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Anyák napja alkalmából szeretettel köszöntjük a
felsőörsi édesanyákat, nagymamákat.
Minden évben van egy kedves nap, amiről sosem feledkezünk meg.
Ekkor köszöntjük Édesanyánkat. A gyermekek és a felnőttek szívében az
édesanya különleges helyet foglal el. Ő az, aki számára mindig mi, a
gyerekei vagyunk a legfontosabbak, ő az, akivel örömünket, bánatunkat
mindig megoszthatjuk, akiben mindig bízhatunk.
Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik
vissza. Akkoriban tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek
anyjának, és vele együtt az édesanyák tiszteletére.
Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az
első ünnepet 1928-ban már miniszteri rendelet sorolta a hivatalos iskolai
ünnepek közé az Anyák napját.
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Forrásanyag: internet
Az anyák halhatatlanok.
Csak testet, arcot, alakot
váltanak; egyetlen halott
sincs közülük; fiatalok,
mint az idő.
Újra születnek
minden gyerekkel; megöletnek
minden halottal - harmadnapra
föltámadnak, mire virradna.
Adassék nekik gyönyörűség,
szerelmükért örökös hűség,
s adassék könny is, hogy kibírják
a világ összegyűjtött kínját.
Ratkó József: Zsoltár
Hűvös László: Anyai szeretet
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A testületi ülésen történt
Az április 2-i testületi
ülésen történt:
Az elmúlt ülés óta történtek
összefoglalása hangzott el először:
− Március 7-én közös szülői értekezletet tartott a Malomvölgy
Általános Iskola és a Hriszto
Botev iskola a társulással kapcsolatban.
− Balatonfüreden pályázati tájékoztatót tartott a KözépDunántúli Regionális Fejlesztési
Tanács, amiből kiderült, hogy
2007-2008-ban 400 millió Ft
lesz tornaterem építésre az egész
Közép-dunántúli régióban.
− Másnap a KDRFT menedzserével egyeztettük a projektlistát,
amiben első helyen a tornaterem
szerepelt.
− Március 14-én az iskola tetőterében, és fáklyás menet után a Hősök kertjében megemlékezés
volt az 1848-49-es forradalom és
szabadságharcra.
− Március 28-án a Kelet-Balatoni
Kistérség összejövetelt tartott,
ahol a következő fontosabb témák voltak napirenden:
• Lovas füredi kistérségbe távozása
• A kistérség összeállította projektlistáját a Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanács
részére.
• Megalakult a Többcélú Társulás Pénzügyi Bizottsága
• A Tanács elfogadta 2007. évi
munkatervét
Elsőként a Szabadság tér 5.
számú épülettel kapcsolatban elvi
bontási engedély benyújtásáról
döntött a Testület. Ezzel a cél az,
hogy kiderüljön, le lehet-e bontani
az épületet. Az engedély sorsától
függ, hogy milyen mértékben lesz
fölújítva az épület, mielőtt a teleház-könyvtárt, a civilszobát és a
helytörténeti múzeumot kialakítja
benne az Önkormányzat.
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Mészáros Norbert tervező elkészítette a tornaterem látványtervét,
amit módosításokkal elfogadott a
testület azzal, hogy a tervező még
két változatot hozzon a testület elé
– olcsóbb anyagok beépítésének
lehetőségével. A változatokat ha
költségelni kell, és a megfelelő
kiválasztása után elvi építési engedélyt kell kérni.
A Képviselőtestület elfogadta
az Önkormányzat gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatai 2006.
évi ellátásának átfogó értékeléséről készített beszámolót, és Ciklusprogramot. (Az újságban közöljük a 2006-2010 közötti ciklusprogramot).
A ciklusprogram alapján felkéri
a Testület Szebényi Noémi kistérségi menedzsert, hogy készítse el
a község gazdasági programját.
Interaktív oktatótábla beszerzéséről akkor dönt esetleg a Testület,
miután április 24-én többen megtekintenek egy bemutatót az új
számítástechnikai eszközről.
A Szilvás utcai üres szociális
bérlakást Kótyik László és családja kapta meg – pályázatuk alapján.
A másik üresen álló lakást meg
kell hirdetni.
A helyi vezetékes műsorszolgáltatásról részletes ajánlatokat
kell beterjeszteni a testület elé a
következő ülésen.
Döntöttek a képviselők az óvoda és iskola kötelező eszközbeszerzéséről, és arról, hogy pályázatot kell beadni a Megyei Önkormányzathoz a beszerzés költségeinek csökkentésére.
Az Önkormányzat döntött arról, hogy költségvetésében 2008.
évtől amortizációs tartalékot képez, melyet a következő évi költségvetési koncepció előterjesztésében feltüntet.
Közművelődési érdekeltségnövelő pályázat benyújtásáról is döntöttek, éspedig a könyvtárba 1 db
gurulós szék beszerzéséről, az iskola tetőtérbe 30 db szék beszer-
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zésére, a szabadtéri színpad nézőtere első három során az ülőkék
cseréjére és betonozására, a faluház földszinti klubszobájába műszaki cikkek beszerzésére.
A Polgármesteri Hivatal 2006.
évi adóztatási feladatainak ellátásáról szóló beszámolót elfogadta a
Képviselőtestület, valamint tárgyalta a belső ellenőr beszámolóját is, és döntött arról, hogy 2008ban lehetőleg emelni kell az ellenőrzésre fordítandó óraszámot.
A Balatonalmádi Alapszolgáltatási Központtal együttműködve
ellátandó nappali ellátást (idősek
klubja), és házi segítségnyújtás
költségvetését elfogadta a Testület, és a tartalék terhére döntött
arról, hogy megvásárolja a földszinti klubszoba berendezési tárgyait. (A festés és parkettázás már
megtörtént).
Az ú.n. Prevics-házat értékesítik a képviselők, és a bejövő öszszeget a Tislér-ház felújítására
fordítják.
A Kertvég területen a Bognárféle ház telekmegosztása során
kialakult telket 6500 Ft/m2 + ÁFA
áron értékesíti a Testület. A közműveket (ivóvíz-, szennyvízcsatorna) megtervezteti és kiépítteti.
A rendezési terv módosítása
kapcsán elfogadta az Önkormányzat a költségmegosztást a magánszemélyekkel, és a Balaton Törvény módosítása kapcsán a módosítási javaslatokat, és felterjeszti a
Területfejlesztési Minisztériumhoz.
A 2 db Közép-Dunántúli
Regionális Fejlesztési Tanácshoz benyújtandó pályázatról
döntöttek a képviselők
(időközben már be lett adva a
pályázat).
A Szőlő utca és a Hosszú
utca építési tervét megtervezteti a Testület, és a Hóvirág utcai
csapadékvíz-elvezetésre adott
1,3 millió Ft-os árajánlat alapján való kiépítést is támogatta.
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A volt szeméttelep rekultivációjára kiírt 2008. decemberi
időpontot megfellebbeztük.
A Nektár utca és a Köveskút
pusztai út helyreállítása érdekében levélben kerestem meg a
telektulajdonosokat. Egy magánszemély kérésére – aki
minden költséget vállal – elad-

ja az Önkormányzat a Fenyves
utcai régi forduló egy részét.
Az Értelmes Életért Alapítvány támogatási kérelmét nem
támogatta a Testület. Az
OKÉV Szakértő tagiskolává
válási vizsgálatára adott ajánlatot elfogadták.
A Képviselőtestület elfo-

gadta a Nők Felsőörsért Egyesület ajánlatát a „36 millió lépés a Pekingi Olimpiáért” rendezvény megtartására.

Kenézné Berei Györgyi

A ciklusprogram konkrét elvégzendı feladatai
1.
2.
3.

4.

5.

6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.

Bel- és külterületi útjaink folyamatos javítása,
építése (Kökény és Fenyves utca) 2007
Forgalomlassító sziget és gyalogátkelőhely építés szorgalmazása 2008-2009
Millenniumi Emlékpark használhatóbbá tétele
(vízelvezés, parkosítás, ülőhelyek kialakítása)
2007-2008
Ravatalozó és katolikus temető átjárhatósága
megoldásának kezdeményezése, a tulajdonos
egyházakkal való megegyezés esetén annak
megvalósítása 2010-ig
ISPA program kapcsán a települési hulladékelhelyezés megoldása, szelektív hulladékgyűjtés
megszervezése 2010
Kisperjésre vezető erdei út megépítése 20072008
Óvodabővítés a demográfiai viszonyok tükrében
2010
Iskolaépület korszerűsítése (nyílászáró csere)
2008
Iskolaudvar rendezése, pihenőcentrum építése
2008-2009
Oktatási intézményekben és a polgármesteri hivatalban informatikai fejlesztések 2007
Tervek készítése 2007-2010
Önkormányzati bevételek növelése pályázatokkal 2006-2010
Pályázatfigyelő szervezet megbízása 2007
Nappali idősellátás kialakítása 2007-2010
Házi jelzőrendszeres segítségnyújtás kiépítése
2008
Közösségi csarnok építése, a sportolási lehetőségek szélesítése, a szabadidő hasznos eltöltésének
biztosítása minden korosztály számára 2008
Játszóterek bővítése, újak építése 2008-2009
Tartalék pénzeszköz képzése 2006-2010
Virágosítás, parkosítás, fásítás 2006-2010
R a va t al o zó kö r ül p a r ko sí t ás 2 0 08

21. Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület támogatása 2006-2010
22. Turistaútvonalak rendbetétele 2008
23. Geológiai bemutatóhely kínálatának bővítése
2008
24. Helytörténeti múzeum kialakítása 2008
25. Kerékpárutak építésének tervezése 2008
26. Illegális szemétlerakók folyamatos felszámolása
2006-2010
27. Tájékoztató táblák elhelyezése 2007-2008
28. Honlap átalakítása, karbantartása 2007-2010
29. Korszerű könyvtár, teleház kialakítása és működtetése 2007
30. Munkahelyteremtés támogatása 2006-2010
31. Kapcsolatok erősítése a vállalkozókkal, intézményekkel, környező településekkel 2006-2010
32. Helyi civilszervezetek támogatása 2006-2010
33. Nyugdíjasklub helyiséggondjának megoldása
2008
34. Civilház kialakítása, fiatalok szabadidőeltöltésének biztosítása 2008
35. Külterületi közmeghallgatás rendszerének bevezetése 2007
36. Testvér-települési kapcsolatok ápolása, gazdasági kapcsolatok kialakítása 2006-2010
37. Egészségügyi ellátás fejlesztésének segítése
2009
38. Orvosi rendelő tetőszerkezetének javítása 2007
39. Csapadékvíz-elvezető árkok építése 2006-2010
40. Művelődésszervező alkalmazása, a község kulturális életének fellendítése 2007-2010
41. Bárókertek közművesítésének támogatása 20072008
42. Új telkek kialakításának előkészítése 2007-2010
43. Volt úttörőtábor vételéről tárgyalás kezdeményezése Veszprém Megyei Jogú Város Önkormányzatával 2007

Felsőörs, 2007. április 05.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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200 éve született gróf Batthyány Lajos
200 éve született
gróf BATTHYÁNY LAJOS,
az első független felelős magyar kormány miniszterelnöke
1807. febr.14-én született Pozsonyban. Apja korán
meghalt, anyja nevelőintézetbe adta Bécsbe. Hogy a
magyar nyelvet el ne felejtse, egy jobbágyfiút, Janit
adták kisinasként melléje, aki aztán élete végéig szolgálta gazdáját. Tizenhat évesen Olaszországban katonáskodott, mellette jogot tanult, és le is vizsgázott a
zágrábi jogakadémián. Hamarosan leköszönt hadnagyi rangjáról és átvette terjedelmes birtokainak kezelését. Példaképének a „legnagyobb magyart”, gr.
Széchenyi Istvánt tekintette. Ő is külföldi tanulmányútra indult, bejárta nemcsak a nyugati országokat,
keletet is.
Utazásából hazatérve feleségül vette Zichy Antóniát. Sógora, Károlyi György révén szoros összeköttetésbe lépett az ellenzéki főnemességgel.
Az 1839-40-es országgyűlésen már ő a főrendiház
ellenzékének egyik vezére. „Ész, erény, becsületesség nincs kötve osztályhoz.”-hangoztatta, nem tartozva az óvatos politikusok közé.
1848 tavaszi szele őt is magával ragadta. A bécsi
udvar fanyalogva bár, de nem tehetett mást, mint
kinevezte miniszterelnöknek, s megbízta a kormány
megalakításával. Az ország legtekintélyesebb és a
nemzet legnépszerűbb politikusai alkották a kormányt:
Szemere Bertalan
Eszterházy Pál
Kossuth Lajos
Mészáros Lázár
Széchenyi István
Eötvös József
Deák Ferenc

belügy
a király személye körüli
(külügy)
pénzügy
hadügy
közmunkaügyi
közoktatásügyi
igazságügyi miniszterek

A nemzet élet-halál harca hamarosan szétzilálta
kormányát. Vérrel írták a törvényt, és karddal magyarázták. Nem akarta nemzetét ezen az úton követni. Ő a reformokért küzdött, törvényes eszközökkel, s
most úgy érezte, nincsen rá szükség. De mégis kitartott. Amikor Windischgrätz elfoglalta Pestet, Deák
Ferenccel együtt fegyverszüneti tárgyalásra ment, de
a fővezér őt még fogadni sem volt hajlandó. Sokáig
úgy tűnt, elfogják, de ez mégsem ekkor következett
be. Deák azt tanácsolta neki, hogy meneküljön.”Ah,
pár hitvány év miatt csak nem leszek szökevény!”mondta. Az estét sógora, Károlyi György palotájában
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töltötte, itt fogták el és hurcolták börtönbe. 1849.
január 9-ét írtak. Innen már meg sem váltja más, csak
a halál. Nem akarta magát haditörvényszék előtt védeni, követelte, hogy magyar bírák elé állítsák. A
hadi események azonban elsodortak minden törvényességet, és Haynau kezébe került. Felségsértés
miatt, vagyona elvesztésével kötél általi halálra ítéltetett. Méltatlannak tartotta ezt a halált, s kis velencei
tőrével több helyen megsebesítette magát. Végül is
golyó általi halált halt. „Éljen a haza!”-ezek voltak
utolsó szavai. Sok viszontagság után hamvai csak
1869-ben kerültek a Kerepesi temetőbe, mostani
nyugvóhelyére.
Feleségéhez írt búcsúlevelében figyelmébe ajánlotta Jancsit, a volt kisinast. Az özvegy, gr. Zichy
Antónia három gyermekével még másnap elhagyta
az országot, és Svájcban telepedett le. 1855-ben tértek vissza hazánkba és 1858-ban megyénkbe, a dákai
kastélyba költöztek. A pápai református kollégium
diákjai -Tarczy Lajos, egykori honvédtiszt, főiskolai
tanár vezetésével- évente kivonultak Dákára, az első
magyar miniszterelnökre emlékezve.
Fia, gr. Batthyány Elemér híres lótenyésztő lett,
irányításával épült a városligeti versenypálya.
Lánya. Gr. Batthyány Ilona jótékony egyesületekben vett részt, kórházat alapított. Édesanyja emlékére
hozta létre Dákán az „Antónia” Gyermekotthont.
Hogyan él ma a Batthyányak emlékezete?
Közel fél évszázadig hallgatás övezte a családot.
Zichy Antónia halálának 100. évfordulóján 1988.
okt. 29-én, Dákán létrejött a Szülőföld Baráti Kör és
a kastély falán emléktáblát helyeztek el. A kastélyban ma is működő szociális otthon Batthyány Ilona
nevét vette fel. 1992-ben az intézői lakásban létrehozták a Batthyány emlékszobát.
A pápai Mezőgazdasági és Kereskedelmi Szakközépiskola felvette gr. Batthyány Lajos nevét, és szobrot állított a névadónak 1992-ben.
Felsőörsön,- mivel a prépostsági templom kegyurai a Batthyányak,- a templom előtti tér 2004 óta
Batthyány tér,melyet emléktábla is jelöl.
A Batthyány-kultusz felélesztésén sokat fáradozott
a Veszprém Megyei Honismereti Egyesület, de legfőképpen az ”örökös és tiszteletbeli elnök”, dr.Tóth
Dezső könyvtáros , Dáka szülötte.
Gr. Batthyány Lajos érdemeit hazánk egyik dicső
korszakából a hazai történetírás számontartja. Családjának emlékét őrzi az egyszerű nép.

Felsőörsi Hírmondó

Rásky Mihályné
tanár
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Kultúra
Mandulaünnep 2007 eseményei Felsıörsön
A Balaton Riviéra Turisztikai
Egyesület első nagy rendezvénye
ebben az évben a „Mandulaünnep
2007” volt, amit bizonyára még
több is követni fog.
Alig egy évvel ezelőtt öt település – Alsóörs, Csopak, Felsőörs,
Lovas és Paloznak önkormányzata
úgy döntött, hogy a térség kiváló
környezeti adottságaira, a lakosság
vendégszeretetére alapozva létrehoz – szinte elsőként – egy turisztikai egyesületet azzal a szándékkal is, hogy programajánlataival a
térség turisztikai súlyát megnövelje, valamint kiterjessze az aktív
turizmus időtartamát.
Az egyesületnek az önkormányzaton kívül tagjai vállalkozók és magánszemélyek is.
A Mandulaünnep 2007. programját minden településen egységes, nagy gonddal és szakértelemmel készített nagyon szép plakát
hirdette, de itt, Felsőörsön szórólapon is eljutott minden családhoz.
A programokat a turisztikai
egyesület tag-települései találták
ki, így lett nagyon színes, és jól
ajánlható mindenkinek. A változatos programok mellett minden településen közös volt a programokat követő mandulakóstolás, mandulás sütemények és ételek, valamint a helyi bor kínálása. Visszatekintve az ünnep eseményeire ez
nagyon jó ötlet volt, és követendő
szokássá érdemes tenni!
A háromnapos program április
13-án, pénteken borversennyel
kezdődött. A több, mint 40 borajánlatból a zsűri által kiválasztott
kiemelt aranydíjas, 2006-os évjáratú olaszrizling Csopakról lett a
„Balaton Riviéra Bora”, melynek
címét egy évig használhatja a
nyertes pincészet. Felsőörsről Antal Gyula és Tóth Balázs urak borai kaptak díjazást és elismerést.
Alsóörsön az ünnep megnyitása
után csodálatos kézimunka és ter-

mészeti fotó kiállításban gyönyörködhettünk. A lélegzet is elállt,
látva a csipkék finomságát. Az
alsóörsi Csipkeműhely, és a
paloznaki Hímzőkör asszonyai,
lányai készítették. A kiállítás május 15-ig még látható. Érdemes
elmenni! A természetfotók a Balatoni Nemzeti Park Igazgatóságának munkatársait dicsérték. A Bakony Fotóklub mandulavirágzásról mutatott be képeket Lovason.
Április 14-én itt, Felsőörsön
bakancsos túrával indult a nap.
Rövidebb és hosszabb túrát terveztünk, de – bizonyára szervezési
hibából – a hosszabb túra helyett
inkább a könnyebbet választották
a kirándulni vágyók. Nem számoltuk meg, mennyien voltunk, de
sokan. A szülőkkel együtt érkező
sok-sok apróság is végigjárta a 7080 perces sétát, amely a Főkúttól
indult. Ettünk, ittunk az út alatt, de
a séta alkalmat adott beszélgetésre
is, szemlélődésre is, és a gyönyörködésre az elénk táruló panorámában. Voltak vendégek Veszprémből, Alsóörsről, Balatonfüredről.
Bár rövid volt az idő, de ahhoz
elég, hogy a vendégeknek beszéljünk Felsőörsről, programjainkról,
és szóban meghívást adjunk át a
felsőörsi nyár eseményeire, a falunapokra. Biztos vagyok benne,
hogy itt lesznek! Olyan csodálatos
napsütés volt, hogy az akkor kimondott szó kötelez!
Kaszásné Gizike süteménye,
sózott mandula, hűtött borok, üdítő italok már az asztalon várták a
kirándulásról visszatérőket. A Balaton Riviéra Egyesület minden
résztvevőt megvendégelt mandulás süteményekkel és ételekkel,
amelyeket a SÉF turisztikai és
vendéglátó szakiskola tanára és
diákjai kínáltak. Volt elég, és nagyon-nagyon finom volt minden.
Ehhez a programhoz kapcsolta
a Nők Felsőörsért Egyesület költé-
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szetnapi könyvvásárát is. Köszönjük Kalmárné Rózsának a gazdag
kínálatot.
Sajnos a bakancsos túrával egy
időben volt Lovason a Szamos
marcipán és a mandula feldolgozás programja. Úgy tájékoztattak,
hogy sokan mentek el erre a programra. Sikeres volt a bemutatkozás.
Paloznak a közös programban a
mandulás sütemények amatőr versenyét szervezte meg nagy sikerrel. A Nők Felsőörsért Egyesület
tagjai hatféle süteménnyel neveztek be.
A versenyre a paloznaki faluház rendkívül elegáns, hangulatos
családias közösségi termében került sor, ahol szakmai zsűri értékelte az alkotásokat. Az aprósütemények kategóriában Szalainé
Marika nyert, a torta kategóriában
Kappel Marika második díjat kapott. Azt természetesen említeni
sem kell, hogy a versenytortákon
kívül egy szelet sütemény sem
maradt egyetlen tányéron sem.
Nagyon hangulatos volt ez a program.
Csopakon az esti órában bál
kezdődött, itt kikiáltották a Balaton Riviéra Borát és a győztes tortákat árverésre bocsátották a
paloznakiak ötlete alapján. Minden bál tartozékaként volt tombola
is. A bál jövedelmét, adományait
az egyesület tag-településein elhelyezendő egységes információs
táblák készítésére kívánja az egyesület fordítani.
Az ünnep záró napján, vasárnap kerékpártúra indult Felsőörsről. Alsóörsön istentisztelet, Lovason táncház zárta a programot.
A Mandulaünnep 2007 három
napos non-stop programja mindenki számára élményt kínált és
biztosított is. A turisztikai egyesület életében első a programok között, a résztvevők számára pedig
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első a minőségi turizmus területén.
Kösszönet illeti a program kitalálóit, szervezőit.
A Mandulaünnep 2007 programsorozatra érdemes lesz visszagondolni mindannyiunknak!
Dr. Pudmer Erzsébet
A Mandula Ünnep 2007 sütemény versenyének győztes
receptje
Alkotója: Szalainé Marika

Íme a leírás:
A tészta: „4 tojássárgát 20 dkg
porcukorral, 4 kanál vízzel kikeverjük. 20 dkg liszthez keverünk 1
sütőport, kevés reszelt csokoládét,
és a kikevert tojáshoz adjuk. A 4
tojás felvert fehérjét finoman az
előzőkhöz adjuk. Zsírozott, lisztezett tepsiben sütjük.
Töltelék: 18 dkg vajhoz adunk
18 dkg cukrot, 1 csomag vanilin
cukrot, 18 dkg reszelt mandulát, és
kikeverjük. 2 dl tejben 1 csomag

vanilin pudingot keményre főzünk, ha kihűlt, a krémbe keverjük.
A tészta töltése: a tésztát kettévágva a krémmel megtöltjük. A
tetejére csokimázt öntünk, és megszórjuk szeletelt mandulával.”
Így lesz a sütemény neve: Borzas Kata
A sütemény dióval is nagyon
finom – tájékoztat bennünket a
győztes sütemény alkotója. Valóban!

Kihívás Napja
Mottó: Ha örömmel teszed: szórakozol.
Ha mást is rábírsz: vetélkedsz.
Ha nem győzni akarsz: játszol.
A Kihívás Napja 1982-ben indult Kanadából,
ahol két szomszédos város vezetői elhatározták,
hogy egy egész napos verseny keretében döntik
el, melyikük városa a sportosabb. Május utolsó
szerdáján ezért 0 órától este 9-ig folyamatosan
számolták, hányan végeznek aktív testmozgást
legalább 15 percen keresztül.
A Kihívás Napja hamar meghonosodott szerte
Európában és a nagyvilágban, majd 1991-ben
Magyarországra is megérkezett. Hazánkban eddig összesen 1538 település vett részt a vetélkedésben. Tavaly a versenyben részt vett falvak és
városok lakói egyetlen nap alatt több, mint 15
millió negyedórás testmozgást végeztek.

Idén ez a nap május 23-ra esik. A mozgalomhoz – természetesen - Felsőörs is csatlakozott,
tekintettel a tavaly elért szép eredményre, amit
idén szeretnénk megismételni, ha lehet, felülmúlni.
A községben többen jelezték, hogy segítik a
rendezvény megszervezését, lebonyolítását. Köszönet minden segítőnek, aki lelkesedésével,
munkájával hozzájárul ahhoz, hogy itt Felsőörsön legyen egy mozgalmas, vidám napunk!
Kérem a falu lakóit, tegyenek eleget a szervezők felhívásának, mozgassuk meg közösen a tél
folyamán kissé megmerevedett tagjainkat, és
szerezzünk magunknak, egymásnak egy vidám –
és ha lehet, országos szinten is sikeres napot!

A Kihívás Napjának célja az, hogy kedvet teremtsen a mozgáshoz, az egészséges életmódhoz - ezért
támogatják olimpikonjaink, sportkiválóságaink is
személyes részvételükkel ezt az országos eseményt.

Cs. Vidók Ildikó

Iskolai hírek
Felmérés (2006-os)
Országos Tanulmányi felmérés
eredményei Intézményünkben
A Közoktatási Tv. módosítása szerint 2006.
május 30-án első alkalommal, majd ettől kezdve
rendszeresen évente, országos felmérést végez
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az OKÉV a negyedik, hatodik, nyolcadik és
tizedik évfolyamokban. A felmérés célja, hogy
rámutasson, mely iskolákban vannak hiányosságok és elmaradások az országosan elvárt színvonalhoz képest. A felmérés az alapvető készségek
és képességek kialakulását mérték a matematika,
matematikai logika, magyar irodalom és nyelvtan témakörökben. Az előző tanév felmérésének
eredményét még csak most kaptuk meg az
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OKÉV-től, mely szerint iskolánk országos átlag
1042 pontszámához képest 1163 pontot ért el.
Ez azt jelenti, hogy az országos átlagnál 11,6%kal jobban teljesítettek az elmúlt tanév negyedikesei, név szerint:

10.Somlai Renáta
11.Tomkó Judit
12.Vaczkó István
13. Vejmola Tímea
Nagyon büszkék vagyunk rájuk, és osztályfőnökükre, Kerstnerné Hegyvári Szilviára, akinek
eredményes pedagógiai munkáját minősíti ez a
szép eredmény.
Reméljük, hogy jelenlegi negyedikeseink is
hasonlóan szerepelnek 2007. május 30-án az idei
országos mérésen.

1. Aschenbrenner Perta,
2.Borbély Partik
3. Csikász Ferenc
4.Jakab Krisztina
5. Kenéz Dániel
6. Kotyik Beatrix
7. Nagy Jennifer
8. Pej Jászló
9. Péjó Kata

Kovácsné B. Gabriella
iskolaigazgató

Rajzpályázat
A Községi Könyvtár és Teleház április elején rajzpályázatot hirdetett 5 - 11 éves korú gyermekek számára a Költészet napja alkalmából.

Íme kettő a díjazottak közül:
Galambos Dominika: „Sokan mennek templomba”

Az alkotások zsűrizése április 19-én, csütörtökön
történt. A zsűri három tagja, Kaszás Zoltánné, Rásky
Imréné és Simon Gábor hosszasan fontolgatta, kinek a rajza legyen a győztes.
A következő eredmény született:
5 - 8 évesek kategóriájában
1. Galambos Dominika
2. Nyírő Lili
3. Nagy Dániel
9 - 11 évesek kategóriájában

Hegedűs Ágnes: „Malomvölgy Általános Iskola”

1. Csabai Mirjam
2. Hegedűs Ágnes
3. Kránicz Dóra
A rajzokat hamarosan kiállításon is megtekinthetitek.
Köszönjük minden résztvevő munkáját, igyekezetét! A nyerteseknek gratulálunk, a díjakat április 25én a mesevetélkedő előtt veszik át a legszebbnek ítélt
rajzok készítői.

Cs. Vidók Ildikó
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Gyermekrovat
Húsvéti játszóház
Kedves Gyerekek!
Az alábbi felvétel az április 5-i húsvéti
játszóház alkalmából készült! Remélem, alkotásaitokkal megörvendeztettétek a családot ezen a szép ünnepen! Továbbra is sok
szeretettel várunk minden „ügyes kezet” az
ilyen alkalmakon!

Ildikó néni, Zsuzsa néni

Antal Bianka: „Mi leszek, ha nagy leszek”
Mi leszek ha nagy leszek ?
A felnőttek mindig ezt kérdezik tőlem. Pedig
én még nem tudom, mi leszek, ha felnőtt leszek,
mert mindig más jut az eszembe.
Amikor pici voltam, anyuka szerettem volna
lenni, mert szerettem nézni, ahogy anyu gondozta a kistestvéremet. Én eljátszottam a babáimon,
hogy kell etetni, itatni, bepelenkázni Őket és játszottam velük. Azután szerettem volna orvos
lenni, mert kaptam orvosi táskát, amiben mindenféle orvosi eszköz, fásli volt. Próbáltam meggyógyítani a babákat. Naponta többször bekötöttem a nagy nyuszim kezét, lábát, mintha be lenne gipszelve és vártam, hogy majd ettől meggyógyulnak.
Óvodás koromban tanító néni akartam lenni,
testvéremet, papát, mamát, a dédit is leültettem
és különböző feladatokat adtam nekik, amit meg
kellett csinálniuk, sőt még énekelniük is kellett.
De amikor iskolás lettem, rájöttem, hogy ez nehéz munka, mert a tanító néni is sokat mérgelődött a rossz és tanulni nem akaró gyerekekkel.
Barátnőmnél, Szandránál, nagyon megszerettem az állatokat, főként a lovakat és ezért állatorvos akartam lenni. Tetszett, ahogyan az anyukája gondozza az állatokat és ahogyan foglalkozik velük.
De most inkább színész szeretnék lenni, mert
tetszik, hogy mindig szerepelnek a TV-ben, mindig szép ruhákban vannak és mindenkit az érde8

kel, mit csinálnak. Anyukám szerint biztos jó
színésznő lennék, mert nagyon jól tudok és szeretek is szerepelni, egyik percben még sírok, a
másikban már nevetek. Az iskolai és hittani ünnepségen is mindig szívesen szerepelek, verset
mondok és énekelek. Tanulok furulyázni és citerázni is. De tudom, hogy sokat kell még tanulnom és gyakorolnom, hogy tényleg színésznő
lehessek. Ha sikerül az álmom, a szüleim biztos
nagyon büszkék lesznek rám és ha majd lesznek
gyermekeim, Ők is azok lesznek. Sok pénzt fogok keresni, így meg tudok nekik venni mindent,
amint szeretnék, ahogy nekem is megvesznek a
szüleim. Ők is nagyon sokat dolgoznak, főleg
apukám, mert ő vállalkozó és sokféle dologgal
foglalkozik, sok ember munkáját irányítja, ezért
sajnos keveset is van itthon. Anyukám is sokat
tanult azért, hogy jó munkája legyen, most éppen a UPC-nél dolgozik, ahol telefonon válaszol
az ügyfelek kérdéseire és megpróbál segíteni
nekik, de ehhez is folyamatosan tanulnia kell,
mert mindig újabb és újabb dolgokat kell tudnia.
Remélem, ha én nagy leszek, tényleg olyan
munkám lesz, amit szeretek és amihez értek,
persze fontos az is, hogy annyi legyen a fizetésem, hogy meg is tudjunk élni belőle, de a szüleim szerint az a legfontosabb, hogy szeressük,
amit csinálunk, mert azzal tudunk örömet okozni
magunknak és másoknak is.
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Sportrovat
A Felsıörsi Sportegyesület hírei
Március végén
megkezdődött a
tavaszi fociidény.
Megyei II. osztályban szereplő csapatunk az 5.
helyről várta a folytatást 7
ponttal leszakadva a 3. helyen
álló Cseténytől. Az 1. fordulóban rögtön lehetőség adódott a
hátrány lefaragására, hisz hazai
pályán fogadtuk a Csetény csapatát. Az elő meccsen ifi csapatunk nyert 7-3-ra, majd ezt követően a felnőtt mérkőzésen
egy fordulatokban gazdag találkozón 4-3-ra győztünk. A 2.
fordulóban Dudarra látogattunk, ahol szintén sikerült
mindkét fronton (ifi, felnőtt)
megszerezni a 3-3 pontot. Mivel Csetény kikapott Csopaktól,
már csak 1 pont volt a hátrányunk Cseténnyel szemben.
Következett a Veszprém elleni derbi, melyre a Veszprém
felnőtt csapata 14 győzelemmel
és egy döntetlennel érkezett
úgy, hogy a tavaszi két mecscsén 26 gólt szerzett és egyet
sem kapott. Sajnos ifjúsági csapatunk belefutott egy kiadós
vereségbe, mely után mi felnőttek is - bár nem feltett kézzel - ,
de az erőviszonyokat reálisan
felmérve a tisztességes helytál-

lás reményében futottunk ki a
pályára. A meccs a papírforma
szerint kezdődött: sorozatos
veszprémi rohamok, majd váratlanul egy szabadrúgásból mi
szereztünk vezetést. A 2. félidőben sikerült még egy gólt
lőni, majd egy páros kiállítást
követően a mérkőzés előtti magabiztosságát fokozatosan elvesztő Veszprém erejéből már
csak egy utolsó percben szerzett szépítő gólra futotta. A
vendégjátékosok, akik eddig
nem ismerték a vereség fogalmát, nehezen viselték a meccs
elvesztését, többen kezet sem
fogtak a játékvezetővel, majd
később a Veszprémi 7 című
hetilapban sem az ellenfelet
dicsérték, hanem a rossz minőségű pályával, a balszerencsésen bekapott góljaikkal és a
felsőörsi bunkerfocival magyarázták vereségüket. Érdekes,
hogy a felkészülési időszakban
már játszottunk velük az ő kifejezett kérésükre a mi pályánkon
edzőmeccset, akkor győztek és
semmi problémájuk nem volt a
külső körülményekkel. Hát
ennyit a veszprémiek korrektségéről és sportszerűségéről. Sajnos ezt a győzelmet nem tudtuk meglovagolni, mert a kö-

vetkező fordulóban hazai pályán egy gólos vezetést kiengedve a kezünkből 3-1-re kikaptunk Csopak csapatától.
Mentségünkre talán az szólhat,
hogy kulcsjátékosok váratlan
sérülése, és eltiltás is sújtotta
csapatunkat. Lapzártakor egy
ponttal lemaradva a dobogótól
a 4. helyen állunk és készülünk
az Alsóörs elleni rangadóra.
2007. április 20-án ismét
nagyszabású gyermektornát
rendeztünk Felsőörsön, amelyen rajtunk kívül az Alsóörs,
Balatonalmádi, Balatonfűzfő és
Pécsely csapatai vettek részt.
Szerencsére az időjárás ezúttal
a kegyeibe fogadott bennünket,
és a remek időben mintegy 140
gyerek - köztük jó pár kislány kergette a labdát szüleik és
edzőik örömére. Külön öröm
számomra, hogy a meghirdetett
óvodás focira is szép számban
érkeztek gyerekek. Velük és a
kisiskolásokkal kettő, alkalomadtán három felnőtt játékos
foglalkozik. Úgy tűnik, hogy a
felsőörsi utánpótlás foci jelene
és jövője hasonlóan eredményes lehet, mint a közelmúltja.
Galambos Zsolt

A hónap viccei
Kovács kifog egy aranyhalat a tóból, mire az
megszólal:
- Teljesítem egy kívánságodat, kérj bármit!
- Jó! - mondja Kovács - Ne legyen benned szálka!
----- Egy almát kérek.
- Kettő lett, maradhat?

Hajópincér a tengeribeteghez:
- Az ebédjét a kabinba kéri, vagy egyből hajítsam át a korláton?
----Egy járókelő megállít az utcán egy másikat
- Ne haragudjon, az állomást keresem.
- Nem haragszom. Keresse.
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Felhívások, köszönet-nyilvánítások
Nők Felsőörsért Egyesület
MEGHÍVÓ
Tájékoztatjuk Felsőörs FÉRFIAIT és társaikat,
hogy 2007. május 19-én szombaton 17.00 -órától
az Udvarház Étterem kertjében műsoros FÉRFINAPOT tartunk vacsorával (marhalábszár-; ill.
pacalpörkölt), büfével, meglepetésekkel. Belépők
előzetesen is rendelhetők (1.000,-Ft.) az alábbi
egyesületi tagoknál:
Ecker Anikó: 70/772-4751; Plell Olga: 30/4216543; Pudmer Erzsébet 30/522-4055;
Vizi Gabriella: 70/200-8586
----Köszönet-nyilvánítás
Ráskyné Teri néninek köszönjük, hogy a korábbi
falújságban megjelent kérésünkre iskolánknak
egy rég áhított mérleget adományozott. Ezen a
régi piaci mérlegen nagyon szemléletesen tudjuk
tanítani a tanulóknak a tömegmérést matematika
órákon. Köszönjük Teri néni, hogy gondolt
ránk !
A tantestület és minden tanuló nevében
Kovácsné B. Gabriella
iskolaigazgató
----Plell Olga az iskola részére 10000.-Ft-ot adományozott az általa szervezett „ Fenyves utca Farsang” bevételéből. Ebből az összegből fogjuk az
előreláthatólag 2007. jún.11-én rendezendő akadályversenyünk helyezettjeinek díjazását finanszírozni.
Jóindulatát, melyet nem első alaklommal tanúsított iskolánk felé, nagyon köszönjük.
tantestület és a tanulók

Anyák napi meghívó
Szeretettel meghívjuk az iskolások anyák napi
köszöntő műsorára 2007. május 4-én ( pénteken)
17 órai kezdettel.
Helyszín : Iskola közösségi terme
Üdvözlettel: tanulók
----Köszönet az 1%-ért
A Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány kuratóriuma ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik 2005. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át az alapítvány céljaira felajánlották. A
befolyt összeg 57.134.- Ft, melyet a parókia karbantartására és a hittanos gyerekek nyári táboroztatására használtunk fel. Kérjük, 2006. évi 1%kal is alapítványunk támogatását.
Adószámunk: 18913048-1-19
----Felhívás!
Községi Könyvtár és Teleház Felsőörs
amnesztiát hirdet az olvasóknak!
Bármilyen régen kölcsönözték ki a könyvet a
könyvtárból, május hónapban következmények
nélkül visszahozhatják, késedelmi díjat nem számolok fel!
Kalmárné Rózsikának ezúton is köszönet a virágokért! Továbbra is örömmel fogadjuk a növényeket.
Cs. Vidók Ildikó
----Tájékoztatjuk az érdekelteket, hogy a Felsőörsi
Hírmondó lapzártája április hónaptól 28. helyett
20-ra került át, hogy a lapot mindenki időben
kézhez kapja! Köszönöm, hogy az új határidőt
mindenki betartotta, külön köszönet a tartalmas,
érdekes cikkekért!
Felelős szerkesztő

Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Felelős szerkesztő: Művelődésszervező. Lapszerkesztő: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: OMIKRON 2001 Bt.
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők.
Hirdetésfelvétel a művelődésszervezőnél 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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