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A felsöörsi

önkormányzat

Itr. évfolyam' 1. szám

képviselő-testülete és a polgármesteri hivatal helyi tájékoztatőja

Ara:
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Köszönöm

abizalműt
1993. június 6-dn időközi polgirmester adIasztdsra került sor, melyen kiizségünk lakóinak többsége rdm szaaazott. Tudom, nagy fe-

lelősség aolt ezt aóllalni úgy időben, mint
megnöaekedett feladatok sokasdgdban akkor,
amikor e1yre keuesebb lehetőségünk aan eIő-

emteni a me ga aIó sít tis ok f eI tétel eit.
Naw szólamok kizórósriaal az eredményességre kíaónok törekedni. Mindig is a lelkiismeretes, korrekt munkdba bíztam, amely soha
nem csapott be. Tudom, hogy aelem szemben
nagy az eladrds. Bizalmat, Iehetőséget kaptam, ezért ennek érdekében mindent meg is
fogok tenni. Tennészetesen e munkÍhoz kérem és adrom közoetlen munkntdrsaim, képaiselőtórsaim, ualamint minden, Felsőörsért
tenni akaró dllampolgór aktíu segítségét.Miénk ez a falu a legkisebb és legnagyobb gondj aiaal, problémdiaal együtt, amelyet közösen,
t

er

felelősségtudattal keII megoldanunk. Ha
mindnydjan így gondoljuk, akkor a négyéues
szdmaddsndl tiszta lelkiismerettel óIlhatunk
egymdssal szemben és büszkén beszéIhetünk
a megualósított, a folyamatban Iéaő eredmény einkr őI, a a.I amint t oa óbbi na gy t era e inkr ől'
Kíadnom onökkel együtt a sikert.

Angyal Istoán
polgórmester

1993. szeptember 10.

Válas ztás' 93.
Két vá|aszÍás zaj|ott

le

ktizségünkben május és június hónapban. Először a tb.választás május 21-én, majd
az idfiközi polgármester-választás június 6-án. Az el6í

bi

választások lefolyása,

eredménye ismert a sajtóból,

az utóbbiról kívánok röviden
tájékoztatást adni.

Községtink

1990-ben

- Felsőörs

detett időpontoknak megfelelően május 3-tól május 18ig hivatali időben történt, il-

letve május 8-án és 15_én'
szombatokon is biztosÉ
tottunk rá lehetőséget.
A jelöltajánlás befejezése

napján történt meg az az
eset, ami kissé felborzolta a
falu egy részénekkedélyét
és három újságcikket is ered-

meggyengült egészségiállapota miatt az 1993. március

ményezeÍt a felsóöÍsi választásokról. A választási bizottság2l fő ajánlását elutasította, mert közös borítékban érkeztek. Így avá|asztási listára két fő: Angyal István és
Gyarmati József neve került
fe|. Az elutasítottak közül 9

időközi polgármester

után a területi választási bizottság megv[ltoztatta a helyi választási bizottság hatá-

megv álasztott pol gármestere

Podmaniczki Gyula
hosszabb betegség után
31-i képviselő{estületi ülésen bejelentette, hogy megválik tisztségétől. A választási bizottság feladatának
megfelel&n összeült, hogy
-v

álasz-

tást tízzön ki a megtiresedett
hely betöltés éte. A v álasztást
- mérlegelve a tb.-választás-

sal együtt való megtartás lehetőségét is - június 6_ra
tűztük ki' mivel úgy gondol-

tuk, hogy a polgármester
megválasztása községünk

ügye. Erurek megfelelően jelölttik és hirdettük ki a vá_
lasztási törvény által kiszabott hatámapokat. (Kopogta-

tó cédulák kiküldése, jelölt
ajánlás kezcete-vége, jelölés
elfogadása stb.) A munka
technikai részét(plakátok

választópolgár fellebbezése

rozatát, így a szavaző|apra
felkerült a harmadik jelölt:
Antal Károly neve is'
A választás napján a nyilvántartott
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v

á|aszÍópol gár

közül 401 fő adta le szava_
zatát (547o) a következókép

pen:

István 2z2
lózsef 92
AntalKároly 80
érvénytelen 7
Angyal

Gyarmati

Községünk lakossága

a

következő v álasztásokig An_
gyal Istvánt választotta meg
készítése,kifüggesztése, polgármesterévé, akinek kí_
jegyzőkönyvek készítése vánok egészséget, kitaÍtást
és türelmet a kÖzség fejlódéstb.) a polgármesteri hivatal
dolgozóiból álló választási se érdekében kifejtendő te_
munkacsoport bonyolította vékenységéhez.

le. Jelölt ajánlás a

polgár_

mesteri hivatalban a meghir-

Csóka Ferenc
választási bizottság elnöke

ISMET ,,FALUTVAPOK"
.2

összeóllítani, melyben kicsik és nagyok,

I dén augusztusban ismét me grendeztük
községünkben a ,,Felsőörsi Napok'' kulturális r e nde n énysoro zatot. A me gnyitó n
vendégünk volt dr. Sznbó Taruús minisz'
ter úr' aki elismerő szavakkal méltatta
kÖzségiink fejlődését és kulturális törek-

r)regek és fiatalok egyarónt megtalálhattók a kedvükre való szórakozást. Nagyon

szép kiúllÍtások nyíltak BogruÍr Ldszló
helyi szobrászmílvész és a faluban élő
ügyeskezll alraÍőrók jóvoltából. A programsorozat igazi,,sportünnepéllyel'' zá-

véseit. IgyekezÍünk olyan programokat

rult, ahal tehetséges tornász és labdarúgó
Óregek és fiatalok mutattók be tudúsukat.
Itt szeretné,nk megk)szönni a helyi önkormónyzat, a DOKK Gmk., a Komfort Rt., a
helyi lovasegyesiiletek és KovtÍcsne Vértes
G y ö ngyi

se g

Ítő túmo gatósót'

Lajkóné Nagy Gabiella

70 éves a felsőtirsi Sportegyesület
1923. egy1k nyrári napján a
ocizgató felsóörsi fiataloknak
órirísi meglepetésben lett részúk. Sebők Nándor 18 éveSen sportszerető fiatal társait
igazi bőrlabdával lepte meg.
f

Sportegyesületet szewezett.

Ettől az időponttól szárníthatjuk a krónika által is méltóan
feljegyzett Felsőörs laMarúgásának kezdetét.

az asztalitenisz versenyek sorozatos megnyerésével. A lab-

darúgók szurkoló tábora legendás hírnevet Szerzett magának az egész megyében. A

híres elódÖk utódai a 70-es
években a megyei labdarúgó-osztáiyba küzdötték fel
magukat, ahol azóta is ked-

venc csapatként működnek
teljesen amatór alapon. Az

A 70 év alatt nagyon sok
izgalmas és szép sportviadalt
láthatott az a|ig 1000 fős kis
balaton-felvidéki község fasportszerető,

anyagi és gazdasági nehézségek ellenére fiataljaink ma is
nagyon sok szép és izgalmas

mondhattak

sága ugyancsak eredményes
az elődÖkhöz méltó eredmé-

natikusan

sportkedvelő lakossága. A
megye kisebb viárosai sem

magukénak
olyan csodálatos és eredményes sportmunkát, mint e kicsi, de történetében rendkívül nagyon gazdag kis község. I927-ben járási bajnokságot nyert a lelkes kis csapat, 1941 -ben megszerezték

a

rangos ,,Simon Gyula"-

vándorkupát. Az 1960_7 0-es
években a labdanigás mellett
híressévált a sportegyesület
és a prártoló tagsága a sakk és

nap örömében részesítika
még ma

is

fláradhatatlan és
lelkes közönségünket. A felsóörsi sportegyesület mai ifjúnyes sporttevékenységet bizonyít.

E kis

faluban különös

ri, Szendrei, Galambos rcsruérek még ma is sokat emlegetett, mindnyájunknak kedves
emlékeket idéző játéku a.
Az évforduló jeles alkalom,
hogy tisztelettel gondoljunk
vissza az alapítókra, akik közül sajnos már csak néhiányan
élnek. A gyiászunkhoz tartozik
a fíatalon elhunyt sportolóinkról való megemlékezés is. Ne-

künk, az élőknek pedig az a

kÖtelességünk, hogy a 70 éves
hírneveÍ öregbítsük és min-

dent megtegyünk a jÖvő ifjúsága patronál ásáért, ÍÁmo gatá-

sáért, hogy méltóan tudják

képviselni községünk

ki által

m

inden-

tisztelt és elismert

spo.Ítéletét.

mó-

don mindig nagy becsben és
tiszteletben trfiottiák a labdanigást. Voltak időszakok amikor a családok nemes vetélkedője volt egy-egy meccs, gondoljunk csak a régebbi időkből Sebők testvérek, Sipos

tesvérek, Na{y

majd az őket követ korosztiílyok fiatalja közul aSoós, Mé-

testvérek,

orök tisztelet Övezze az
alapítókat: Sebők Nándor,
Vass Antal' Galambos József '
Sebők Miklós, Pecze Gyula'

DévényiFerenc, Tálos Gyula,
Steiger Lajos, Szendrei Ernő,
Sipos Imre, Sipos Gyula, Csap

ó

G ób o

r sporttáÍSakat.

A ,,FelsőÖrsi napok'' kereté-

ben ünnepelte

Sport-

egyesületünk fennállásiának
70. évfordulóját. Ebb6l az al-

kalomból augusztus 15-én dé-

lelótt került Sor az öregfiúk
labdarúgótoma megrendezésére Várpalota' Pécsi VSK,

Fűzfő és FelsőÓrs csapatai között.

DéluLán tornabemutató és
kerékpárverseny szórakoztatta
a közönséget' A Tapolca-FelsőÖrs megyei I. o. labdanígómérkőzés elótt rÖvid megemlékezés keretében

emléktiár-

gyat kaptak a sportegyesület
alapítói közül: Sebők Nándor
és Sipos Gyula. Szendrei Emő
- volt sportegyesiileti elnök -,
Galambos József, Soós Zol_

tán, Angyal Isfvan, Podmaniczki Gyula és az öregfiúk
csapata az elmúlt évek eredményes tevékenységéértkapott emléktiárgyat.

Méltó befejezése volt

a

megemlékezésnek a labdarúgóc sapat hazu gy őze|me.

Podmaniczki Gyula
Lajos

és Mesterházi

Bemutatkozlk aZ iskolaűj Yezetője
Kovácsné Bognár Gabriella vagyok, a FelsóÓrsi Áttalános ls- keretén belül megtartom nekik a heti második német órát is.
kola vezetéséreklírtpátyázatotén nyertem el.Tíz évvel ezelótt
Remélem, hogy így egyenló esélyekkel indulnak majd a többi
végeztem Győrben, az Apáczay Csere János Tanítóképző Fóistanulóval az ötödik osztáyban.
kolán. Ezután volt iskolámban' az Alsóörsi Altatános Iskolában
Sajnos nem rendelkezem német nyelvvizsgával, de magán_
kezdtem meg tranítói munkiímat, ahol nagy szeretettel fogadtak
úton már 3 éve tanulom a nyelvet és ezt ebben az évben is folyaz időkcjzben kollégákká vált volt tanítóim, tanáraim. ok to_ tatni szeretném. A jövő üanévben, ha lehetőség lesz rá és a polvábbra is a kollégáim, hiszen a Felsőörsi Alüalános Iskola az gármesteri hivatal is tud valamennyire anyagiakban támogatni,
Alsóörsi Altalános Iskola tagiskolája. AlsóÖrsi lakos vagyok. szeretném volt fóiskolámban, Gyórben a német nyelvtanári kiFérjem Kovács Gyula, a DRVV alsóörsi telephelyének dolgoegészÍtó szakot glvégezni.
zója' Szüleim is alsóörsi laJ<osok' már nyugdíjasok. Bátyám el_
A Felsőörsi Altalános Iskolában működésünkhöz a személyi
méleti matematikus, a SZAMALK dolgozója Budapesten. Két és tárgyi feltételek adottak, mégis örömmel vettiik tudomásul,
kisfiam van, a nagyobbik, Kovács Márton 8 éves, második osz- hogy az új iskola építésemegkezdődött. Reméljük, hogy a kÖtályos tanuló. A kisebbik, Mátyás 5 éves, óvo&ls.
vekező tanévet már az új, modern, tágas iskolánkban kezdhetIgyekszem új iskolámban a kis létszÁm(l nevelő testületet jól jük el.
összefogni, hiszen egy iskolajó működésének alapvető feltétele
Kovácsné Bognár Gabriella
az eredményesen együtt dolgozni tudó nevelói közösség, akik a
gyermekekkel, egymással és a szülőkkel is megfeleló kapcsolatot tudnak létrehozni, kialakítani.
Szeretném az iskola hagyományait továbbra is ápolni, valamint újakat teremteni.

orömmel tapasztaltam a polgiármesteri hivatál maximiílis
hozzááilását az iskola támogatiásához, mint anyagiakban, mint
erkölcsiekben. Azon leszek, hogy az iskola és a hivatal közötti
jó kapcsolat továbbra is fennmaradjon. Azt hiszem a szülők is
köszönettel fogadták a polgármesteri hivatal részérílmegvásárolt tankönyv és füzet csomagokat, melyek nem kis összegbe

Egyhání
alapítvány
Felsőörsön

kerültek.

Mivel a tankönyvek egyre drágábbak, azonban most miír
többségiik jobb minőségű a korábbi évekhez viszonyítva (pl.:
Apáczu Kiadó könyvei), szeretnénk a tanév végéna tan-

könyveket összegyűjteni a tanulóktól a következő évfolyamok
s'zámÍra. Ezzel csökkenthetnénk a jövő évi kÖltségeket. Ezúton
is kérem a kedves sztilőket, hogy ők is intsék gyermekeiket a
tankönyvek me góvásiira. Term észetesen a m unkalapokat, amelyekben dolgoznak, színeznek' írnak a tanulók' minden évben
újakat fogunk rendelni. Szeretnénk legalább 2 szakktir beindí|ását az iskolában: báb- és kézimunka szakkört. Ha személyi feltételek adottak valamilyen zenei, tiíncos vagy fafaragó szakkört

Tanuló ifjúság
sporttevékenységéért
alapítvány

A fehórrsi református egyAz alapítvány céIja a közházközösség hívei alapít- ség tanuló ifjúsága iskolán kíványt hoztak létre templo_ vüli szabadidejének hasznos
muk állagának megóvására eltöltése sportolással, sporttá-

és a hitélet támogatÁsára.Ez-

zel régi problémát kívánnak
megoldani, hiszen az elmúlt

közel ötven év
részben sikerült

alatt csak

a

háborús
károkat szenvedett templom
Amennyiben valaki ilyen vagy hasonló szakkör vezetésétel- tetőzetét rendbehozni. Az
vállalná, jelentkezését nagy örömmel vennénk és igyekeznénk egyházktizössé g bízik abban,
munkájában segíteni' t-ámogatni. Itt nem pedagógus végzettségű hogy Isten segítségévelés az
emberekre gondolok, hanem bárkit a falu lakosság közül, szüáldozatot vállaló egyének tÁlők vagy nagyszülők is lehetnének szakkör yezet6k.
mogatásával eleget tudnak
Ebben a tanévben szÍikségmegoldáskéntén ianítom a német tenni az elótttik álló feladanyelvet a negyedik osztáyban. Mivel összevont csoport a 3-4. toknak.
szükséges anyaosztály , így heti 1 német óra kötelező a negyedikesek sziimára.
gok vásiárlását mrár a múlt
A nem összevont osztiílyok azonban heti 2 órabn tanuljiák ne- évben megkezdték.
gyedik osztályban a német nyelvet. Ebből következik, hogy a
megviíltozott körülmé_
jövő íanévben, mikor a felsőörsi gyerekek az alósörsiekkel könyeket
az is jól mutatja, hogy
zösen lesznek 5. osztiályosok, lényeges hátrányba keriilnének.
a
helyi
önkormiányzat
is jelenEZért vá|laltiln, hogy úgymond kötelezó szakköri foglalkoziás
is indíthatnrínk.

A

A

-

ISKOLAKEZDES
Felhívjuk a tisztelt szülők figyelmét, hogy minden általá_
nos iskolába jfuó tanuló füzeteinek és tankönyveinek iírát a

polgármesteri hivatal visszatéríti. Kérjiik azokat a
akiknek gyermeke nem Alsóörsre, illetve Felsőörsre
lába, hogy a füZetek áráról számlát, a tankönyvek
iskolából kért igazolást a polgármesteri hivata]hoz
ber 1 5 -ig szíveskedjenek eljuttatni.

szülőket,
jiár iskoánáról az

szeptem-

t6s pénzzel - 800 000 Ft-tral
trámogada a munkánkat 1993-

ban' melyért ezúton is köszönetet mondunk. Az alapítvány
közli a községbdl elszármazó,
ill. az ahhoz kötődő hívekkel,
hogy adományaikat a veszpré_

mi oTP 863-0087920

szrámú

számlájára is eljuttathatják, ha

az alapítványt tiámogatni

kí

vánják. Kuratórium elnöke:

Nagy Csaba.

borozással gyermek és ifjúsági sportüdültetéssel.

Az alapítványt 10 000 Ft-üal
az önkormányzat és a Sportegyesület hozüa létre. Az a]apítványba való befizetés, an_
nak támogauísa a személyi jö-

vedelemadóból levonható. Á
kuratórium elnöke : M esterhózi Lajos - Felsőörs, Fő u. 6.
szóm alatti lakos.

rtts

rói iskoláért

alapítvány

Az alapítvány célja: a köz-

ségi alsótagozatos iskola meg-

építésévelosztott osztáyos

oktatrás megvalósít"ísa, az aÍTa
rászoruló gyermekek iskoláz-

ratrísának támogatása.

Az

a]a-

pítványt 60 000 Ft befizetésse| dr. Szabó Tamós, dr. Horvúth Balózs, Bors Isnón, Sem-

sei Sóndor és Podmaniczky
Gyula hozta léúe.Az alapítvány hivaüalos bejegyeztetése
folyamatban van.

Kérjiik a lakosság támoga-

tását.

Kuratórium elntjke: Btlrs

Iswón képviselő.

'w

PoLGÁRMEsTERI HIvATAL l<ozl'rcruÉxyBl
Etkezési
onkor mány zati nap tár' 93.
1993. szeptember 29.
hozzájórulás
1. Tijékoztatő az 1993. évi költségvetés I. féléves
végre_

hajtásáról

KÖzleménye van?

HlrdetnlkÍván?
Keresse a

,,Malomvölgyi
Hírvivő''
szerkesztő
bizottságát.

Faluház,
Szabadság tér 2.
Telefon:
861347-141.

2. Csendrendeletmegalkoüísa
október 27.
1. Tájékoztató az új oktatási törvényből adódó önkormány_
zati és iskolai feladatokról
2. Lakásügyi rendelet megalkotísa
november 24.
1. Az 1994. évi kÖltségvetésikoncepció megtiárgyalása
2. Közmeghallgatáselőkészítése
december 15.
1. Képviseló-testületmunlcájánakértékelése
Beizámoló a polgiármesteri hivatal munkájáról
2. Tájékoztató az L994. évi tervezett feladatokról
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pz l993l94-es tanévre, szíveskedjenek a kére|met ]993.
szeptember 15-ig

a

polgár-

mesteri hivata]hoz benyújtani

és csatolni a szülők, illetve

a

keresőképes családtagok jöve-

delemigazolását.
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Azárueré.s helye: Felsőörs _ művelódési ház
Az árveÉs helye: 1993. szeptember 29. 9.00 óra
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Polgármester és a képviselő-testület tagiainak
fogadóórája:
1'1-I8 óráig
Polgármester minden hétfőn szept' 1_jétó'l
péntek szept. lO--okt' 29. 17-18.00
Bori Iswán
szept. l7-nov. 5.
Gyarmati József
szept.24'nov.12.
Kaszás Gábor
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A felsóörsi önkormányzat képviseló_testülele és a polgrármesteri hivatal helyi tájékoztatója. Szerkeszti a szerkesztóbizottság.
Komputertipográf'u, S"u.'nuy L6sz|ó. Nyomtatrís: REPROPRINT, Nemesvámos. Felelós vezetó: Eper András.

