Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Tördelés: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38. 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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