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A Felsőörsért Közalapítvány Kiadványa

A képviselõ-testületi ülésen történt
Felsőörs község képviselőtestülete 2011. április 28-án
Közmeghallgatást tartott, melynek témája a készülő, gazdasági
vagy más néven ciklusprogram
volt. A közmeghallgatás elején
röviden ismertettem az eltelt fél
évben elért főbb eredményeket,
melyeket itt is olvashatnak:
– A képviselő-testület a mikro-vállalkozóknak kedvezve, csökkentette az iparűzési adó fizetésére kötelezettek körét,
– bevezetésre került a telekadó mentesség a lakóingatlannal beépített telkek
vonatkozásában,
– sikerült kedvezőbb víz- és
csatornadíjra
szerződést
kötni a szolgáltató DRV
Zrt-vel,
– megújult a helyi újság, az új
arculat mellett a tartalom is
megújult,
– szociális téren a házi segítségnyújtás szolgáltatása
plusz egy fővel bővült,
– korszerűbb tanyagondnoki
gépjármű került beszerzésre,
– a civil szervezetek támogatására világos és nyílt pályázati rendszert dolgozott
ki a testület,
– új rendeletek születtek: játéktermek, illetve közutak
létesítésének szabályairól,
– az önkéntesség évében több
társadalmi munka is volt:
pl. Civilház udvarának rendezése, faültetés a község
területén, stb.
– átalánydíjas karbantartót
alkalmazunk a közintézményeknél kisebb javítási
munkák elvégzésére,
– sikerült elérni, hogy a
szomszédos
települések
kedvezményes
strandbelépőt biztosítanak a
felsőörsiek számára.
Ezek után a munkaanyagot
ismertettem. Helyhiány miatt
itt csak a tartalomjegyzék alapján a program főbb témaköreit

van mód közölnöm, melyek az
alábbiak:
Általános célkitűzések
2 Településrendezési célkitűzések
3 Közlekedésfejlesztési célkitűzések
3.1.1 Gyalogos járdák fejlesztése, javítása
3.1.2 Közutak, gépkocsiforgalom javítása, fejlesztése
3.1.3 Kerékpáros útvonalak
4 Közműfejlesztési és környezetvédelmi célkitűzések
4.1 Vizeink (Ivóvíz, felszíni
és felszín alatti vizek)
4.2 Szennyvíz
4.3 Csapadékvíz
4.4 Hulladékgazdálkodás
4.5 Energia
4.6 Táj, természet, élővilág
és épített környezet
4.7 Zajvédelem, levegőtisztaság védelem
5 Egészségügyi
célkitűzések
6 Szociális célkitűzések
7 Kulturális célkitűzések
7.1
Testvér-települési kapcsolatok
7.2 Társadalmi szervezetek
8 Oktatás, nevelési célkitűzések
8.1 Iskola
8.2 Óvoda, bölcsőde (családi napközi)
9 Sporttal kapcsolatos célkitűzések
10 Turisztikai célkitűzések
10.1.1 Aktív turizmus fejlesztése
10.1.2 Vallási és zenei turizmus fejlesztése
10.1.3 Látnivalók és szolgáltatások fejlesztése
10.1.4 Turisztikai menedzsment fejlesztése
11 Mezőgazdasági célkitűzések
12 Közbiztonsági célkitűzések
13 A gazdasági program becsült forrásai

A program ismertetése után
a megjelent érdeklődők mondhatták el véleményüket, hozzászólásaikat, melyek nagyrészt
be is épültek a gazdasági programba.
Felsőörs község képviselőtestülete 2011. május 2-án tartotta soron következő nyílt ülését. Az alábbiakban olvashatnak a közérdeklődésre számító
döntésekről.
A képviselő-testület jóváhagyta az önkormányzat belterületi és külterületi szerkezeti
tervének régóta húzódó módosítását. A módosítást még
az előző képviselőtestület indította 2009-ben. A 2010. októberi választások után az új
képviselőtestület felülvizsgálta
az elfogadás előtt álló tervet,
mivel azonban nem értett egyet
annak minden pontjával, megváltoztatta az eredetileg tervbe
vett módosítást. Így például
nem sorolt enyhébb kategóriába olyan területeket, melyeken
jelenleg is szőlőművelés folyik,
hanem meghagyta a szőlőkataszterbe tartozó övezeti besorolást (MÁ-C1). Vagy például a
színes tetők kialakíthatóságára
vonatkozó szabályok enyhítését
nem tartotta olyan mértékben
indokoltnak, ahogy az, az eredeti elképzelésben szerepelt, hanem csak egy szűkebb területre
korlátozva engedélyezte.
A képviselők elfogadták az
önkormányzat 2011-2014. évekre szóló gazdasági programját.
A gazdasági program elérhető
az önkormányzat honlapján
(www.felsoors.hu) a – Közérdekű adatok – Gazdasági adatok
menüpont alatt).
A képviselők döntöttek arról,
hogy a 2011. július 21-24. között
tartandó falunapok és búcsú
programjai közt Vastag Csabán
kívül felkérik Sasvári Sándort
is, hogy előadásával lépjen fel.
A képviselő-testület úgy határozott, hogy nem foglal állást
a beérkezett településrendezési

kérelmek tekintetében, hanem
ezeket a rendezési terv soron következő átfogó felülvizsgálattal
együtt egységesen fogja elbírálni.
A testület megbízta a polgármestert, hogy az önkormányzat
településrendezési tervének átfogó felülvizsgálatára vonatkozóan a beszerzési szabályzatnak
megfelelően terjesszen elő tervezői ajánlatokat.
A képviselő-testület kiválasztotta a főépítész-jelöltek közül
a legalkalmasabbnak tűnőt és
megbízási szerződést kötött
Krizsán Andrással települési
főépítészi feladatok ellátására
határozatlan időre.
A képviselő-testület megalkotta az önkormányzat és intézményei 2011. évi közbeszerzési
tervét.
A képviselő-testület felszólította a csatornával ellátott településrészeken szennyvízcsatorna bekötéssel régóta nem rendelkező ingatlan-tulajdonosokat
a bekötés elvégzésére. Amen�nyiben az ingatlan-tulajdonos
önerőből nem tudja megoldani
a bekötést, az önkormányzat felajánlja részére az előterjesztett
szerződéstervezet szerinti jelzálog alapítással a bekötés költségeinek megelőlegezését.
A képviselő-testület állást
foglalt arról, hogy az Úttörő
utca nevét nem változtatja meg.
A képviselő-testület az 55/30
hrsz-ú közutat végül Miske utcának az 55/52 hrsz-ú közutat pedig
Hamuház utcának nevezte el.
A képviselő-testület a résztvevő többi 21 önkormányzattal
karöltve tagi kölcsönt nyújt a
Bakony és Balaton Keleti Kapuja
Egyesület részére működésének
fenntartására arra az időszakra,
amíg az utófinanszírozás miatt
az egyesület likviditása nem
megoldott. Teszi ezt annak reményében is, hogy amennyiben
lehetséges, a pályázatok elbírálásánál így kedvezőbb elbírálásban részesüljön.

(folytatás a 2. oldalon)
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A képviselõ-testületi ülésen történt
(folytatás az 1. oldalról)
A képviselők módosították
az adóügyi dolgozók érdekeltségéről szóló rendeletet, úgy,
hogy egyrészt a számítás módja egyszerűbb, átláthatóbb lesz,
másrészt az érintett dolgozók
ezen túl lényegesen szerényebb
(de még elegendően ösztönző)
jutalékra lesznek jogosultak.
A képviselő-testület az 55/2
és 55/17 hrsz-ú ingatlanok
mentén húzódó árok fedésére
és áthelyezésére elfogadja Csóka Tamás egyéni vállalkozó
bruttó 1.059.938,-Ft-os ajánlatát.
A beruházással egyidejűleg
közvilágítás kiépítésének lehetőségére védőcsövet is le kell
fektetni. A képviselő-testület
műszaki ellenőrzés ellátására
felkéri Kántor Miklós településgazdasági bizottsági tagot.
A képviselő-testület támogatja Kocsor Katalin kérelmét,
és 2011. júliusában 2 hétre
bérbe adja részére a felsőörsi
általános iskola épületét nyári
napközis kézműves tábor megvalósítása céljából.
A képviselő-testület a bérleti díjtól arra tekintettel tekint

el, hogy a felsőörsi lakóhelyű
résztvevők részére a kérelmező
15.000,-Ft/fő/hét táboroztatási
költségből 20 % kedvezményt
biztosít.
A képviselő-testület értékesítésre meghirdeti a helyben szokásos módon a Daewoo FSO
HNN-655 frsz-ú gépjárművét.
A képviselő-testület a minimális vételár meghatározására nem készíttet értékbecslést, és a minimális vételárat
250.000,-Ft-ban
határozza
meg.
A képviselő-testület bérbe
adja a Szilvás u. 1/1. szám alatti
bérlakását Kaszás Zsolt körzeti
megbízott rendőr részére.
A képviselő-testület támogatja a Felsőörsért Közalapítvány kérelmét arra, hogy
dr. Szöllősy Árpád emlékére

Időszak
téli/nyári)
Belterületen
Külterületen

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Felsőörs község lakossága, valamint
az idelátogató turisták, természetkedvelők nevében ezúton fejezzük ki
köszönetünket, annak a nevét nyilvánosan vállalni nem akaró nagylelkű
személynek, aki teljesen önerőből és
önszorgalomból, önzetlenül megszervezte és kivitelezte a Miske-tetőnél lévő
sziklabérchez vezető igen meredek ösvény természetbe illő, biztonságos lépcsővel való ellátását.
Aki korábban is járt a Miske-tetőn és
ismerte a tetőn lévő kőkereszttől vezető
rövid, de igen meredek ösvény állapotát, az tudja igazán érzékelni a különbséget és az új lépcső nyújtotta kényelmet és biztonságot.
Aki pedig kilátogat, hogy a Malomvölgyre nyíló páratlan kilátás mellett
megtekintse a lépcsőt láthatja, hogy
mekkora fizikai teljesítmény volt a lépcső elkészítése.
Az elkészült munka a kivitelező ötletgazda nagylelkűségének ékes bizonyítéka.
Legyen ez követendő példa mindan�nyiunk számára!
Szabó Balázs
polgármester

emléktábla állíttassék. Az emléktáblát az önkormányzattal
egyeztetett helyen állítsák fel
barátai, tisztelői, az önkormányzat a tábla állítását költségének 50 %-áig, legfeljebb
50.000,-Ft-tal támogatja.
A képviselő-testület támogatja, hogy az önkormányzat
átmeneti segélyezési rendszeréhez kapcsolódjon olyan szabályozás, mely szerint a segélyt
kérők részére az önkormányzat
a családsegítő szolgálat vagy
más alkalmas szakember közreműködésével életmód-vezetési tanácsadást nyújt.
Módosult az az avar és kerti
hulladék égetéséről szóló rendelet, annak érdekében, hogy
az égetést akadályozó időjárási
körülmények kiküszöbölhetők
legyenek (lásd: táblázat)

Régi szabályozás
(2011.május 4-ig)
Téli
Nyári
(okt.1-ápr.30)
(máj.1.-szep.30.)
Péntek
8:00-20:00
Hónap első péntek
17:00-20:00
Szombat
8:00-20:00

Kedves Felsőörsi
Honfitársaim!

A következő, 2011. május
30-i testületi ülés összefoglalóját lapunk következő számában
olvashatják, mivel az lapzárta
után volt.
A testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit
olvashatják
községünk honlapján (www.
felsoors.hu) a – Helyi határozatok – Jegyzőkönyvek menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester

Új szabályozás
(2011.május 4-től)
Téli
Nyári
(okt.1.-ápr.30)
(máj.1.-szept.30.)
Csütörtök, Péntek
Hónap első és harma8:00-20:00
dik péntek
Péntek, Szombat
17:00-20:00
8:00-20:00

FELHÍVÁS

2011. május 21-én váratlan
természeti csapás érte egyik
állandó lakosként Öreghegyen
élő honfitársunkat. A károsult,
Mátai Mónika egyedül neveli
kisfiát az állandó lakóhelyként
szolgáló kis gazdasági épületben, melyet nevezett napon
22:00 óra után villámcsapás
ért.
A villám az antennán keresztül ment be az épületbe, és
tüzet okozott a tetőtérben, ahol
Mónika óvodás korú kisfia éppen aludt. Személyi sérülés
csodával határos módon nem
történt, de a tetőtér kiégett, a
cserepek és a tetőszerkezet is
súlyosan károsodott, teljes felújításra szorul. Sajnos az épület
nem volt biztosítva és a család
nehéz anyagi helyzete miatt
önerőből nem tudja megoldani
a helyreállítást.
Összetartozásunk jeléül, jó
szándékú adakozásra hívom
községünk lakóit, hogy együtt
segítsünk túljutni önhibájukon kívül nehéz helyzetbe
jutott fent nevezett honfitársainkon.

Mindemellett felhívjuk a
tisztelt lakosság figyelmét, hogy
kerti hulladékukat elsősorban
komposztálással hasznosítsák,
és csak a nem komposztálható
(pl.: dió, beteg növényi részek)
száraz kerti hulladékot égessék
az engedélyezett időszakban.

Az önkormányzat Humánbizottsága az átmeneti segélykeretből 300 ezer Ft-ot ítélt
meg a bajba jutott család megsegítésére. Ez az összeg azonban még messze nem lesz elegendő a helyreállításra, ezért
várjuk a nagylelkű adakozók
természetbeni vagy pénzbeli
felajánlásait.
A tető cserélendő héjazata
Bramac Duna típusú cserép
volt, akinek van ilyen maradék cserepe, szívesen fogadnák. Természetbeni támogatás
esetén bővebb információ a
Polgármesteri Hivatalban kérhető.
Pénzbeli felajánlásaikat a
Felsőörsért
Közalapítvány
számlájára fizethetik be:
Budapest Bank
1010 4 8 2 0 - 6 3 0 0 2 7 0 0 00000008
A közlemény rovatba kérjük
beírni: „Mátai Mónika megsegítésére”
Együttérző támogatásukat a
károsult család nevében előre is
köszönjük!
Szabó Balázs
polgármester

NÉPSZÁMLÁLÁS
A Magyar Köztársaság területén a természetes személyekről és lakásokról 2011.
október 1. és október 31.
között nép- és lakásszámlálásra kerül sor.
A feladat végrehajtásához
számlálóbiztosi
feladatra
jelentkezőket vár az Önkormányzat Jegyzője.
A biztosok munkájukért
díjazásban részesülnek. Feladatuk ellátásához oktatáson kell részt venniük.
Jelentkezni írásban lehet
2011. június 30-ig. A jelentkezéseket az alábbi címre
kérjük küldeni: Felsőörs
Önkormányzat
Jegyzője
8227. Felsőörs, Szabadság
tér 2.
dr. Könczöl Gábor
jegyző

3

FELSŐÖRSI

Együtt lenni
Több évre visszatekintő hagyomány
Felsőörsön az ökumenikus imahét, amikor keresztények felekezettől függetlenül
összegyűlnek, s közösen – hol egyik, hol
másik templomban – imádkoznak. Az
eseménysorozat kezdeményezői hosszú
évekkel ezelőtt Ajtós atya, és az akkori
református lelkész, Hamar László voltak.
Sajnos mára ez a szokás kezd elhalványulni, a hétből napok, a napokból egy alkalom
lett. Idén Dr. Szathmáry László diakónus
hirdetett igét a református templomban,
majd a veszprémi Gizella Női Kar énekelt,
s ajándékozott meg bennünket világi, egyházi kórusművekkel – és gyönyörű szép
hangjukkal, magabiztos kiállásukkal. Az
áhítatot követően szeretetvendégség várta
a résztvevőket a református közösségi házban (a Parókián), s a jó hangulatú beszélgetések sem maradtak el. Sajnálatos, hogy
a hívek részvétele ezeken az alkalmakon
évről-évre csökken, pedig jó bepillantást
nyerni társegyházunk életébe és mindennapjaiba. Ennek ellenére ne feledjük, hogy
a református szerveződésű gyermekhittan,

Hírmondó

Jártamban...
a baba-mama klub, vagy a rendhagyó teaest bárki számára nyitott, sőt a szeptembertől újrainduló Alpha-kör is felekezettől
függetlenül várja a résztvevőket!

A titokzatos mester
– „A titokzatos mester nem alkotott nagyot” – mondhatnánk.
–„Bárki meg tudná tenni” – de, nem tette.
Pár deszka, karó, ásó – ennyi volt nála,
amikor a Miske-tetőre a sziklához indult.
Tervét előre kitalálta. A földet megmunkálta, a deszkákat beillesztette, a karókat
leszúrta támasztékul. Lépcsőt készített.
Nem sokat, de eleget ahhoz, hogy bárki,
kortól függetlenül, végre balesetmentesen
lemehessen és megcsodálhassa a malomvölgyi kilátást. Talán nem volt egyedül –
nem tudjuk. Tettét nem verte nagydobra,
aláírása maga a műve lett.
Az új lépcső híre hamar terjedt, magam
is megnéztem egy szeles este. Végre nem
kellett ágakba kapaszkodnom, térdelnem,
csúsznom azért, hogy ráláthassak a tájra,
csak szépen lesétálnom a sziklára. Sokszor
járunk itt, szívesen jövünk ide. Ha vendé-

günk érkezik, ide visszük el először. Ezért a
kilátásért lemászott már ifjú és vén – most
legalább biztonságosabban teheti!
Kedves Titokzatos Mester! Köszönjük!
P. Ancsa

TeSzedd!

A Kihívás Napja
Idén május 18-án volt. Éjszakai túrával és focival indult, majd
8 órától este 9 óráig mozogtunk, játszottunk sokan.
Tizenkettedikek lettünk a 25 település közül, akik a kategóriánkban neveztek. És kisorsoltak minket: 50.000,- Ft. értékben
nyertünk sportszereket!
Gratulálunk minden résztvevőnek, és nagy-nagy köszönet a
segítőknek!
Segítségünkre voltak:
Benedek Szabolcs, Borbély Györgyné, Borszuk Richárd, Galambos Zsolt, Herbely József, Kalmár Lajosné, Kozma József, Lakatos
András, Nagy Katalin, Óvónők, Papp Gyula, Polgármesteri Hivatal dolgozói, Simon Péter, Sütöri Gabriella, Tanítónők, Tislér
Péter.
Plell Olga

Önkéntesen a tiszta Felsõörsért

Hulladék termelés, kidobás,
összegyűjtés, elszállítás, …
Egy tevékenység láncolat, eltérő szereplőkkel és látszólag
eltérő érdekekkel. A kommunális szolgáltatások révén ma már
gyakorlatilag automatikusan
„szabadulunk meg” a megtermelt hulladéktól. Ugyanakkor
van olyan honfitársunk, akinek
ez is túl fáradságos út és inkább
az erdő széléig, vagy a következő bokorig szállítja el feleslegét. Talán bele sem gondol,
hogy az a szemétkupac ott lesz
akár több év múlva is, szen�nyezi a környezetet, szélsőséges esetben a talajvizet és nem
utolsó sorban bosszantja mindazokat, akik nem szemétkupacokkal szeretnének találkozni a
délutáni, esti séták alkalmával.
2011. május 21-én maroknyi

kis csapattal (Kulics Márta,
Hegedüs Zsolt, Cserháti Gábor, Dr. Cserháti Gabriella,
Máthé Tamás, Máthé Gáspár,
Piller Péter, Papp Gyula, Szabó Balázs) felvettük a kesztyűt
és az országosan meghirdetett TeSzedd! akció keretében
közös szemétszedésre indultunk. Ez alkalommal a temető
környékét céloztuk meg, ahol
gyorsan teltek a zsákok, a háztartásokból származó szemét
mellett sajnos veszélyesnek
minősülő hulladékkal is. Az
elkeseredés helyett azonban
reménnyel telve tértünk haza,
bízva abban, hogy legközelebb
nem lesz szemét, nem lesz szemétgyűjtés, nem lesz legközelebb.
A csoport nevében
Dr. Cserháti Gabriella

Mandulaünnep 2011
Ami az áprilisi hírekből kimaradt

A Nők Felsőörsért Egyesület részt vett a Mandulaünnep süteményversenyén.
Az elegáns, marcipános
„Kalaptorta” szép közönségsikert aratott. A tortáról készült fénykép az
Egyesület honlapján megtekinthető lesz.
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Eötvös Károly (1842. március 11-1916. április 13.) politikus, ügyvéd, író, publicista
1909-ben írta „A balatoni utazás vége” címmel XIX. század
végi utikönyvét és anekdotagyűjteményét, amely minden
a Balatont szerető és ismerő
ember számára élvezetes olvasmány. A mű egy fejezetében Felsőörsről találhatunk
hangulatos, romantikus leírást,
amelynek első részét az előző
számban már közöltük.

2. rész

„A győri zárda, bécsi utazásai, Antónia öccsének családi
boldogsága, magas rangú ifjak
forró udvarlása mind nem tudták szívének nyugalmát visszaadni. Csak Felsőőrs ligeteiben
volt pihenése.
Ablaka az ősrégi, gyönyörű
templom ajtajára nézett. Keskeny utca választotta el tőle. Az
egyházba menőket innen szokta
nézni. Kivált a lakodalmas népet, az esküvő párokat, a deli
vőlegényt, a koszorús, fátyolos
menyasszonyt, a vidám közönséget. Imát rebegett a házasulandók boldogságáért. Hol az ő
boldogsága? Hova tűnt el? Eltűnt örökre, vagy még visszatér
valaha?
Bátyjának udvara gyümölcsösre dőlt, a gyümölcsös
mélységes völgyre. Ez a Malomvölgy. Ma is olyan, mint
Szegedy Róza idejében. Lent a
mélyben malom. Örökös zúgása mintha az ő lelkének örökös
háborgása volna. Mégis jóle-

Felsõörs ligeteiben II.

sett neki az őrlők dala. Fent a
gyümölcsös peremén, kopasz
szikla. Mintha ülőhelynek alkotta volna a természet. Leült a
sziklákra. Végig-végignézett a
mély, sötét völgyön ott a lábai
alatt. Körülötte gerlék búgtak,
rigó és fülemiledal édes hangja
zengett. Minden élt, örült, fénylett, ragyogott körülötte. Csak
az ő lelke volt bágyadt és alkonyodó.

Szivem oly teli van, oh, oly
igen csordultig teli; s én oly
magánosan, oly csupán egyedül vagyok ebben a szép világban! Senkim sincs, akiben
bízhatnám, akivel szívemnek
névtelen érzéseit közölhetném!
E szavakat írja Kisfaludyhoz
innen egyik, március 26-án kelt
levelében.
Gyakran fölkereste inasa kíséretében a Mike-palotát. Képzelete, ábrándjai még szabadabban szállongtak ott.
Elnézett végig a szemközti
hegyeken. Az erdei legelésző
gulyának méla kolomphangja ütődött füleihez. Még akkor
kecskenyájak legelésztek a hegy
oldalán. A Mike-palota körül
is. A ficánkoló kedves gödölyék
odamentek hozzá, s ott ugrándoztak körülötte. A hideg szemű
anyakecske mereven nézett rá,
de a gödölyéit nem féltette tőle.
Oly szelíd volt hozzá minden, s
az ő lelke oly borús.
Csodálatos tünemény innen a
Balaton. Ott lábai alatt a mélységben az égnek tükre. Túl,
messze-messze a veszprémi és
somogyi partok ködös halmai.
Néha a jegenyefák sorai is
odamosolyognak hozzá. Minő

öröm volna odaszállni. Ha
szárnya volna, mint a madárnak. És szállna messze, tovább,
mindig tovább, örökre elszállna, soha vissza nem térne, el a
végtelenbe, el az enyészetbe, el
a délceg testőr forró keblére!
Elpirul még a gondolatra is.
De pillanatonként oly édes az
ábránd. Vétek-e az? Könnyei
lassan peregnek. Az örökre eltűnt boldogságnak emléke is
mély fájdalom.
Elnézegette a vár omladékait.
Hajdan volt ura a várnak. Ősz,
öreg, de még mindig daliás
termet. Mellette az úrnő, nagy
szépség nyomai komoly arcán.
Ott a lányka is. Ragyog, nevet,
játszik, boldog. Szíve most még
alszik, de imádók röpködnek
körülötte, körülrajozzák édes
szavakkal. Ó, mily boldog az a
szív, mely még alszik, melynek
a szerelem még föl nem zavarta nyugalmát. Mily boldog
volt ő is a badacsonyi szüretig, a szigligeti kirándulásig, a
Rostyéknál való első találkozásig!
Hát a várúr örököse hol van?
Bizonyosan a csatában, királya
oldalán, török-tatár ellen. Miként az ő lovagja, az ő szívének
hőse, az ő boldogtalan szerelmének örökre eltűnt vőlegénye.
De amaz még hazajön. Erősen,
büszkén, délcegen. Sebhely az
arcán, de alig-alig látszik. Olvasta ő, hallotta ő. Azután hazahozza piruló menyasszonyát,
s boldogan töltik napjaikat,
éveiket, gömbölyű arcú, vidám
gyermeksereg körülöttük. Száz
alakban röpködtek lelke előtt
az ábrándok. Boldogság mindenütt, csak ő az, aki elvesztette
boldogságát.

Van egy komornája. Bécsi
származású, művelt nemes leányka. Még 1792-ben került
hozzá, amikor ő már felnőtt
leányka volt, tizenhét éves, de
amikor Kisfaludyt alig ismerte.
Ez is kísérni szokta bolyongásai
közt a ligetekben. Idősebb, mint
ő, de rajongással szereti úrnőjét. Olvasmányaik közösek. Ah,
ez a komorna nagy szerencséje.
Ért és érez. Rejtett szavakban
ezzel közli szíve minden titkát, s
ez minden szóra megtalálja az
igaz és gyöngéd feleletet. Mellette marad férjhezmeneteléig.
Bátyja, a prépost is nagyon
megkedvelte.
Enyhül a fájdalom, ha szóba
lehet önteni, s ha rokonszív is
együtt érzi azt.
Elballagtak gyakran a Királykúthoz is. Másik szakadékos völgyön van a sziklából
ömlő forrás, melynek Királykút
a neve. Ez a völgy összeszakad
a Malomvölggyel. Partjai erdősek. Gyalogút is, kocsiút is vezet a forráshoz. A hagyomány
szerint az első magyar király,
Szent István e forrásnál pihent
gyakran, mikor e tájon vadászgatott. Azért nevezik Királykútnak.
Pihenj meg te is, ragyogó
szűz! Szűnjék fájdalmad, enyhüljön bánatod. Megtér majd
deli vőlegényed, s keserű fájdalmaidért méltó jutalmat
nyersz. Megérdemled. Igazán
szerettél, s szerelmed hű volt
életben, halálban.”
forrás: http://mek.niif.
hu/04900/04924/html/
balaton0054.html

Kézműves tábor
Indul nyáron két turnusban, június 27-július 1-ig és július 4-8-ig
a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskolában,
ahol elsajátíthatjátok a nemezelés, gyöngyfűzés, üvegfestés, decoupage, papírmasé, és egyéb más technikák fortélyait.
Korhatár: 7-14 év
Jelentkezési határidő: 2011. június 10.
Elérhetőség: 70/ 339-2582
Helyi lakosoknak 20% kedvezmény!
Szeretettel várok mindenkit:
Kocsor Katalin tanító- fejlesztő pedagógus
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Simon Gábor fafaragó népmûvész kiállításához,
mely a Felsõörsi Református Egyház Gyülekezeti termében volt
A kiállítás teljes anyaga 2011.
január 20-án a Magyar Kultúra Napjának tiszteletére Várpalotán a Fodor Sára Tájházban volt megtekinthető.
A kiállítás felsőörsi helyszínének apropóját elsősorban az
adta, hogy művészünk két állandó alkotása, a Kálvin terem
felirata, valamint a gyülekezeti
terem nagy székely kapuja - itt
látható.
A múlt ismerete legalább
annyira fontos, mint fának a
gyökér, háznak az alap.
Honnan ered a fa tisztelete?
Ez valószínű bennünk lehetett
a legősibb idők óta, hiszen a fa
volt a mutatója a legtöbb életfontosságú jelenségnek. Mutatta az évek múlását, az időt,
a rendet. Jelentette az életet, a
halált, táplált és szomjat oltott,
védelmet nyújtott, árnyat és
meleget árasztott. Nedveiből,
gyantáiból, leveleiből gyógyszert, hajtásaival, virágaival
díszítettek.
Simon Gábor, tanár, fafaragó népművész, az Országos
Népművészeti Egyesület tagja,
falunk, Felsőörs szülötte.
A fa szeretetét részben anyai
nagyapjától örökölte, aki üvegcizellálással és faragással is foglalkozott, másrészt művész lelkületét tihanyi dédöregapjától,
aki vizi életmentő polihisztor
volt. Az Est című lap interjújának kedvelt személyisége az
1900-as évek elején. Mesterének tekinti Király Zsigát a spanyolozással, Vargyasról Vén
Sütő Bélát a bútor festés művészét, de Pál Antal korondi
fazekas motívum kincseit - a
nap, hold, csillagok, az erdélyi
mondák világát Csaba királyfiról - és testvéri jó barátjának
„kisAntit”, a közös tervek szövögetésében.
A mi szakmai találkozásunk
a hon és népismeret tantárgy
bevezetéséhez (az első Orbán
kormány idejéhez) kötődik.
Egy általam vezetett hon és
népismeret tanfolyam résztvevőjeként „Kőből, fából házat” címmel írta meg a székely
gerendaház építési módszerei
és modellezhetősége az általános iskolai oktatásban cím-

mel szakdolgozatát. Technika
tanárként azóta is sok sikerrel
oktatja, és ismerteti meg a tanulókat a népművészet csodálatos alkotásaival, s tanítja élményszerűen mesterségét.
Kiállításának címe a következő volt: A bölcsőtől a kopjafáig, melyben tulajdonképpen
egy szépen bontakozó életművet ismerhettünk meg.
A bölcső, az emberi élet első
bútordarabja, melyet Gábor
is elkészített fiainak. A régi
paraszti élet mellőzhetetlen
kelléke, mely nyugalmat, biztonságot jelentett a gyermek
számára, de egyensúlyérzékét
is fejlesztette.
Gábor példaképe a dunántúli
spanyolozás kiemelkedő pásztorfaragója Király Zsiga, akitől
a spanyolozás fortélyait vette
át. A díszítő technikák közül
szinte mindent megszemlélhetünk: a legrégibb a karcolás,
ebből fejlődött ki a vésés, majd
a rovás. Ennél fejlettebb, mikor
a kivésett felületet kitöltötték
saját, vagy más anyaggal, ez a
berakás, vagy intarzia. A Dunántúlon töltő anyagként a
spanyolviaszt használták. A díszítmény rajzát bevésték, majd
a vésett vonalakra felmelegített
késsel különböző színű viaszt
vittek fel. A pásztorfaragók a
viaszt maguk is el tudták készíteni. Egy edényben két rész
méhviaszt megolvasztottak, s
abban egy rész festéket, majd
tizedrésznyi fenyőgyantát kevertek, s végül az egészet felforralták, ha kihűlt melegkéssel
beolvasztották a vésett vonalakba. A piros mellett a fekete
és kék színt használták. Az itt
kiállított borotvatok is ilyen
technikával készült.
Érdekesek a kéreg festményei, melyeket cseresznyefa
kérgéből készített. Ezzel is
bemutatva, hogy a kéregtől a
törzs közepe felé haladva másmás természetű rétegei vannak
a fának (kéreg, szijács, geszt és
bél). Ezek rendszerint árnyalatbeli eltérést mutatnak, s ez a
faragásnak különleges szépséget ad. Egyik kéreg festményén
öregapja, „vén” Pálffy Gyula
életmentő hajójával, a Bölömbikával látható.

A faragásra legalkalmasabb
réteg a geszt, bútorfának is ezt
használják, akárcsak az itt kiállított komáromi láda, és kisláda. Ebben tulajdonképpen
a kiházasított leány hozományát, ruháit tárolták, a szekrényt pótolta. A nagyobbikban
tartották a ruhákat, ez volt a
(kelengyésláda), a kisebbik az
iratok, levelek megőrzésére
szolgált. Díszítésük vésővel készült, amit azután kifestettek.
A ládák festését tarkázásnak
hívták. Enyves festékkel dolgoztak, amit porfesték, víz és
frissen főzött csontenyvből kevertek össze.
Külön érdekesség a pipatórium. A pipák alapanyagát, a
tajtékot - mely igen könnyen
faragható - Kassa mellől a
Rákóczi szabadságharc idején hozták be nagy számban
a bujdosók. Ezt szemléltetik a
Rákóczi, Esze Tamás, Mikes,
ill. a Rodostót ábrázoló tajték
faragások.
De beszéljünk a nagyobb
művekről.
A felsőörsi temetőben áll
szülei síremléke, mely egy
kettéhasított szívből kinövő
életfát ábrázol. Az életfa az ősi
magyar hitvilág motívuma, a
szárán felkúszó növényi ornamentikával. A magasra növő
fa jelképezte a föld ég felé törő
életerőit, mélybe nyúló gyökereivel viszont a földalatti világgal való kapcsolatokat idézte
fel. A fa világszinteket összekötő jelképes jelentésében a
lovas kultúrák népei a világmindenség isteni rendelkezési
elvét látták, melyet világfának
neveztek. A néprajzkutatók a
táltos hit világfáját így írták le:
„Van a világon egy csodálatos nagy fa, amelyiknek 9 ága
van, s mindenik egy-egy erdővel vetekszik. Ha elkezdenek
kavarogni, imbolyogni, onnan
támad a szél. Olyan csodálatosan nagy fa ez, hogy nemcsak a
hold jár el az ágai között, hanem a nap is. De ezt a fát csak
az leli meg, hogy hol van, aki
foggal született, oszt 9 álló esztendeig nem vesz a szájába tejnél egyebet. Az meg tudnivaló,
a táltos ilyen. Mert ez a csudálatos nagy fa olyan helyen nőtt,

hogy csak az ilyen tudományos
férhet hozzá.” (Diószegi Vilmos)
Folytathatom a sort a nemrégiben felújított 100 éves
felsőörsi református parókiával, melynek gyülekezeti termébe csodálatos székely kaput
faragott venyige és szőlőfürtök
díszítésével, az ige és bor szimbolikájával, hirdetve János
evangéliumából „Én vagyok az
ajtó”.
Kopjafái: Balatonudvariban
Szent István királyunk emlékére
Felsőörsön az 1956-os kopjafa a Hősök kertjében
Más temetőbe készült kopjafák. A kopjafák alapmotívumai a csillag és a tulipán,
mindkettő
életszimbólum,
fejfára kerülve az életet szimbolizálják. Az ilyen típusú sírjel ad legtöbb információt az
elhunytról.
Ha férfi: a csillagjel felül helyezkedik el.
Házas volt: a fejrész alsó
részén tulipán található a nő
jelképe. A csillaggal összefordított tulipán az un. Földjel, a
házasság szimbóluma.
Ha fiatalon hunyt el - a csillagjel egyszerű kiképzést kapott, a fejfa színe világos, idősebb esetén sötét színű.
A csillagból két ebforma kis
tulipán nő ki, halálával leányikerpár maradt árván.
Tulajdonképpen így jutottunk el a bölcsőtől a kopjafáig, kiállítása címéhez, de bátran állíthatom, egy fafaragó
csodálatos életműve vezetett
bennünket.
A kultúrával kezdtük, Kodály Zoltán szavaival folytatjuk:
„Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
Ha minden nemzedék újra,
meg újra
Meg nem szerzi magának.”
Ebben szép példát szolgáltat
Simon Gábor tanár, faragász.
Rásky Mihályné
tanár
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Újra van körzeti megbízottunk
Örömmel
tájékoztatjuk
Felsőörs és Lovas lakosságát,
hogy a helyi körzeti megbízotti helyet kinevezéssel sikerült
betöltenünk. 2010. december
1-jével került áthelyezéssel a
Balatonalmádi
Rendőrkapitányság állományába Kaszás
Zsolt r. főtörzsőrmester.
Kollégánk 1997. óta dolgozik
rendőrként, előtte a büntetés
végrehajtásnál teljesített szolgálatot. Budapesti rendőrként
szerzett tapasztalatait először
Dunaújvárosban, majd Tolna
megyében, Paks mellett hasznosította, ahol szintén körzeti
megbízotti feladatokat látott el.
Június 1-től nyílt lehetőség
arra, hogy Litérről átköltözzön
Felsőörsre párjával, akivel tavaly
együtt kérték áthelyezésüket.
Molnár Ilona is a Rendőrkapitányságon dolgozik közalkalmazottként, és már 21 éve végez hivatali teendőket a rendőrségnél.
Az eredményes munkavégzés szempontjából kifejezetten
előnyös, ha a körzeti megbízott a szolgálati helyén lakik,
él. Naponta találkozik az ott élő

Ebben a rovatban, mint azt már megszokhatták, kikérjük a
lakosság véleményét, valamilyen helyi jelentőségű téma kapcsán. Az e heti kérdések új és régi utcanevekkel kapcsolatosak,
a kérdésekre az interneten (www.felsoors.hu) lehet szavazni. A
felmérés természetesen nem reprezentatív, mégis segíthet megismerni egymás véleményét, és hatással lehet a helyi döntések
kimenetelére is.
emberekkel, egyszerű polgárként megismerheti gondjaikat,
problémáikat, emberi kapcsolataikat. Az életvitelszerű jelenlét, az, hogy nemcsak szolgálati
feladatként, hanem a programokon való részvétellel civilként is bekapcsolódhat a helyi
közéletbe mindenki számára
hasznos. Könnyebben érhető el,
található meg, ha a segítségére
van szükség.
Egyelőre a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság
számain
(88/593-920, 593-910, 438-711)
ill. a 107-en keresztül érhető el.
Szolgálati telefonja hívószámát
véglegesítés után, remélhetőleg a következő számban már
közzétesszük.
Stanka Mária r. őrgy.

A hely szelleme
Lakni annyit jelent, mint egy
konkrét helyhez kötődni. Egy
faluhoz, egy vidékhez, amely
éghajlatával, szépségével, környezetével, házaival, lakóival
olyan érzéseket, emlékeket
ébreszt bennünk, amilyek semmi mással fel nem cserélhetők.
Magam is a Balaton északi
partján születtem és nőttem
fel, tudom, hogy milyen fantasztikus és gyönyörű ez táj. De
vigyáznunk kell, mert amikor
építkezünk megsebezzük ezt a
természetet, megbontjuk a környezet egyensúlyát. Egy új dolgot hozunk létre, ami még nem
volt azon a helyen. Felépül valami - egy ház, egy nyaraló, egy
középület - ami párbeszédbe
kerül környezetével és nagyon
nem mindegy, hogy ez az új
épület hogyan néz ki, mennyire illeszkedik a faluképbe. Mert
önmagában szép épület csak a
tervezőasztalon van. Ha felépül
viszonyba kerül szomszédaival,
a szemközti házakkal, a tájjal,
környezetével. Felsőörsön rengeteg történelmi nevezetesség,
csodálatos táji és természeti
érték található. Jellegzetes a
környék hagyományos vako-

A VÉLEMÉNYÉT KÉRJÜK…

lathímes építészeti formavilága
és tudom, hogy sokan vannak
akik ezt az örökséget megszállottan őrzik és folytatni akarják. Mint a település főépítésze
arra törekszem, hogy sikerüljön
megteremteni a harmonikus
összhangot a táj és épületek, a
hagyomány és a fejlődés között,
hogy olyan példaértékű házak,
kapuk porták születhessenek,
amelyben az anyagszerűség,
a letisztult formák, a táj iránti
alázat jelenik meg. Nem pazarlók, hanem takarékosak és igazodnak a hely szelleméhez, bizonyítva az itt élők bölcsességét,
megújulni és megújítani képes
igyekezetét. Ehhez szeretném
szakmai tapasztalatomat, tudásomat felajánlani, hogy legyen
helyi értékvédelmi rendelete a
falunak, hogy a településrendezési terv vigyázzon természeti
értékeinkre, hogy erősödjön a
település önfenntartó képessége, hogy olyan homlokzatok
születhessenek, amikről az arra
járók azt érzik, hogy mintha
mindig is ott álltak volna.
Krizsán András
Felsőörs főépítésze

E havi új kérdések:
A következő hónapban az alábbi kérdésekre várjuk válaszaikat
az internetes szavazáson:
1. Szeretné-e Ön, hogy Dr. Körmendy József néhai felsőörsi
prépostról közterület legyen elnevezve?
2. Szeretné-e Ön, hogy Gáty Ferenc néhai református lelkészről közterület legyen elnevezve?
3. Ön szerint változzon-e az Úttörő utca neve?

Az előző felmérés eredményei:
Az előző lapszámban megjelent kérdésekre az eddigi legtöbb
szavazat érkezett, szám szerint 94, 94, 100 darab. Lássuk az
eredményeket:
1. Támogatná-e további belterületbe vonások korlátozását,
újabb lakóövezetek kialakításának féken tartását?
71,3%

Nem, a falunak fejlődnie kell, újabb területek beépítését kell lehetővé tenni.
28,7% Igen, korlátozni kellene újabb belterületek és lakóövezetek kialakítását.
2. Ön szerint szükség van-e Felsőörsnek egy új fedett sportlétesítményre?
75,5 % Igen, egy kis tornaterem kellene az iskolának, melyben
közösségi rendezvények is megtarthatók.
10,6 % Igen, egy nagyméretű többfunkciós (kulturális és
sport) csarnok építése lenne szükséges.
8,5 % Nincs, van elég kulturális és sportlétesítmény a faluban.
5,3 % Nincs, inkább egy kultúrház kellene.
3. Ön hogyan oldaná meg az iskola előtt, az Úttörő utcában
elhaladó forgalom csökkentését?
57 %
22 %
13 %
8%

Az Úttörő utcát zsákutcává kellene alakítani, kitiltva a
Fenyves utca, Kis-hegy és a Bárókert forgalmát.
Össze kellene nyitni a Fenyves utcát a Szilvás közzel,
leválasztva a Fenyves utca forgalmát.
Jobb ötletem van, melyet szívesen megosztok az Önkormányzattal.
Nem kell ezzel a kérdéssel foglakozni, rendben van
minden úgy, ahogy van.
Pásztor István
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20. Felsőörsi Falunapok 2011. július 21-24.

Információk: www.felsoors.hu honlapon,
az alábbi képre kattintva:

Főzőverseny 2011. július 23-án 8.00 órától
Kedves Olvasók!
A 20. Felsőörsi Falunapokon ismét lesz családi főzőverseny, a Civilház udvarán. Idén
a marhapörkölt kategóriában várjuk a nevezéseket.
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
1. Nevezési díj: 2.000,-Ft., melynek ellenében a marhapörkölthöz 2 kg felkockázott, vákuumcsomagolt marhahúst
biztosítunk, szállítással.
2. Nevezési díj: 100,-Ft., mely nevezési
díj csak jelképes (azért fontos, hogy
tudjuk, mennyi csapat főz), ekkor a
nevezőnek magának kell biztosítani a
szükséges marhahúst.
Minden egyebet a szokásos módon a főzőknek kell biztosítaniuk. (Bogrács, tüzelő,
fűszerek, stb.)

A nevezéseket 2011. július 15-ig várjuk a
Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban
(ahol a nevezési díjakat is befizethetik).

„Hamuban sült pogácsa”
A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket
is szeretnénk megmérettetni 2011. július
22-én, pénteken a nyitórendezvény keretében. A pogácsaverseny az alábbi módon
kerül megrendezésre: szakmai zsűri bírálja
el, majd a döntés után a kedves közönség
megkóstolja.
A pogácsa mennyisége 30 db, melyet július
22-én a Civilházban versenyeztetünk meg.
Eredményhirdetés vasárnap.
Aki kedvet érez a „Hamuban sült pogácsa”
versenyhez, jelezze 2011. július 15-ig elérhetőségeinken!
Borverseny
„Kié Felsőörs legfinomabb bora?”
2011. július 21-én a népszerű borversenyünket szakmai zsűrizéssel egészítjük ki.
2011. július 23-án az immár hagyományos
borversenyünket is megrendezzük.
Ismét a közönség szavaz az általa legfinomabbnak ítélt borra.
A bor fajtáját és a felajánlókat nyilvánossá
tesszük, a nagyközönség változatlanul nem
fogja ismerni a kóstolás alatt azt, hogy ki az
adott bor termelője. Ezt csak az eredményhirdetéskor hozzuk nyilvánosságra, tehát a
titokzatosság megmarad. A borok kóstolása ingyenes lesz. A közönség és a szakmai

zsűri által legjobbnak ítélt borok termelőit
jutalmazzuk!
Kérjük a bortermelőket, ha megmérettetnék boraikat, ha szívesen megkóstoltatnák
a közönséggel, jelezzék felénk!
Elérhetőségeink:
Telefon: 87/577-211; Mobil: 70/320-6854;
e-mail: konyvtar@felsoors.hu
Skype: plell.olga
Cím: Felsőörs, Szabadság tér 2.
Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasók!
A jubileumi, 20. Felsőörsi Falunapok eseményei kiadással járnak, melynek fedezéséül tisztelettel kérjük az Önök segítségét.
A Felsőörsi Falunapok pénzbeli támogatása a Felsőörsért Közalapítványon keresztül
tehető meg. A Közalapítvány számlaszáma:
Budapest Bank Rt. 10104820-6300270000000008, illetve a Polgármesteri Hivatalban közvetlen befizetés is lehetséges.
Felajánlásaikat tárgyi formában is szívesen
fogadjuk. Tombolára, a vetélkedők díjazására tudjuk felhasználni ajándékaikat.
(Vetélkedők: „Hamuban sült pogácsa”, főzőverseny, borverseny, különböző totók
gyerekeknek, felnőtteknek.)
Támogatását előre is köszönjük!
Felsőörs Község
Önkormányzata

FELHÍVÁS
A 2011. június 25-én rendezendő Színutazás a
papírvilágban c. rendezvényünkhöz ezúton hívjuk
és várjuk falunk minden korosztályából (1-101 éves
korig) azokat, akik kedvet és tehetséget éreznek valamilyen papíralkotás létrehozására. A mű lehet dísztárgy (pl. virág, állatka), játék (pl. papírsárkány, dobozember, óriásbábu), társasjáték (pl. sakkfigurák)
vagy egyéb ötletes óriásfigura (pl. hóember). Ezek
ötletek, a téma teljesen szabadon választott. A felhasznált anyag bármilyen papír lehet, amit a háztartásban
(vagy boltban) találunk (új, újrahasznosítható és újrahasznosított.) Az alkotásokat legkésőbb június 20-ig
kell leadni a megadott címek valamelyikén, névvel
megjelölve, hogy a Civilházat berendezhessük velük.
A legjobban sikerült alkotásokat díjazzuk, külön gyermek, felnőtt és „alkotóműhely” kategóriákban. Ezeket

megőrizzük, de az alkotójuk haza is viheti a rendezvény befejezése után.
Ötlet- és élményadó lehet a Portugáliában megrendezett papírfesztivál: a www.ppssziget.hu honlapon
(lásd a Hétköznapi művészet kategóriában).
További felvilágosítással szolgál:
Kaszásné Ferenczi Anna 06-70/39-44-755 vagy
Szőkéné Vízi Gabriella 06-70/39-46-919.
A művek: a Kocsis családnál (Kocsisné Tóth Szilvia, Felsőörs, Csalogány utca 8.) és a Vízi családnál
Vízi Béláné, Felsőörs, József Attila utca 4.) adhatók
le.

Nők Felsőörsért Egyesület
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Búzavirág Dalkör 2011 első féléves
programjairól röviden
Dalkörünk ez évben-februárban, a református teaesten
kezdte szereplését, majd a
nőnapi vidám műsort színesítette.
A március 15-i ünnepségre egy
megszerkesztett programmal
(versek, énekek) készültünk.
Csopakon a Mandula Ünnep
nyitó dalosai voltunk. Vidám
virágénekeket énekeltünk a
Civil Baráti Kör felkérésére, a
húsvéti asztali dísz kiállításán.
Már második alkalommal kaptunk meghívást a Révfülöpi
Folklór napra. A Megyei Nyugdíjas Egyesület szervezésében
május 20-án a Zirci Bazilikában rendezték meg a nyugdíjasok egyházzenei találkozóját.
A szereplésünket megtisztelte
jelenlétével a Polgármester Úr,
valamint több Felsőörsi lakos
is. Szintén megyei rendezésben

május 27-én Nagyvázsonyban
kerül sor a Nyugdíjas Majálisra. Ígéretet kaptunk, hogy az
önkormányzat vezetőségéből
ez alkalommal is megtisztelnek jelenlétükkel. Majd
az első féléves programunk
következő helyszíne június 13án, Tatabányán rendezendő
Pünkösdi Dalos találkozó, ahol
szakember minősíti, véleményezi a produkciónkat.
A dalok, énekek színvonalas
előadását köszönjük Javornitzkiné Csáti Margit tanárnő
tanításának. Útjainkra a Kistérségi autóbusszal valamint
dalos társaink személyautójával
jutottunk el. Köszönjük ������
az Önkormányzat, a dalos társak és
támogatóink anyagi támogatását útjainkhoz.
Tislér Anikó

FELHÍVÁS!
Felsőörs Község Önkormányzata és a Civil Baráti Kör szervezésében 2011. június 11-én (Pünkösd szombat) a Pünkösdi vásári
forgatagba várják helyi amatőr kézművesek jelentkezését 2011.
június 9-ig. A rendezvény ideje alatt termékeik népszerűsítésére
és értékesítésére lehetőséget biztosítunk.
Jelentkezését várja: Varga Lászlóné a 06-70/652-9008 telefonszámon, vagy Nyírőné Mariann a 06-20/414-9891 telefonszámon.

RENDEZVÉNYEK
Június
06. 11. Pünkösdi vásári forgatag, helyszín: Civilház,
szervező: Civil Baráti Kör
06. 25. Felsőörsi Színutazás, helyszín: Civilház,
szervező: NÖFE

Gólyahír
2011. május 11-én megszületett kishúgom,
Julianna.
Máthé Gáspár
A Felsőörsi Hírmondó olvasói nevében gratulálunk!

FÉNYEZÉSI SZAKÜZLET
–
–
–
–

Autó festékek számítógépes színkeverése
Spray töltés, Polírozó anyagok
Alváz és üregvédő anyagok
Szaktanácsadás
Autó Quality Kft.
www.autopolir.hu

8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel: 88 783-785, 70 3125-797
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Kiadja: Felsőörsért Közalapítvány a Felsőörsi Önkormányzat támogatásával. Szerkeszti a
Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza
Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor
Árpád. Készült 600 példányban.
tudósítások,
információk, események
közölhetők.
példányban. Hírek,
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
mindenahóhivatalban. Lapzárta:
minden hónap 20-án.
A megjelent hivatalban.
cikkek nem Lapzárta:
mindig egyeznek
kinap
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
adó 20-án.
véleményével

