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Július 21 és augusztus 14 között
több ülést tartott a képviselıtestület.
A legfontosabb döntések a következık:
1./ A Falunap idején vízkorlátozást kellett elrendelni, mert a
település magasabb részén lévı
utcákban nem volt víz. A DRV
által üzembe helyezett nagyobb
teljesítményő szivattyú azonban
több vizet juttatott a medencébe,
így a vízkorlátozás három napig
volt érvényben.
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2./ A Kertvég telekosztásnál
eladott az Önkormányzat egy építési telket 5.921.500.- Ft + ÁFA
áron.
3./ Plell Olgát a Képviselıtestület teleházvezetı - közösségszervezı munkakörben alkalmazza
2007. szeptember 1-tıl határozatlan idıre, 4 hónap próbaidıben.
4./ A Miske Óvoda vezetıi
állására pályázatot írt ki Önkormányzat. Az új pályázat elbírálásáig Szabó Zsoltné óvodavezetı-

helyettes irányítja az óvodát.
5./ Az Önkormányzat a
BakonyGast ajánlatát fogadta el a
közétkeztetés lebonyolítására.
6./ Az orvosi rendelı tetıszerkezetének felújítására a GOING
Bt. ajánlatát fogadta el a testület. A
felújítás 457.039 Ft-ba fog kerülni.
7./ A Képviselıtestület támogatja a belsı ellenıri feladatok
vállalkozóval történı ellátását az
állami támogatásból ( ezzel jövıre
kb. 500 e Ft megtakarítás érhetı
el).
8./ Döntés született arról is,
hogy a tornaterem pályázatának
elkészítésére pályázatíró céget fogad a pályázatban elszámolható
költség terhére.

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

A Megyegyőlés hírei
- A Megyeház Szent István termében Lasztovicza Jenı, a megyei
közgyőlés elnöke nyitotta meg a
„Tudomány, a sport, a nemzetért
konferenciasorozat veszprémi elıadásait. Az elıadók a sportélet

olyan kiemelkedı elméleti szakemberei voltak, mint Dr. Nádori
László professzor emeritus, Mocsai Lajos európai mesteredzı. Az
elıadások témái az alábbiak voltak: Veszprém megye sportja, jö-
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vıje: sportolók felkészítése a
sportorvos szemszögébıl; kistérségek sportolási lehetıségei; egészségnevelés, drogprevenció szerepe; testnevelı tanárok szerepe és
helyzete a sportban a
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drogprevencióra nevelésben; áttekintés az EU országai fiatalságának sportolási szokásairól. A rendezvény a „Válaszd a sportot,
sportolj a drog helyett” megyei
akció kiemelkedı eseménye volt.
A rendezvényen részt vett Talabér
Márta alelnök.
- Tizedik alkalommal rendezte
meg a megyei önkormányzat a
Megyefutást. Ebben az esztendıben „Más mint másutt… Másnak

térkép e táj.” elnevezéső rendezvényén Veszprém megye természeti
és építészeti szépségeire kívánták
felhívni a figyelmet. A futás 3 napon át, 53 települést – köztük a 14
várost – érintett és összesen 2500
diák, fiatal csatlakozott hozzá. A
futáshoz kapcsolódóan rajzpályázat is meghirdetésre került.

tére Jubileumi Kodály Zoltán Emléknap-ot rendezett a Veszprém
Megyei Közmővelıdési Intézet és
a veszprémi Pannon Egyetem. Az
esti emlékhangversenyen Talabér
Márta alelnök mondott köszöntıt.
Tislér Anikó

- A Pannon Egyetem Aulájában
Kodály Zoltán halálának 40., születésének 125. évfordulója tisztele-

Kultúra

Fotókiállítás a Faluház dísztermében
A Fotográfia Napja alkalmából a
Faluház dísztermében 22-én 19
órakor Börzsönyi László Madárvilág c. fényképkiállítását megnyitotta Mátyus, Károly a Bakony

Fotóklub vezetıje és Kenéz István ,a Madártani Egyesület Veszprém megyei titkára.

Köszönjük Angyal István képviselı támogatását, a kiállítás vendéglátásához.
Tislér Anikó

„Itt élünk”
Amióta Felsıörsön élek, gyakran látok egy csinos, mosolygós, kedves hölgyet a Hısök
Emlékmővének parkját gondozni, saját kertjét ápolni, különbözı rendezvényeken tevékenykedni fáradhatatlanul.
A kedves hölgy: Tislér Gyuláné, Vilma néni. Látva aktivitását kíváncsi lettem személyére,
meglátogattam, beszélgettünk.
Vilma néni 1960-óta él Felsı-
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örsön, amióta férjhez ment. 3
fiút nevelt fel. Munkája mellett
közösségi munkába is kezdett:
a helyi Vöröskereszt szervezetében 1986-tól (mint gazdasági
vezetı), aminek akkoriban 4045 tagja volt. Sokat dolgozott a
helyi Vöröskereszt az azóta
eltelt években. Véradást, kirándulásokat szerveztek, győjtöttek ruhanemőt, élelmet az erdélyi árvízkárosultaknak. Fontos
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tevékenységük volt a falu idıs
embereinek rendszeres látogatása, beszélgettek velük, gondoskodtak róluk, nem hagyták
ıket magukra problémáikban,
és osztoztak örömeikben. A 90
éveseket köszöntötték születésnapjukon ajándék-kosárral és
kedves szavakkal. A helyi Vöröskereszt szervezetek nem
kaptak támogatást a területi
szervezettıl, önfenntartónak
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kellett lenniük. Azért, hogy
m u n k á j u ka t f o l y t a t h a s s á k ,
pénzforrást kellett találniuk,
emiatt rendszeresen szerveztek
bálokat, melyeknek bevételeibıl tudták fedezni mőködésüket.
A ’90-es években Vilma néni
lett a szervezet titkára. Ekkoriban alakították át a Faluház
épületét, amiben a Vöröskereszt asszonyai is rengeteget
dolgoztak. A munkájukért kapott pénzösszegbıl kezdték el
a Hısök Kertjében álló emlékmő felállítását megszervezni.
Sok idıt fektettek kutatásba,
hogy minden II. világháborús
hıs szerepeljen az emlékmővön. Azóta is minden nehézség
mellett gondozzák, ápolják az
emlékmő körüli területet.
Vilma néni büszkén mesélte,
hogy munkájukban az volt a
legjobb, hogy ık felhívták a
figyelmet, buzdították a falu
lakosságát győjtésre, az itt élı
emberek pedig együttmőködtek
velük, segítették a Vöröskereszt munkáját.
(Vöröskeresztes munkájáért
1996-ban kitüntetést is kapott.)
Nyugdíjas Klub vezetıje a

megalakulás, 1988-óta. Nagyon
sok lelkes taggal indult a klub.
Érdekes kirándulásokat szerveztek, voltak pl. a debreceni
Virágkarneválon, az augusztus
20-i budapesti tőzijátékon és,
fürdıkben is. Az Önkormányzattól egy évtizede rendszeres
támogatást kapnak, a Nyugdíjas Klub ebbıl tartja fenn magát, melyet ezúton is szeretnének megköszönni. Ma a klubnak 48 tagja van, és szeretettel
várnak mindenkit, aki csatlakozni kíván közösségükhöz A
klubfoglakozásokon résztvevık
20-22-en vannak. Hagyományos programjaik a Nagymama
ünnep (Anyák napján), a Karácsony, ahol az óvodások iskolások fellépéseit külön örömmel veszik, a Farsang, Nınap.
Minden hónap elsı hétfıjén
tartják összejöveteleiket,
amelynek fontos jellemzıi a
beszélgetések, az érdeklıdés,
figyelem egymás iránt. Ilyenkor tervezik meg közösségük
életének eseményeit, pl. a falunapi teendıket, kirándulások
szervezését, és itt merült fel
egy énekkar létrehozása is.
Az énekkar régi-régi igénye a

községnek, és most 2007-ben
Tislér Anikó kezdeményezésére meg is alakult a Falunapokra. 9-en álltak össze népdalokat
énekelni, és nagy sikert arattak
már az elsı fellépésen! Nem
sokkal ezután a csopaki Családi Hétvége programra hívták
meg ıket, és ezt a második fellépést nagy elismerés és taps
követte! Azóta is folytatják az
éneklést, új népdalokat tanulnak, heti 3-szor próbálnak, óriási lelkesedéssel.
Várják az énekelni szeretıket:
idıseket, nıket, férfiakat!
Vilma néni emlékei, élményei
felidézésekor lelkes, néha elérzékenyült beszédébıl kitőnt,
hogy mennyire szeret emberek
között lenni, közösségi életet
szervezni. A rengeteg nehézség, sokszor érzett fájdalom
ellenére is a mai napig örömmel, teljes szívvel végzi önkéntes tevékenységét. Gyönyörő kertjével, aktív munkájával,
ápolt, csinos külsejével
mindannyiunknak példát mutat.
Plell Olga

Szatmári Miklós: A beszélı ceruza
Egyszer volt, hol nem volt, igaz
sem volt. Azt kívántam, hogy
legyen egy beszélı ceruzám. És
ugyanezt gondoltam, egyszer
csak megszólalt valaki a tolltartómban. Mit látnak szemeim?
Ott termett egy beszélı ceruza.
És pont megkérdezte anyu:
hogy haladok a tanulással. És

megmondta a ceruzám, hogy
még sehogyan se.

ba. De nem dobtam ki, hanem
beletettem egy egérlyukba.

- Maradj csöndben, mert széttörlek!

Ott kiabálta : Segítség! Segítség!

Én nagyon nem örültem ennek
a ceruzámnak. Azt gondoltam,
hogy azonnal kihajítom a kuká-

Megsajnáltam, kivettem. A ceruzám megígérte, hogy ezután
csak jót mond rólam.

Kozma Kristóf: Az én falum
Itt élek Felsıörsön 11 éve. Nagyon jó itt lakni és játszani.
Azért szeretem, mert nagyon
sok utca van, ahol biciklizni
lehet. Szeretem az erdıt is, fo-

lyik a patak benne, ahol gátat
lehet építeni, és sokat kirándulunk mindenfele. A Geológiai
csoda is Felsıörsön található.
Szívesen megyek oda a dobozFelsőörsi Hírmondó

hoz, ami egy faodúban van eldugva. Ebben a dobozban játékok vannak elrejtve. Emiatt a
sok érdekesség miatt szeretek
itt lakni.
3
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Konyhasarok

Nem árt tudni
pl. paprika. bors, fahéj 2,5- 3 dkg
1 csapott liter szemes bab 80 dkg
1 csapott liter szemes borsó 90 dkg
1 csapott liter lencse
75 dkg
1 csapott liter tarhonya
80 dkg
1 csapott liter rizs
90 dkg
1 csapott liter mák
60 dkg
1 evıkanál búzadara
1,5 dkg
16 evıkanál folyadék
¼ liter
10-12 közepes burgonya kb. 1 kg
9-10 db közepes alma
kb. 1 kg.

Érdemes megtanulni minden
háziasszonynak, hogy:
1 csapott evıkanál só
1,5 dkg
1 tetézett evıkanál só
2,5 dkg
1 csapott evıkanál liszt 1 dkg
1 tetézett evıkanál liszt 1,5 dkg
1 tetézett kávéskanál liszt 0,5 dkg
1 csapott evıkanál cukor 1,5 dkg
1 tetézett evıkanál cukor 2,5 dkg
1 tetézett kávéskanál cukor 0,5 dkg
1 csapott evıkanál morzsa 1 dkg
1 csapott evıkanál zsír 2 dkg
1 diónyi vaj vagy zsír
3-4 dkg
1 tojásnyi vaj vagy zsír 6-7 dkg
3 db kockacukor átlagban 2 dkg
1 tetézett kávéskanál főszer

Közösségi híreink
Július közepén megalakult a nyugdíjas asszonykórus 9 fıvel. Tagjai: Angyal Lászlóné, Fidlerné R.
Anna, Javornitzky Ervinné, Kaszás Zoltánné,
Nézics Józsefné, Pleszinger Józsefné, Szıke Ferencné, Tislér Gyuláné, Tislér Anikó. Énekükkel
meglepték a falunapi hallgatóságot. A Balaton
Rivéra Egyesület szervezésében Csopakon augusztus 4-én rendezett „családi hétvége” rendezvényén
is énekeltek, és ezzel képviselték településünket. A
közös éneklés örömével újabb dalok tanulásába
kezdtek Margit tanárnı segítségével.
Énekelni szeretı nyugdíjas hölgyeket várjuk sorainkba.
(Tel.: 88/477-109)
Tislér Anikó

Vidám mősorral, énekkel, verssel egybekötött İszköszöntı Falupikniket szervez a VöröskeresztesNyugdíjas Klub 2007. szeptember 8-án a Malomvölgy Általános Iskola udvarán 16 órától.
A mősor után étel, ital vásárlási lehetıség. Kötetlen beszélgetés, ismerjük meg egymást.

Mindenkit szeretettel várunk
A falunapi támogatók közül az elmúlt számból kimaradt a településünk minden programját támogató Lénárt
Imre és ifj. Kalmár Lajos. Köszönjük áldozatos támogatásukat. Jó erıt, egészséget kívánunk nekik!

Református Egyházunk vendégei voltak az erdélyi Erısd testvér - gyülekezet tagjai, augusztus 9-tıl 13-ig.
Egész napos, 17 órás autóbuszos utazás után este 10 órakor
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érkeztek. A szállásadó családok
már várták ıket. A péntek délelıtti pihenı után Korpádi Gábor mutatta meg Veszprém nevezetességeit és vendégelte
meg ıket a pincéjénél. SzomFelsőörsi Hírmondó

baton egész napos kirándulást
szerveztünk Lovas - Paloznak –
Csopak – Balatonfüred - Tihany - Balatonfüred - Alsóörs
útvonalon. Paloznakon a Polgármester Úr bemutatta a tele-
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pülést .Megcsodálhattuk a katolikus templomot, a Faluházban
megnéztünk egy kiállítást, voltunk a tájházban. Buszból megtekintettük a kálváriát. Tihanyban egy elsı éves bencés fogadott, és kísért végig az Apátsági templomban. Vendégeink
gyönyörködhettek a balatoni
panorámában és a népmővészeti utcai sétánk után megmutattuk a kompkikötıt, a hajóállomást. Visszafelé rövid sétát tettünk a Görögfaluban, majd a
Tagore sétányon, ahol a Söptei
pincészet vendégei voltunk. A
szívkórház elıtt megkóstoltuk a
savanyú vizet. Megcsodáltuk a
szépen felújított városrészt. A
bátrabbak Alsóörsön megfürödtek. Este Tálas Lajos testvérünknél vacsoráztak a vendéglátókkal együtt. A vasárnapi
istentisztelet az erısdiek szolgálatával történt, melynek keretében idısek és ifjak énekel-

tek és szavaltak. Délután a Parókián Ráskyné Zsuzsa mesélt a
falu történetérıl.
Tartalmas élménnyel utaztak
haza.

Mindenkinek köszönjük lelkiismeretes közremőködését.
Tislér Anikó

Sporthírek

Sorsolás 2007. ısz
Megyei II. osztályú bajnokság
Aug. 19.
Aug. 26.
Szept. 02.
Szept. 09
Szept.16.
Szept.23.
Szept.30.
Okt. 07.
Okt. 14.
Okt. 21.
Okt. 23.
Okt. 28.
Nov. 04.
Nov. 11.
Nov. 17.

17,00
17,00
16,30
16,30
16,00
16,00
16,00
15,00
15,00
15,00
13,30
13,30
13,30
13,30

Felsıörs
Bakonyszentkirály
İsi
Felsıörs
Felsıörs
Csibészke (Berhida)
Gyulafirátót
Felsıörs
Felsıörs
Balatonfőzfı
Bakonybél
Felsıörs
Felsıörs
Öskü
Csopak
Felsıörs
Felsıörs
Dudar
Berhida
Felsıörs
Felsıörs
Zirc
Felsıörs szabadnapos
Alsóörs
Felsıörs
Felsıörs
Balatonalmádi
Nemesvámos
Felsıörs

Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Vasárnap
Kedd
Vasárnap
Vasárnap
Szombat

Megjegyzés: A Nemesvámos Veszprémben, a Schönherz pályán játssza mérkızéseit.
Felsőörsi Hírmondó
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Felhívás
LEGYEN MOST IS FONTOS AZ EGÉSZSÉGÜNK!
Elmúlt két esztendı, ami azt jelenti, hogy a 45-65 év közötti hölgyeknek újból lehetıségük nyílik arra,
hogy a Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház radiológiai osztályát felkeressék mammográfiai szőrıvizsgálat miatt. A vizsgálatra a hölgyek névszerint, nap, óra megjelölésével kapnak meghívót.
Kérem a településen élı hölgyeket, hogy az elızı szőrésekhez hasonlóan most is vegyék igénybe a szőrıvizsgálatot, a saját egészségük érdekében.
Az idıben felfedezett betegség gyógyítható!!
Szőrıvizsgálatra való egyéni utazás alkalmával az egészségbiztosító az útiköltséget utólag megtéríti abban az esetben, ha a menetjegyeket (oda-vissza), valamint a jogosult személy által kitöltött és a mammográfiai vizsgálatot végzı igazolásával ellátott utalványt beküldik a következı címre.
Cím: Megyei Egészségbiztosítási Pénztár
Veszprém
Óvári u. 7.
8200
A településen élı 25-65év közötti asszonyok nıgyógyászati onkológiai szőrıvizsgálatra is kapnak behívót, kérem ezt se hagyják ki.
A szőrıvizsgálatok térítésmentesen vehetık igénybe. A vizsgálatokra a biztosítási kártyát és a behívólevelet vigyék magukkal.
Mindenkinek jó egészséget kívánok!
Balatonfüred, 2007-08-05
Szentesiné Gergely Mária
egészségfejlesztı

Hirdetések
Dugulás elhárítás * Víz- és csatornaszerelés* Locsolómérık beszerelése * Teljeskörő ügyintézés.
Nagy József, Felsıörs. Telefon: 06-20/233-9280 : 06-20/356-6079
----Megfelelı számú résztvevı esetén a JÓGA FOGLALKOZÁS szeptembertıl folytatódik.
Kérek minden érdeklıdıt, keressen a 20/553 6604 telefonszámon. Köszönettel: Hajdu Ágnes

Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. 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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