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A Felsőörsért Közalapítvány Kiadványa

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község képviselő-testülete 2011. június 10én rendkívüli ülést tartott.
Az önkormányzat pályázaton
203.500.- Ft támogatást kapott
20 rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő
gyermek, napi egyszeri meleg
étkeztetésére a nyári szünet
időszakára. Mivel azonban
a pályázaton elnyert összeg
csupán alig 37 %-át fedezte a
költségeknek, ezért a képviselőtestület döntött arról, hogy
a fennmaradó 350.900.- Ft-ot
saját költségvetésének terhére
biztosítja, annak érdekében,
hogy a rászoruló gyermekek
a szünidőben se maradjanak
meleg étel nélkül és azt a szorgalmi időszakhoz hasonlóan
ingyen kaphassák.
A képviselő-testület soron
következő nyílt ülését 2011.
július 11-én tartotta. A képviselő testület döntött a Faluház
energetikai korszerűsítéséhez
kapcsolódó homlokzati tervekről. A Faluház fűtésére pellet
kazán legyen tervezve, a jelenlegi gázkazán pedig tartalék kazánként szerepeljen. Az
energia költségek csökkentésére napelemek is tervezve legyenek. Sajnos a korábban kiírt
pályázatot befagyasztották, de
ígéretek vannak annak újranyitására, melyre az önkormányzat
a szükséges tervek elkészíttetésével készül.
A képviselő-testület döntött
arról, hogy a tartalék szennyvízszivattyúk beszerzésére vonatkozó pályázatot megismétli
és pontosított műszaki tartalommal újabb pályázatot ír ki.
A képviselő-testület határozott arról, hogy Krizsán András
önkormányzati főépítész feladatkörét a Helyi Építési Szabályzatban vagy határozatban
is megerősíti, annak érdekében,
hogy a Felsőörsön építési engedély-köteles tevékenységet folytatók mindenképpen kikérjék,
– lehetőleg az építési-engedély

beadása előtt – az önkormányzati főépítész szakvéleményét.
Módosult az útépítési együttműködésre vonatkozó önkormányzati rendelet külterületi
útépítésekre vonatkozó része
úgy, hogy a korábbi 10%-ról
duplájára, azaz 20%-ra emelkedett az önkormányzati rész
mértéke. Az új szabályozás már
a Vadrózsa utcai útépítésre is
vonatkozott.
A Vadrózsa utca útépítési
munkáival egyidejűleg az eddig a kereszteződésen felszíni
vályúban átfolyó csapadékvízelvezető helyett felszín alatti
áteresz épül.
A képviselő-testület döntött a
frissen elkészült Eperfasor utca
forgalomtechnikai szabályozásáról.
A képviselő-testület a Civil
Baráti Kör táborszervezésre
irányuló kérelmét támogatja azzal, hogy a Civilházat és
annak udvarát a tábor idejére
térítésmentesen a Civil Baráti
Kör használatába adja. Ezentúl
az önkormányzat közvetlenül a
táborban részvevő gyermekek
családjait kívánja támogatni,
amennyiben ezt szociális szempontból indokoltnak ítéli.
A képviselő-testület elfogadta a Fenntartható Élet és Környezet (FÉK) Egyesület azon
kérelmét, hogy az önkormányzat az anyagdíjjal támogassa a
Fenyves utcai átemelőnél (időközben) elkészült erdei falépcső
megvalósítását.
Örvendetes, hogy a szülők
anyagi támogatásával elkészülhetett az új óvodai játszóeszköz,
illetve ugyanitt a régiek biztonságossá tétele is megtörtént.
A testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit
olvashatják
községünk
honlapján(www.
felsoors.hu) a – Helyi határozatok – Jegyzőkönyvek menüpont
alatt.
Szabó Balázs
polgármester

Tájékoztató
2011. szeptember 1. napjától az alábbiak szerint módosul a
lakásfenntartási támogatás rendszere:
A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993. évi
III. tv. alapján a lakásfenntartási támogatás a szociálisan rászoruló személyeknek , családoknak az általuk lakás vagy lakás céljára
szolgáló helyiség fenntartásával kapcsolatos rendszeres kiadásaik
viseléséhez nyújtott hozzájárulás.
A törvény alapján normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult az a személy, akinek a háztartásában az egy fogyasztási
egységre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 250 %-át (71.250,-Ft) és a
háztartás tagjai egyikének sincs vagyona.
A kérelmekhez vagyonnyilatkozat csatolása kötelező. Vagyonnak minősül az a hasznosítható ingatlan, jármű, továbbá
vagyoni értékű jog, amelynek külön-külön számított forgalmi
értéke, illetőleg összege az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének a harmincszorosát (855.000,-Ft-ot), vagy együttes forgalmi értéke az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének nyolcvanszorosát (2.280.000,-Ft) meghaladja. Nem
minősül vagyonnak az az ingatlan, amelyben az érintett személy
életvitelszerűen lakik, az a vagyoni értékű jog, amely az általa
lakott ingatlanon áll fenn, továbbá a mozgáskorlátozottságra tekintettel fenntartott gépjármű.
A kérelemhez csatolni kell:
– a kérelmező és a vele közös háztartásban lakók havi rendszerességgel járó- nem vállalkozásból származó – jövedelem esetén
a kérelem benyújtását megelőző hónap jövedelmét,
– a nem havi rendszerességgel szerzett, illetve vállalkozásból
származó jövedelem esetén a kérelem benyújtásának hónapját
közvetlenül megelőző tizenkét hónap alatt szerzett jövedelem
egyhavi átlagáról szóló igazolást, családi pótlékról, árvaellátásról,
gyermektartásdíjról igazolást, ösztöndíjra vonatkozó igazolást. A
kérelmező és a vele közös háztartásban lakók vagyonnyilatkozatát,
– hitelt érdemlő igazolást a lakott lakás nagyságáról ( tulajdoni
lap vagy adás-vételi szerződés, családi házak esetében tervrajz,
nyilatkozat )
– albérlet vagy önkormányzati bérlakás esetén bérleti szerződést,
– a szolgáltató által kiállított utolsó havi számlát, ahová a kérelmező a támogatás utalását kéri.
A Polgármesteri Hivatal felhívja a lakosság figyelmét, hogy
aki részére a lakásfenntartási támogatás egy évre már megállapításra került, új kérelmet csak a lejáratot követő hónapban
kell benyújtania !
Bővebb felvilágosítást és formanyomtatványt lehet kérni a Polgármesteri Hivatalban Pingiczerné Király Zsuzsanna igazgatási
ügyintézőnél ügyfélfogadási időben. Telefon (87-577-210)
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Közeledik az õsz. Kezdõdik a tanítás
részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős programokon, igény esetén fogadóórát
tart, részt vesz a szülői értekez
óvónői

Már három éve indult az
„Iskola rendőre” program,
amely új feladatokkal kiegészülve, ebben a tanévben is
folytatódik az egész ország,
így a Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén is. A
program a rendőri munkának, az általános iskolákban
folytatott, bűn- és balesetmegelőzési tevékenységét fogja össze, amelyet idővel szeretnénk az óvodákra és középiskolákra is kiterjeszteni.
Minden iskolának van egy
kapcsolattartó rendőre, ő az
iskola rendőre. Rendszeresen
megjelenik az intézményben,

leteken, tájékoztatást ad a
pedagógusoknak az iskolában
előforduló erőszakos esetekkel kapcsolatban. Általa az
iskola jelezheti a mindennapi
élettel kapcsolatban felmerülő
olyan problémákat, észrevételeket, amelyek a Rendőrség
tevékenységéhez kapcsolódnak, ill. tőle és rajta keresztül
kérhetik oktatások tartását.
Nemcsak az iskolák, hanem a
szülők észrevételeit is várjuk a
programmal kapcsolatban.
Új színként jelent meg az
iskolai munkánkban a Szuperbringa program, amely
az előző tanévben kezdődött.
Ebben az évben kiemelt feladat a kerékpáros közlekedés
biztonságának növelése nemcsak a hatóságok, hanem civil
szervezetek részéről is. Ennek
volt része a gyerekek által,

Egy kis játékra hívom Önöket!
Ha már a kerékpáros közlekedés került ebben az évben a figyelem középpontjába, a szerkesztőség címére várunk olyan
írásokat, storrykat, amelyek jól-rosszul sikerült, élvezetes, humoros, tanulságos kerékpározással kapcsolatos esetekről, élményekről szólnak. Szívesen fogadunk kirándulásokról, túrákról
szóló beszámolókat, azok szervezéséhez jó tanácsokat ez év november végéig.
A legjobbakat közzé tesszük, és ajándékkal jutalmazzuk!
nem ritkán iskolába járásra
használt, kerékpárok műszaki
állapotának, felszereltségének
a vizsgálata, és arról tanúsítvány kiállítása a szülők felé,
amelyet a Közlekedés Felügyelet munkatársaival együtt végeztünk el. Ennek lesz része a
közlekedési szabályok oktatása iskolai keretekben, és egy
újbóli, közlekedésbiztonsági
ellenőrzés a nyár előtt.
Szeretnénk ezt a felülvizsgálatot kiterjeszteni a felnőttekre is, hiszen a közlekedésre
alkalmassági szabályok rájuk
is vonatkoznak! A kerékpárral történő közlekedés egyre
népszerűbb úgy a mindennapokban, mint a túrázásban.

Változtak a vele kapcsolatos
KRESZ szabályok, de nem
változtak a forgalomban való
részvétel alkalmassági előírásai sem a jármű, sem a vezetője esetében. Az ittas járművezetés, vagyis kerékpározás
továbbra is tilos!
És soha ne felejtsük el, a
gyerekek a felnőttek példáját
követik jóban, rosszban egyaránt. Ez a mi felelősségünk!
Az ősz közeledtével, az időjárási és látási viszonyok fokozatos romlásával megnő a balesetveszélyes helyzetek száma. Kérem, hogy figyeljenek
magukra és egymásra gyalog,
kerékpáron, gépkocsival és

Köszönetnyilvánítás

Felsõörsiek – emberségbõl jeles

Az idei nyár első viharának éjjelén szörnyű robajra ébredtünk. Nem rémálom, rosszabb! Belecsapott a villám a házunk
tetejébe. Az első ijedtség után értesítettük a tűzoltókat, akik nagyon gyorsan kiértek a helyszínre, és jöttek az ismerősök, barátok, és megkezdtük a lángoló tető oltását, a kármentést. Mindannyiunk négyórás megfeszített munkája után is siralmas volt
az eredmény. A tüzet sikerült megfékezni ugyan, de a tető nagy
része, a szarufák és a cserepek kb. 50 % - a megégett vagy nagyon súlyosan megsérült, a tetőtér berendezése hamuvá égett.
Igazán csak másnap fogtam fel mi is történt velünk. Miközben
örültem, hogy élünk, azt kellett látni, hogy mindaz, amiért eddigi életemben dolgoztam jórészt megsemmisült.
A felsőörsi Öreghegyen, a Leányka utcai kisházra korábbi
házunkon levő hitel egyre emelkedő törlesztő részletei elől
menekülve találtunk rá. Családi összefogással felújítottuk a tetőt, a házat, majd a megelőző év őszén beköltöztünk kisfiammal, Dezsőkével, akit egyedül nevelek. Új otthonra találtunk
Felsőörsön, ahol nagyon szeretünk élni.
Mi lesz most velünk? Hiszen minden tartalékunkat felemésztette a korábbi építkezés, sőt a lakásváltás után még biztosítás-

sal sem rendelkezünk. A kormos romok között söprögetve, úgy
éreztem, hogy összeomlok, és nem tudok majd újra talpra állni.
Ekkor azonban érkezett a segítség, hiszen a felsőörsiek, ismerősök, ismeretlenek egyaránt nem hagytak magamra a bajban. Ki munkával, ki felajánlott építőanyaggal, ki egy jó szóval,
adománnyal sietett a segítségünkre, tartották bennünk a lelket.
Külön köszönettel tartozom a Felsőörsi Önkormányzatnak, a
képviselő testületnek és a polgármester Úrnak, akik nagyon komoly anyagi segítséget adtak, az újbóli talpra álláshoz. A falu
egészének összefogása nyomán, nap mint nap egy lépéssel előrehaladtunk az újjá építésben. Nyár végére immár sikerült helyreállítani a károkat kívül – belül, és az egész esemény csak egy
rossz álomnak tűnik. Mindez azonban nem jöhetett volna létre, ha nincs ez a példás összefogás, amellyel Felsőörs polgárai
mellénk álltak. Remélem az elkövetkezőkben sikerül majd minél többet visszaadnunk, abból az önzetlen segítségből, amit a
közösség adott nekünk. Megtiszteltetés, hogy mi is felsőörsiek
lehetünk! Köszönjük!
Mátai Mónika és Dezsőke
felsőörsi kis óvodás
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20. Felsôörsi Falunapok
Kedves Olvasók!
Az alábbiakban olvashatják a 20. Felsőörsi Falunapok támogatóit,
a borversenyre és a pogácsaversenyre benevezettek névsorát, és a
helyezéseket.
Támogatóink, segítőink: Adamovics László; Avon Cosmetics
Hungary Kft. – Sörény Zsuzsanna; Bagi Judit; Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület; Borszuk Richárd; Both Gábor; Búzavirág
Népdalkör; Camp Europe Felsőörs; Civil Baráti Kör; Csiszár Péter;
Csóka Ferenc; Csóka Tamás; Felsőörsért Közalapítvány; Felsőörsi
Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület; Felsőörsi Polgárőr Közhasznú
Egyesület; Gelléri Pincészet-Antal Gyula tulajdonos; Hajdu Ágnes;
Horváth Géza; ifj. Horváth Géza; Jahn Halvorsen; Kaszás Zsolt; Kulics
Zsuzsanna; Levendula Pince; Lénárt Imre - szikvíz; Mikóczi János;
Ssz

Felajánló

Miskei Óvoda óvónői; Molnár Ilona; Nikl Ferenc; Nők Felsőörsért
Egyesület; Omikron-Dokk Kft.; Orbán György; OTP Bank; Pannónia
Könyvtár, Balatonalmádi; Pásztor István és Pásztorné Simon
Annamária; Pográny testvértelepülésünk borosgazdái; Pohl József;
Polgármesteri Hivatal dolgozói; Raffai István; Rásky Judit; Rásky
Nándor; Református Egyházközség; Rill László; Római katolikus
Egyházközség; Sörény Ernő; Strenner István; Szabadics László; Tamás
Gergely; Tislér Péter; Tóth Balázs; Varga László; Viola Presszó; és
sokan mások.
A pogácsasütők: Gönczné Nyeste Ágnes; Civil Baráti Kör; Tislér
Gyuláné; Kaszás László; Nagyné Angyal Erzsébet; Pellek Attila;
Hamuház Bt. Balla Kálmánné; Mazurek Lászlóné;
Köszönjük szépen!
Borfajta
Szakmai

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

Varga László
Levendula Pince
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
id. Horváth Géza
Pohl József
Tóth Balázs
Horváth Géza
Strenner István
Jahn Halvorsen
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Levendula Pince
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Jahn Halvorsen
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Jahn Halvorsen
Rill László
Levendula Pince
Rill László
Gelléri Pincészet, Antal Gyula tulajdonos
Pogrányi borosgazdák
Roman Kiss
Jankovics Flórián
Sándor Pál
Kondé János
Hajdu László
Roman Kiss
Pogrányi borosgazdák
Füskik László
Együd Kálmán
Kósa Ferencz

Ssz

Név

Pogácsa „fajta”

1

Gönczné Nyeste Ágnes

burgonyás

2

Civil Baráti Kör

káposztás

3

Civil Baráti Kör

szalonnás

4

Civil Baráti Kör

burgonyás

5

Tislér Gyuláné

sajtos-vajas

6

Kaszás László

medvehagymás

7

Nagyné Angyal Erzsébet

tepertős

8

Pellek Attila

füstölt sajtos

9

Hamuház Bt. Balla Kálmánné

túrós

10

Hamuház Bt. Balla Kálmánné

Bence kedvence
vajas

11

Hamuház Bt. Balla Kálmánné

tepertős

12

Mazurek Lászlóné

burgonyás

2009. Zweigelt-Kékfrankos Cuvee
2009. Cabernet Savignon
2010. Cabermet Savignon
2009. Rose
2010. Rose
2010. Rizling-szilváni
2010. Olaszrizling
2010. Szürkebarát
2010. Cuvee Rizlingszilváni és olaszrizling
2010. Rizling-szilváni
2008. Szürkebarát
2010. Chardonnay
Olaszrizling - faramuci
2009. Olaszrizling
2007. Szürkebarát
2009. Chardonnay
2010. Olaszrizling
2009. Szürkebarát
2009. Olaszrizling
2008. Juhfark
2008. Olaszrizling-rajnai rizling-furmint cuvee
2099. Szürkebarát
2010. vörös-vegyes
2010. Cabermet Savignon
2009. Kékfrankos
2010. Kékfrankos - Rosé
2009. Zöld-Verf.
2010. Fehér.vegyes
2010. Olaszrizling
2010. Olaszrizling
2010. Burgund
2010. rajnai rizling
2010. rajnai rizling
helyezés
3

2

1

Helyezés
Közönség

I.

III.

II.
II.
I.

III.

Kedves Szomszédaink, Önkormányzati Tisztviselők és Felsőörsiek!
Ezennel szeretnénk zenekarunk – a Tempo Höybraaten Janitjar – nevében megköszönni mindenkinek a részvételt és a segítséget, amit
felsőörsi felvonulásunk és koncertünk alatt nyújtottak.
Nagy örömmel töltött el bennünket, hogy zenénkkel ennyi érdeklődőt
szórakoztathattunk. Külön köszönet fantasztikus szomszédjainknak,
akik részt vettek a kerti partinkon, s ezzel még kellemesebbé tették az
estét. A sütés-főzésben való aktív részvételük nélkül aligha sikerülhetett
volna ilyen nagyszerűen a parti.
Szívélyes üdvözlettel: Jahn Halvorsen és Lisbeth Stustad
Kedves Lisbeth és Jahn!
Felsőörs község lakói köszönik Önöknek, hogy idén is hallhattunk egy
csodálatos koncertet, melyet szerveztek nekünk.
Fantasztikus előadás volt, nagyon-nagyon jó hangulatban telt el az idő
a zenekaruk társaságában. Sok sikert, fellépést kívánunk a zenekarnak,
reméljük, hogy Felsőörsön is találkozunk még!
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Jártamban...
Zenei koncertek
Izgalmas, szép és tartalmas
koncerteket kínált gyönyörű
műemléktemplomunkban az
idén az Önkormányzat, a Római Katolikus Egyházközösséggel karöltve. Jómagam sajnos csak két koncerten tudtam
részt venni, de nincs kétségem,
hogy a többi meghívott előadó is magas szintű előadást
nyújtott. A falunapok előestéjén Veress Györgyné Petrőcz
Mária (akinek neve talán nem
ismeretlen a felsőörsiek körében) énekelt és orgonázott
a templomban, megmutatva
a zeneirodalom orgonára írt
széles skáláját, s megörvendeztetve bennünket gyönyörűen
csengő, kristálytiszta hangjával. Saját elmesélése szerint
Marika nénit úgy engedték ki
az egyetemről, hogy nem derült ki, hogy alt, vagy szoprán
hangú, úgy tűnik az évek éretté, és magassá csiszolták hangját. Hasonlóan izgalmas, de
más hangulatú volt Kelemen
András gitárművész koncertje,
aki a kortárs zeneirodalommal
is megismerkedtetett bennünket. Játékával a messzi Brazíli-

ába is eljuthattunk, s a templom akusztikája csak kiemelte
a gitármuzsika szépségét.
Do you speak English?
Ezt a kérdés én is feltettem
magamnak többször is, amikor a nyár derekán egy északír fiatalembert láttunk vendégül egy hétig, aki a református
nyelvi angol táborba érkezett.
Andy rendkívül barátságos és
nyitott volt, humora nem ismert nyelvi akadályt- és még
én is megértettem. Bár korán
kelt és 9-nél hamarabb sose
jött meg, hamar megkedveltük, kislányom lelkesen mutogatta szobája felé, hogy „Andy,
ott”! Kicsit átalakult családi
életünkbe melegséget hozott
ez a fiatalember, aki hitéről a
vasárnapi, búcsúzó istentiszteleten is tanúságot tett társaival.
Kis műsoruk meggyőzött arról, hogy az angol csapat nemcsak nekünk, de a gyülekezet
ifjú tagjainak is maradandó
élményt adott.
Szemetek
Ha már tollat, vagyis billentyűzetet ragadtam, nem tudom

megállni, hogy ne emeljem fel
szavam a szemetelők ellen.
Egyik nap úgy döntöttem,
hogy egy kis délutáni játszóterezés mindenkinek jót tesz,
anyának, lányának egyaránt,
irány a falu- talán még ismerősökkel is összefutunk. Egy jó
kis beszélgetés reménye helyett
egy zsák szemetet találtam a
Kertvég utcai játszótéren.
VALAKI ODA HORDJA A
SZEMETÉT???
És ez nem egyszer fordult
elő, másodjára, mire odaértünk, barátnőm már szedegette az akkor épp szétszóródva fekvő üres palackokat,
csokipapirt, üveget (!) és társait. A szép környezet mindannyiunk joga, rajtunk múlik, hogy megteremtjük-e. Ha
valaki visz magával valamit
vigye is haza és lehetőleg ne
a gyerekek látogatott területeken szórja szét, hanem a saját kukájába, komposztáljon,
gyűjtsön szelektíven- és nem
utolsó sorban fizesse meg a
szemétdíjat, vagy ne vegyen
semmit!!!
P. Ancsa

Fát ültettek!
A Civil Baráti Kör szervezésében augusztus 8-12 között
természetbarát tábor volt,
tartalmas
programokkal.
A tábort vezette Nyírőné
Németh Mariann óvónő. A
gyerekek naponta sétáltak,
kirándultak, felfedezték a
környezetüket és a környéket. Délutánonként előadás
hallgattak a madarakról és az
állatvilágról, valamint kézműves foglalkozások színesítették a táborozók napjait.
A zárónapon a gyerekek a
Polgármester úrral a Civilház udvaránál lévő játszótéren fát ültettek, hogy idővel a
fa árnyékában játszhassanak
majd a felsőörsi gyerekek.
Élményekkel teli hét után
még egy kis pihenő és kezdődik a tanév. Minden táborozó gyereknek eredményes
tanévet kívánunk.
A Civil Baráti Kör a jövő
nyárra is tervezi a tábort,
amennyiben igény lesz rá
meg is szervezik.
Tislér Anikó

Felsôörsi ifjú polgárok
Idén augusztus 20-án is köszöntöttük Felsőörs Ifjú Polgárait. 21 kisgyermek született 2010.
július 1. és 2011. június 30. között. A gyermekeknek és a szüleiknek apró ajándékot adott át
Hardi Lászlóné védőnő és Szabó
Balázs polgármester, a Búzavirág Dalkör pedig kedves éneket.
Ime a gyermekek névsora:
Az első felsőörsi Természetbarát Tábor emlékére küldjük a képet Norbinak, Annának, Matyinak, Dávidnak, Sárának, Zsófinak, Violának és Juliusnak!
A Civil Baráti Kör nevében a két táborvezető: Mariann néni és Anikó néni
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik a tábor létrejöttében és sikeres működésében a segítségünkre voltak: a Polgármesteri Hivatalnak a fantasztikus táborhelyért, férjeinknek a sok munkáért
és türelemért, Tislér Anikónak és Benedekné Julikának a kíséretért és
a fáradságos háttérmunkáért. Nagyné Erzsinek, Szabóné Margitnak és
Angyalné Marikának az étkezések lebonyolításáért, Angyal Pistának és
Varga Norbinak a fuvarozásért. Németh Ferencnének a sok finomságért,
Bíró Zoltánnak a mézért, Derzsiné Jutkának az óriás palacsintákért és a
Horváth házaspárnak a készenléti szolgálatért!
Jövőre is számítunk a segítségükre! Köszönjük!
Nyirőné Marianna és Varga Lászlóné Anikó
CBK

Antal
Márton
Attila,
Benkovics-Kaszner Anna, Földi Levente Márk, Galler Ambrus, Görög Diána, Hajdu Jázmin, Herbely Kristóf, Horváth
Milán, Kabai Nóra, Kis Dorot�tya, Kránicz Árpád, Lajos Rézi,
Máthé Júlianna, Mazurek Hajnalka, Molnár-Bereczki Gréta
Elizabeth, Nádudvary Zorka,
Nézics Bence, Piller Hajnalka, Szántó Ábel, Szántó Csaba,
Varga Enikő.

A Hírmondó olvasói és szerkesztősége nevében sok örömöt
és egészséget kívánunk az ifjú
polgároknak és szüleiknek!

Az augusztus 20-i ünnepségen láthattunk egy igazi különlegességet. Történelmi jelképünket, a Szent Koronát Pintér
Lászlóné Irma néni készítette el
mandulás cukorból. Ezúton is
megköszönjük Irma néninek a
csodálatos ajándékát!
Plell Olga
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Angol nyelvû keresztény tábor
Örültem, amikor 3 hónappal
ezelőtt megtudtam, hogy idén
is lesz angol tábor a faluban,
mert tavaly nagyon jól éreztem
magam. Szeretem az angolt,
gondoltam, nem árt a kiejtésemnek a napi gyakorlás anyanyelvi tanárokkal, s e mellett
találkozhatok és beszélgethetek
majd a magyar barátaimmal
is. A külföldi tanároktól kicsit
tartottam, de szuper volt, hogy
idén csupa fiatal érkezett, mégpedig Észak-Írországból, akikkel ez alatt a pár nap alatt mindannyian barátságot kötöttünk.
A tábor viszont nem csupán
az angol nyelvről szólt, hanem
a lélek nyelvéről is, a hitről.
Láthattuk, hogy egy maroknyi
külföldi fiatal milyen lelkesedéssel, elhivatottsággal éli meg
keresztyénségét és a közösséget
ezt próbálták nekünk is átadni.
Volt egy „Szív könyvünk”, amit
Ibolya néni készített. Minden
napra írt bele egy igeszakaszt a
Bibliából, magyarul és angolul
is, amit mind megtanultunk!
Rachel, aki a mi csoportunk

vezetője volt, kedves, mosolygós, sugárzó egyéniség volt, aki
teljes odaadással vetette bele
magát a tanításunkba. Sokat
beszélgettünk és játszottunk.
Beszállt a víz csatába is, amikor
Andyt próbáltuk nyakon önteni. Végül azonban Andy helyett
szegény Rachel lett a legvizesebb, de ezen ő is jót nevetett
szerencsére. A csoportunknál
a másik vezető Tanya volt, aki-

vel szintén sokat mókáztunk és
együtt cikiztük Andyt a Justin
Bieber iránti rajongása miatt.
Aztán ott volt az örök humorista Andy, aki dráma szakos
diák. Mindenből mindig poént
csinált, nagyon vicces volt.
Jacobnak próbáltunk magyar
szavakat tanítani, valamennyit
sikerült is, de a „fű” és a „fa”
szavakat mindig összekeverte.
Shonát és Lesleyt annyira nem

sikerült megismernem, mert ők
a kisebbek csoportját vezették.
Sajnos, ez az egy hét gyorsan
elszállt és tudom, hogy akik ott
voltunk a táborban mind azt
kívántuk, bárcsak tovább tartott volna. Ebben az egy hétben a tanuláson kívül érdekes
programokon is részt vettünk:
ellátogattunk Litérre, egy miénkhez hasonló angoltáborba,
kézműveskedtünk, számháborúztunk. Vasárnap az istentiszteleten találkoztunk utoljára a
„tanárainkkal”, ahol közösen
énekeltünk, imádkoztunk és
egy fotósorozattal feleleveníthettük a tábor legemlékezetesebb pillanatait.
Bár ez a hét a „Szív könyvről”
(Heart-book) szólt, most mégis
örülök, hogy létezik a facebook,
mert így nem szakadnak meg a
barátságok. Továbbra is gyakorolhatjuk az angolt, igaz, nem
szóban, csak írásban. Én mindnyájukat nagyon megszerettem,
remélem jövőre újra találkozhatunk velük!
Hegedűs Ágnes

Napközis Vakációs Biblia Tábor
Egy mágnes sok dolgot magához vonz, kisebb, nagyobb,
akár sérült tárgyakat is. Ha igazán erős, meg is tudja tartani
őket, akár többet is egyszerre.
2011. július 11-15. között, 32-34
gyermek együtt indult el egy
igazi felfedezőútra, hogy megtalálják a „Szupermágnes”-t. A
reggeleket közös éneklésekkel,
rávezető történetekkel, néhány
szereplős jelenetekkel kezdtük
a templomban. A délelőttöt a
tavaly megújult parókiánkon
folytattuk. Itt minden nap más
és más bibliai történet segítségével ismerkedhettek meg az igazi
„Szupermágnessel.”
Örömmel fedezték fel, hogy a
„Szupermágnes-Jézus Krisztus”. Ő az aki hív, vonz minket
magához. Mindegy, hogy tanítványként, apró gyermekként,
betegként, mozgáskorlátozottként esetleg bűnös emberként
megyünk felé, ő akkor is vonz
minket szeretetével. Soha nem
taszít el bennünket magától.
A
bibliai
történetekhez
kapcsolódóan
sokat
kézműveskedtünk a gyerekek

nagy örömére. Lelkesen készítették a faliképeket, az akváriumot,
csákót, hűtőmágnest, marionett
bábot, varrták a szívecske táskát
stb. Nagy sikert aratott a fakardok, íjak készítése Simon Gábor
fafaragó mester segítségével. A
bátrabbak lovagolni voltak Tuvic
Gabriella lovardájában. Amit ez
úton is külön köszönünk nekik!
Egész héten nagyon meleg
volt, ami azért nem akadályozott
meg minket, hogy túrázzunk az
erdőben a patak mentén. Itt a
csapatok versenyezhettek, hogy
kinek a csónakja úszik a leggyorsabban.
Mire a hét utolsó napja elérkezett már minden kisgyermek
megértette, hogy Jézus ma is
itt van köztünk, szeretettel hív
magához mindenkit! Előtte
mindenki egyforma, nem tesz
köztünk különbséget. Örömmel
fedezték fel, hogy még ők is fontosak, értékesek Jézus számára!
Jézus ezen a héten is megmutatta szeretetét, hisz az ő hívására,
vonzására minden gyermek
hallgatott, kitárta szívét előtte és
befogadta őt.

Sokan segítették munkánkat: köszönjük Tislérné Vilma
néninek, Angyalné Erzsi néninek, Kissné Ilonka néninek az
étkeztetéseknél való segédkezést, a gyülekezet tagjainak, az
egyházközség alapítványának és
az egyházkerületnek az anyagi
támogatását. Külön köszönetet
mondunk: Tomkó Juditnak, Jakab Kittinek, Nagy Máriának,
akik egész héten lelkesen segítették munkánkat, valamint Simon
Nikolettának és Nagy Noéminek a munkáját.

Nyugalom, békesség és Isten
átható szeretete járta át az egész
hetet.
Táborvezető
társammal,
Kántorné Pólus Ibolya lelkésznővel együtt adtunk hálát Istennek, hogy a gyerekek boldog
éneklésétől és vidám nevetésétől zenghetett immár 7. éve a
templom, a parókia és az udvar!
Bízunk benne, hogy sok ilyen
Vakációs Biblia Tábor lesz még
a gyönyörű parókiánk falai közt!
Kovácsné Miskey Tünde
hitoktató Felsőörs
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Látogatás Székelyföldön
az Erõsdi Testvér Gyülekezetnél
Augusztus 11-én egy kora
reggeli fohász éneklése után kis
csapatunk elindult az erősdi
testvérek meghívására egy 15
órás hosszú út leküzdésére.
Utunk a történelmi Székelyföldön vezetett át: Nagyvárad
után a Királyhágó csodálatos
körpanorámájában gyönyörködtünk, majd a Tordai- hasadék mondájának felelevenítése mellett sűrűn kattogtak a
fényképezőgépek, hogy megörökítsük a páratlan látványt.
Kolozsvár mellett elsuhanva
Körösfő, Korond, Parajd, majd
Szováta érintésével már esti
fényben érkeztünk Csíkszereda
környékére. Innen még Málnáson - (Alsóörs testvértelepülése) – keresztül Sepsiszentgyörgy
után érintettük az ezer éves
határ településeit, Előpatakát
és Árapatakát. 5 km-es földút
viszontagságai következtek, s
végre Erősd. Vendéglátóink kitartóan várakoztak éjfél előtti
megérkezésünkig.
Másnap a faluval ismerkedtünk. Csodálatos természeti környezetben, az Olt folyó
partján, annak átvágott kanyarulatában, magas löszfalak beágyazódásában, parti fecskék
és színes gyurgyalagok háborítatlan környezetében fekszik
a település. Délelőtt a kb. 500
méteres Várhegyet megmászva
láthattuk az erősdi vár ásatásait,
Ráduly Baka Zsuzsanna tiszteletes asszony és a presbiterek
elbeszéléséből a kis falu küzdelmes létét a fennmaradásért,
egyben példát is büszke magyarságukra, a magyar történelmet meghatóan nagyon jól
ismerő egyszerű emberségükre.
A 440 lelkes kis falu minden lakója, magyar és román egyaránt
kedvesen fogadott bennünket.
Délután a mindössze 8 km-re
fekvő 284.000 lakosú Brassó városnézése következett. A Czenk
hegyre lanovka repített minket,
ahonnan az egész Brassói-medencét beláttuk, a panoráma

felejthetetlen marad. Ezután az
Óváros rész következett, ahol a
híres evangélikus fekete templomot már csak kívülről tudtuk
megtekinteni, ami a maga monumentalitásával így is lenyűgöző. A Városháza előtti őrség
váltás zenés óránkénti ceremóniája rengeteg érdeklődőt vonzott. Turista csoportok, árusok
tömkelege egyszerű hétköznapon is áradat.
Másnap reggel a csordás
tülkölése és ostorpattogása
ébresztett bennünket, hogy
egy egész napos hosszú kirándulásra induljunk vendéglátóinkkal együtt. Először Sepsiszentgyörgyre érkeztünk a
Székely Nemzeti Múzeumba.
Ennek bejáratánál készült közös fotózás után a Gábor Áron
Emlékszoba következett, ahol
Rásky Mihály kezdeményezésére lelkesen énekeltük a Gábor Áron rézágyúja…c. dalt. és
a gyerekek megsimogathatták
az ágyút, megnézhették a kisfilmet, a csatahelyeket., ismerkedhettünk a hős ágyúöntő
életrajzával. Aztán a csodálatos
néprajzi rész következett, ahol
a szász, székely és román nemzetiségek békés együttélésének
mindennapjaiba pillanthattunk
be. A történelmi rész kiállításában ismét közös gyökereket
fedezhettünk fel. Az erősdi
ásatások leletanyaga egyidős a
felsőörsi bárókerti leletekkel,
az ie. IV. évezredből származik,
hasonló cölöp házakkal, melyek
nálunk is előkerültek. A testvéri szálak tehát nagyon régről
eredeztethetők. A Fő tér után
a népművészeti bolt szebbnél
szebb darabjait megcsodálva
folytattuk utunkat Málnáson
keresztül a Szent-Anna tó felé.
A fantasztikus természeti környezetben fekvő vulkáni kráter-tó sokaknak ad kellemes
pihenőhelyet, szinte érintetlen,
mindenféle infrastruktúrától
mentes, hamisítatlan jó levegővel. Vize 20-22 fokos , gyógyvíz,
fürdésre csábított. Itt és a Szent

Anna kápolna közelében költöttük el a vendéglátóink által
hozott finom hideg ebédet. Délután a bátrabbak Mohos láptúrára indultak, ahol a tanösvényt
bemutató
környezetvédelmi
mérnök hallgató szakavatott
vezetésével keltek át a túrát végig kísérő hídon, megismerve
a lápvilág növény ritkaságait,
húsevő növényeket, melyek a
gyerekek érdeklődését különösen felkeltették.
Ezután Bálványos szurdokvölgyébe ékeztünk, ahol régebben a magyar értekezleteket
tartották. Itt a mofetták, száraz
szénsavas fürdők érdekességével ismerkedtünk. Tusványoson
keresztül Kézdivásárhely felé
vettük az irányt. Gábor Áron
szobra közelségében parkolva,
körülöttünk mindenütt magyar
szót hallottunk. A református
templomban éppen esküvőt tartottak, így sikerült annak belsejét is megtekinteni, sok boldogságot kívánva az ifjú párnak.
Legnagyobb élményt azonban
a Kézdivásárhelyi Honismereti Gyűjtemény megtekintése jelentette. Vezetője, Beke
Ernő – ugyan már zárás után
érkeztünk – szívesen kinyitotta és büszkélkedett a történeti
részen kívül a lámpa és üveg
gyűjteménnyel, a Gábor Áron
ereklyékkel. A klubéletük pedig
teljesen magával ragadó, arról
szól, hogyan lehet magyarnak
maradni, miként kell azt a fiataloknak tovább adni. Könnyekig
ható ragaszkodás ilyen távolból
is az anyaországhoz. Szívesen
hívtuk, kapcsolódjon az Országos Honismereti Szövetség
munkájához, támogatni fogjuk
részvételét a 40. Országos Honismereti Akadémián, mely 2012
nyarán Egerben kerül megrendezésre.
Hazafelé Szászhermányban
megállót tartottunk az evangélikus erődtemplomnál, mely
méreteit tekintve is páratlan látvány. Sajnos tatarozására csak
a fő út felőli oldalán futotta. A

gyerekek kérésére igyekeztünk
hazafelé, hogy mire a csorda hazaér, Erősdön legyünk,
ugyanis hivatalosak voltak tehén fejésre. Zoti és Zétény bátran meg is tanulta mi a teendő,
s ettől kezdve minden este fejni
jártak és büszkén itták a maguk
által fejt friss tejet.
Vasárnap kora reggel néhányan felkerestük az Olt partját.
Kisérőnk, Géczi Márton megmutatta az Olt töltésén át vezető
utat, ahol 1989-ben a veszprémiek hozták a segély szállítmányokat a testvérvárosnak,
Sepsiszentgyörgynek. Márton
vezetésével így tudták kikerülni, hogy nagyobb tűzharcba
keveredjenek. Láttuk az Olt
levágott kanyarulatát, amely
tulajdonképpen Brassót védi az
áradásoktól, Erősd viszont sokszor kerül veszélybe. Innen is jól
láthatóak a jégkorszakból származó magas löszfalak az Olt
északi partján. Útitársunk, Dia
kiselőadást tartott a lösz keletkezéséről, és más egyéb természetvédelmi kérdésről.
Délelőtt 10 órakor megtelt az
1700-as években épült erősdi
templom. Kis csapatunk hegedűszóval, énekléssel készült. Az
istentiszteletet Kántorné Pólus
Ibolya tiszteletes asszony tartotta, jómagam falunk történetét,
múltját, jelenét mutattam be,
Hegedűsné Zsuzsa pedig a gyülekezeti életünkről beszélt. Ezután a gyermekek segítségével
átadtuk ajándékainkat, egy szép
hímzett terítőt az úrasztalára,
közös gyűjtésünk eredményét
az erősdi templom felújítására
és testvéri szeretetünk minden
melegét, köszönetét a szíves látásért
Délután néhányan még Brassóba mentünk, hogy az utolsó
vásárlásokat; áfonyalekvár, áfonyalikőr, fokos, kosár, cserepek,
kézimunkák az otthon maradottaknak bevásároljuk. Hazaérkezve lovas kocsik vártak
bennünket, hogy a „Kosárba”
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(ez egy ilyen alakú árnyas legelő
terület, itt nyírják a falu birkáit)
szállítsanak bennünket. Itt már
javában készült a közös étel:
grillezett csirkefalatok, kolbász,
pecsenye és mics (ez utóbbi a
fasírozotthoz hasonló, darált
húsból készült téglalap alapú
falatok, ropogós házi kenyérrel.
Ennek fő ceremónia mestere
Bernád Irénke, és férje, Miki
csapata volt. Mellette sok finom
sütemény, melyet a háziasszonyok kínáltak körbe, megtoldva
még tehén- és juhsajttal. Mi pedig bőven kínáltuk őket finom
felsőörsi borokkal : szürkebarát,
olaszrizling, rosé, zveigelt, stb.
Antal Gyula pincészetéből, melyet ezúton is köszönünk.
Este a gyerekcsapat még elindult az utolsó fejésre, a felnőttek
pedig két helyen, az alvégen és
felvégen gyűltek össze közös
dalolásra, hegedű szóra a helyiekkel.
A székelyföldi ember zsenia-

litását tükrözi a csomagolás is.
Háziasszonyunk, Ildikó egy hűtőtáska alaplapú szalonna darabot fagyasztott le jégakuként,
arra tette a sajtokat, melyet haza
is hoztunk épségben.
Búcsúztatásunkra ismét kivonult a falu , most már mi bíztatva őket a mielőbbi viszontlátással Felsőörsön.
Brassónál Arad felé vettük
az irányt, megállapítva, hogy
a székelyföldi útviszonyokhoz
viszonyítva szinte más világban
járunk: jó utak, pihenőhelyek,
rendezett települések. Déva
vára alatt még megálltunk fotózásra, eltekintettünk Vízakna felé, mely helyszín legendás
költőnket, Petőfit is megihlette:
„Négy nap dörgött az ágyú Vízakna, s Déva közt….
Máriaradnán a Mária napi
búcsú forgatagát, emberáradatát még megszemlélhettük,
Arad mellett elsuhanva már
csak felidézni tudtuk az aradi

13 emlékhelyét és Zala György
Szabadságszobrának viszontagságait, mely végül, ha a monumentális román emlékművel
szemben is , de áll, a miénk és
magyar. Vele szemben a téren a
Nyugat Jelen folyóirat szerkesztősége, mely kicsit garantálja is
nekünk, hogy jó helyen van.
A velünk utazó 5 kisgyerek:
Biborka, Levente, Gergő, Zoti és
Zétény példásan bírták a hosszú
utat, sohasem okozva gondot a
felnőtteknek, érdeklődésük, figyelmük mint a szivacs szívta
be az újabb és újabb látnivalókat.
A magyar határt átlépve
Hódmezővásárhelyen tartottuk
az utolsó pihenőt a strandfürdő
ligetében, ahol még mindig tartott az erdélyi gondoskodásból:
egy nagy közös hűtött grillcsomag, kenyerekkel, borvizekkel.
A közel 12 órás visszaúton
elpilledve már ki-ki magába

Hírmondó

mélyedt. Nekem, bizonyára az
ottani emberekről alkotott benyomásaim alapján Ruzsinszky
László sorai motoszkáltak a fejemben pontos szó szerinti idézet nélkül valahogy így.
Mert a haza nem eladó, ezüst
pénzre sem váltható
Mert a haza lelked része, határait beléd véste ezer éve, ezer
éve a hit.
Mert a haza kereszted is, betlehemi csillagod is
Hiába tiporták hadak, él, hiába tiporták hadak él,
Mert a haza, mert a haza Te
magad vagy !
(Az utazásról nagyszerű fotókat Tislér Dia készített. A
későbbiekben tervezzük, hogy a
sok szép felvételből vetített képes
úti beszámolót is tartunk, talán
a hosszú őszi vagy téli estéken..)
Rásky Mihályné
tanár

A Malomvölgy új ösvénye
Tavasszal beszámoltunk róla, hogy a Miske-tetőn található korábban nehezen megközelíthető sziklához immár egy biztonságos lépcső vezet. Ennek szellemében augusztus elején a páratlan
szépségű Malomvölgybe sikerült egy új járható ösvényt kialakítani, amely a Fenyves utca sarkán lévő szennyvíz-átemelőnél
kezdődik, és a völgyben végződik. Az ösvény felső szakaszán
akácfa felhasználásával az időjárásnak ellenálló lépcső készült,
hogy a nagy szintkülönbségű szakasz fiatalok és idősebbek számára is könnyen járható legyen. Az új ösvény segítségével pár
perc alatt lejuthatunk a völgybe, megcsodálhatjuk a malomvölgyi Séd zuhogóit és királykúti völgy csodáit (források, vízfolyások, barlang és érdekes sziklaképződmények) és bejárhatjuk a
környék túraútvonalait. De a gyalogosan vagy kerékpárral Lovasra vagy a lovasi Öreghegyre tartóknak is érdemes használni
az új utat, mert időt lehet vele nyerni.
A FÉK Egyesület azzal a céllal vállalta fel ezt a munkát, hogy
remélhetőleg minél többen használják majd az új utat, felfedezik a környék természeti szépségeit és kikapcsolódásnak a természetjárást választják. Az ösvény a falu önkormányzatának
anyagi támogatásával és önkéntesek segítségével valósult meg.
Köszönet illeti mindazokat, akik a munkálatokban részt vettek.

Felsőörsi ökobarátok (FÉK Egyesület)
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Közhasznúsági jelentés 2010. év
Név: Felsőörsért Közalapítvány
Cím: 8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.
Adószám: 18925575-1-19
Alapítvány nyilvántartási száma: PK.60.152/1997.
A közhasznúvá minősítés bírósági határozatának száma: 978.

A Felsőörsért Közalapítvány vagyona 1 db kis értékű MP3/CD lejátszós
magnó, melyet a Hriszto Botev Általános Iskola Felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola (tagiskola) kapott meg használatra.

Számviteli beszámoló
Költségvetési támogatások felhasználásáról szóló kimutatás.
2010. évben alapítványunk az alábbi támogatásokkal, bevételekkel rendelkezett:

A Felsőörsért Közalapítvány 2010. évben költségvetési támogatásban
nem részesült, cél szerinti juttatást Felsőörs község Önkormányzattól a
Felsőörsi Hírmondó kiadásával kapcsolatban kapott.
- Önkormányzatnak átadott Falunapi támogatás
61.000,- Ft
- Felsőrsi Miske Óvoda támogatása
10.000,- Ft
- Felsőörsi Hírmondó lapkiadása
406.895,- Ft
- Baumgartner József művégtag támogatás
1.001.355,- Ft
- Utasbiztosítás (Búzvirág Népdalkör)
5.880,- Ft
- Személyszállítás (Búzavirág Népdalkör)
254.013,- Ft
- Zeneszolgáltatás (Idősek napi rendezvény)
15.000,- Ft
- Reprezentáció
183.825,- Ft
- Csoportos belépő Országos Nyugdíjas találkozóra
8.400,- Ft
- Falinaptár
190.628,- Ft
- Honismereti kiadvány előfizetési díja
1.890,- Ft

1. Felsőörs önkormányzatától 1.035.000,- Ft-ot, mely a Felsőörsi Hírmondó kiadási költségéhez, valamint a Nyugdjas Klub rendezvényeihez, a Búzavirág Népdalkör támogatására kaptuk. A támogatást a megjelölt célra
költöttük és a felhasználásáról elszámoltunk.
2. Egyéb támogatások:
- Baumgartner József művégtag támogatása:
- Falunapok rendezvénysorozat támogatása:
A támogatásokat a megjelölt célokra költöttük el.
3. Egyéb bevételek:
- SZJA 1% bevétel:
- Kamat bevétel:
- Hírdetési díj bevételek:

45.000,- Ft
61.000,- Ft.

62.467,- Ft
99.470,- Ft
3.200,- Ft

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó péneszköz:

2.240.930,- Ft

Bevételek:
- Önkormányzati támogatás
- Baumgartner József művégtag támogatása:
- Falunapok rendezvénysorozat támogatása:
- SZJA 1%
- Kamat
- Hírdetési díj bevételek:

1.306.137,- Ft
1.035.000,- Ft
45.000,- Ft
61.000,- Ft
62.467,- Ft
99.470,- Ft
3.200,- Ft

Kiadások:
- Önkormányzatnak átadott Falunapi támogatás
- Felsőrsi Miske Óvoda támogatása
- Felsőörsi Hírmondó lapkiadása
- Baumgartner József művégtag támogatás
- Nyomtatvány, irodaszer

2.237.796,- Ft
61.000,- Ft
10.000,- Ft
406.895,- Ft
1.001.355,- Ft
28.290,- Ft

- Bankköltség
- Számviteli szolgáltatás
- Utazási költség
- Postaköltség
- Hordozható MP3-as, CD-s rádiós magnó
- Utasbiztosítás
- Személyszállítás (Búzavirág Népdalkör)
- Tagdíj
- Fénymásolás, képkidolgozás
- Zeneszolgáltatás (Idősek napi rendezvény)
- Reprezentáció
- Csoportos belépő Országos Nyugdíjas találkozóra
- Falinaptár
- Honismereti kiadvány előfizetési díja
- Egyéb költségek

15.170,- Ft
15.000,- Ft
8.720,- Ft
2.885,- Ft
10.000,- Ft
5.880,- Ft
254.013,- Ft
1.200,- Ft
2.000,- Ft
15.000,- Ft
183.825,- Ft
8.400,- Ft
190.628,- Ft
1.890,- Ft
15.555,- Ft

Záró pénzeszköz:

1.309.271,- Ft

Pénztár egyenleg:
Bank egyenleg:
- folyószámla egyenleg:
- lekötött betétszámla egyenleg:

25.662,- Ft
1.283.609,- Ft
20.781,- Ft
1.262.828,- Ft

Cél szerinti kimutatás

Kapott támogatások
A Felsőörsért Közalapítvány 2010. évben az alábbi támogatásokat kapta:
- Önkormányzati támogatás
1.035.000,- Ft
- Baumgartner József művégtag támogatása:
45.000,- Ft
- Falunapok rendezvénysorozat támogatása:
61.000,- Ft
- SZJA 1%
62.467,- Ft
A Felsőörsért Közalapítvány a vezető tisztségviselőinek 2010. évben nem
nyújtott juttatást.
A 2010. évi működés rövid ismertetése: A Felsőörsért Közalapítvány 2010
évben is folytatta a Felsőörsi Hírmondó kiadását
Az alapítvány elkészítette a 2011 évi fali naptárt, melyből 1-1 példány került családonként a Felsőörsi Hírmondó mellékleteként térítés mentesen
átadásra.
Egyszámlánkon elkülönítve kezeljük Baumgartner József művégtag vásárlásához befizetett támogatásokat, melyből ez évben a művégtag megvásárlásra került 2010. december 15-én sor 1.001.355,- Ft összegben. A többi
adomány további kezelésekre továbbra is lekötve.
Egyszámlánkon elkülönítve kezeljük az Óvoda részére befizetett 200.000.Ft támogatást.
Segítséget nyújtott a Nyugdíjas Klub működéséhez, az Önkormányzattól
kapott pénzeszköz felhasználásával
A „ Búzavirág Népdal Kör” fellépéseit koordinálta helyben ,a megyében
és megyén kívül.
Lebonyolította a tervezett kulturális rendezvényeket, melyek az alábbiakban felsorolva.
Kijelentjük, hogy a Felsőörsért Közalapítvány a falunk hagyományainak
ápolását ez évben is folytatta.

Felsőörs, 2011. május 15.
Simon Gábor
elnök
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Ismerik-e a falu határában
fekvő erdőket, szőlőket? Jártak-e már a környék kilátóiban? Most itt a remek alkalom,
hogy felkeressék a szomszédságunkban lévő, szép balatoni
panorámát nyújtó nyolc kilátópontot.
Hagyományteremtő szándékkal 2011. október 1-jén,
szombaton kirándulni hívja
Önöket Felsőörs község önkormányzata. A teljesítménytúrán mindenki megtalálja az
edzettségének megfelelő távot.
A gyerekeknek, családoknak
az egy, kettő, illetve három kilátót érintő Csiker 7, Pityorka
10 és Pocca 10, illetve a Királykutat útba ejtő Miske 8 túrákat ajánljuk. Az edzettebbek a
Halacs 15 és a Koloska 30 távjain négy kilátót hódíthatnak
meg. Akiknek ez sem elég, nevezhetnek a Peszely 30 (öt kilátó), Tódi 35 (hat kilátó), vagy
a Nosztori 45 (hét kilátó) távokra. Aki pedig mind a nyolc
kilátót szeretné megmászni, a
Felsőörs 50 elnevezésű távot
válassza!

Felsõörsi nyolcas

A túrákon reggel 7 órától
9.30-ig lehet indulni a Civilház udvaráról. Ugyanide várjuk vissza a kirándulókat meleg étellel és emlékplakettel.
A későn kelők a Miske 8 és a
Koloska 30 távokon próbálhatják ki magukat. Amen�nyiben valaki túl- (vagy éppen
alá-)becsüli saját képességeit,
menet közben változtathat a
túra hosszán.
A kirándulókat a rajtnál
kapott útvonalvázlat, illetve
a turistajelzés nélküli utakon
táblák és szalagok segítik az
Résztáv
Csiker 7
Miske 8
Pityorka 10
Pocca 10
Halacs 15
Koloska 30
Peszely 30
Tódi 35
Nosztori 45
Felsőörs 50

9. 17.
9.18. 16.00

9. 24. 16.00

Rajtidő

Táv

7.00 - 9.30
10.00 - 14.00

6,6 km
7,9 km
9,7 km
10 km
16 km
32,1 km
30,1 km
35,2 km
43,6 km
49,2 km

7.00 - 9.30
9.30 - 13.00
7.00 - 9.30

Szintemelkedés
180 m
160 m
290 m
340 m
510 m
890 m
730 m
820 m
980 m
1390 m

nagyobb értékű ajándékokat sorsolunk ki a Zöldbolt
ökoáruház kínálatából.
További információért forduljanak Máthé Tamáshoz
a
mathetamas@yahoo.com
elektronikus postacímen vagy
a 30-5179276-os telefonszámon.
Töltsünk egy szép napot
közvetlen környékünkön kirándulva!
Hívja
el
barátait,
szomszédait egy közös kalandra! Szeretettel várjuk!

Szintidő
3 óra
3 óra
4 óra
4 óra
5 óra
8 óra
7,5 óra
9 óra
11 óra
12 óra

Nevezési díj*

700 Ft

800 Ft
1000 Ft

Kilátók
száma
1
0
2
3
4
4
5
6
7
8

*A nevezés felsőörsi lakosoknak ingyenes! Tömegközlekedéssel érkezőknek a menetjegy árának (de maximum a
nevezési díj felének) megfelelő kedvezményt adunk.

Rendezvények

SZEPTEMBER			
DÁTUM

eligazodásban. Az ellenőrzőpontokon az áthaladást pecséttel igazolják a pontőrök.
Útközben – a távoktól függően – több helyen frissítőt biztosítunk. Mivel a túrarendezés
során is nagy hangsúlyt fektetünk a környezet védelmére, szolgáltatásként helyben
termett vagy készített ételeket, italokat kínálunk. Ennek
szellemében a hulladékmentes
szervezésre törekszünk, ezért
a túrára kéretik saját poharat
hozni, és az út közben keletkezett hulladékot szelektíven
gyűjteni! A célban kisebb-

PROGRAM
Magyar Dal Napja
Életképek Felsőörsről
Szüreti mulatság és
Betakarítás Ünnepe

Civilház
Civilház

SZERVEZŐ
Közalapítvány
Közalapítvány

Civilház

Önkormányzat és NÖFE

OKTÓBER

10. 08.

Felsőörsi Nyolcas
teljesítménytúra
Idősek Napja

10. 23.

Nemzeti Ünnep

10. 28. v. 29.

Tökös-nap

10.01.

Önkormányzat
Nyugdíjas klub

Megemlékezés az 1956-os
Önkormányzat
forradalomra
Játszóház - tökfaragás, töksütés,
Könyvtár
“bütykölő”, azaz kézműveskedés

Minden második hét hétfőn 9.30-tól RINGATÓ a Civilházban. Legközelebb 2011. 09. 26-án. Szeretettel vájuk a
gyerekeket és szüleiket!
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
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Szüreti mulatság

2011. szeptember 24., szombat
Felsőörs község Önkormányzata és a
Nők Felsőörsért Egyesülete 2011. szeptember 24-én szombaton megrendezi betakarítási és szüreti mulatságát. A kulturális programot és a szüreti felvonulás teljes
levezénylését vállalta a Szentgáli Szűrös
Egyesület. A felvonulásra várjuk a falu lakosságát, akik szívesen csatlakoznak mind
az előkészületekhez, mind a menethez. Az
igazi szüreti hangulathoz a kocsik feldíszítése, szőlőkoszorú készítése, a felvonulók
beöltözése a hagyomány szerint maskarába, pogácsa sütése és kínálása, bor kínálása, és hangos énekszó kiséri a menetet.
Kérjük Önöket, jelezzék, miben segítenek
nekünk!
A menet 16.00 órától indul a Rózsa utcából, majd Fő út – Kisperjési út – Malomvölgyi utca – Táncsics utca – Fő út – Úttörő

utca – Kertvég utca – Civilház (tervezett
útvonal), kb 18.00-órára érkezik a Civilházba.
A Civilházba érkező vendégeket finom
étkekkel várja a Nők Felsőörsért Egyesület,
melyeket kostolójegy ellenében kaphatnak.
Lehet vállogatni a birkagulyás, lecsó, tócsi
közül, valamint süteményekből. Kóstolgatás, iszogatás közben vidám műsort mutat
be a Szűrös Együttes és Búzavirág Dalkör,
lesz tombola, majd zárásként táncház.

Civilházban lesznek kiállítva azok az őszi
termények, amiből lehet rendelni. Itt hívjuk
fel a lakosság figyelmét, hogy aki olaszfalusi
krumplit, káposztát szeretne, az előzetes megrendelést szeptember 24-ig Szalai
Jánosné Marikának telefonon adják meg.
Telefon: 30 538 3138. (Kb. 50-70 Ft/ kg)
A Civilházban kiállítást rendezünk, melyre ezúton felkérjük a gyerekeket, hogy a betakarítás és a szüret témájával kapcsolatosan
készítsenek különféle alkotásokat. Az elkészült műveket díjazzuk. (Leadás: legkésőbb
09. 22-én a Polgármesteri Hivatalban.)
Felkérünk minden
civilszervezetet,
egyesületet, magánszemélyt, hogy a szüreti felvonulók kínálásához pogácsával, saját
készítésű boraikkal, ha módjukban áll járuljanak hozzá a rendezvényhez.
Szeretettel várjuk!

Tombola adományokat várunk a falu lakosságától. Nem nagy dolgokra gondolunk:
egy zacskó mák, dió, befőtt, méz, paprikafüzér stb. Az adományokat Kocsisné Tóth
Szilvinek jellezék, (telefon:20 350 3023) és
elmegyünk érte. A tombola bevételét a Nők
Felsőörsért Egyesület a 2012. évi Ízutazás
rendezvényére fordítja.

Meghívó
Szeretettel hívja a Felsőörsért Közalapítvány és a Civil Baráti Kör a Kulturális Örökség Napján
2011. szeptember 18-án (vasárnap) 16 órakor a Civilházba rendezendő kiállításra, melynek címe:

ÉLETKÉPEK FELSŐÖRSRŐL – ISMERJÜK MEG FALUNK MÚLTJÁT.
Közreműködik Kelemen András, Lengyel Jánosné Ildikó, Szökéné Vízi Gabriella.
A rendezvény háziasszonya Varga Lászlóné a CBK vezetője.

Tislér Anikó
Felsőörsért Közalapítvány titkára

Foci hírek

2011. õszi sorsolás
2011.08.21

Vasárnap

16,30

Ősi PSE

– Felsőörs IKSE

2011.08.28

Vasárnap

16,30

Felsőörs IKSE

– Balatonalmádi SE-SGS

2011.09.03

Szombat

15,30

Csopak FC

– Felsőörs IKSE

2011.09.11

Vasárnap

–

Felsőörs IKSE

– Szabadnap

2011.09.18

Vasárnap

15,00

Felsőörs IKSE

– Dudar SE

2011.09.25

Vasárnap

15,00

Balatonkenese-Katica
– Felsőörs IKSE
Pékség

2011.10.02

Vasárnap

14,00

Felsőörs IKSE

– Nagyesztergár-Bakonyablak

2011.10.09

Vasárnap

14,00

Szentgál SE

– Felsőörs IKSE

2011.10.16

Vasárnap

14,00

Felsőörs IKSE

– Bakonyszentkirály SE

2011.10.23

Vasárnap

13,30

Felsőörs IKSE

2011.10.30

Vasárnap

13,30

Balatonalmádi
SGS

2011.11.06

Vasárnap

13,30

Felsőörs IKSE

– Ősi PSE
SE-

– Felsőörs IKSE
– Csopak FC
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Vaddisznók a kertekben!
Mint a helyi vadásztársaság egyik vezetője naponta kapok
telefonhívásokat, leveleket a vaddisznók okozta károkról.
Való igaz, hogy ez a vadunk ma már olyan helyeken is
megjelenik ahol korábban híre-hamva sem volt. Nagyon
tud alkalmazkodni a folyamatosan változó körülményekhez,
még úgy is, hogy a természetes élőhelye szinte napról-napra
zsugorodik. Ez arra utal, hogy minden lehetőséget kihasznál
a természetes fajfenntartó ösztönei érdekében.
Amikor erről próbálok beszélni a károsultakkal a válasz:
„Lőjék ki őket…”, vagy ”A maguk dolga az, hogy megvédjék
a polgári lakosságot a vadállatoktól…”, és még sorolhatnánk.
A helyzet koránt sem ilyen egyszerű, mert a vadászat nagyon
szigorúan szabályozott tevékenység. A vadásztársaság csak a
számszerűleg meghatározott és engedélyezett mennyiségű
vadat ejtheti el, amit a vadászati hatóság folyamatosan
ellenőriz.
A túlszaporodott vaddisznók kártétele nem helyi probléma
ez országos jelenség és a megoldás is ezen a szinten lehetséges.
A vad az állam tulajdona, a vadászok pedig a vaddal való
gazdálkodást végzik.
Nem érdeke vadgazdálkodónak a túlszaporodás, mert a
vadak által okozott kárért is a gazdálkodót teszi felelőssé a
vadászati törvény.
Ez a felelősség pedig a külterületekre, úgymond
vadászterületekre vonatkozik. Vadat elejteni csak
vadászterületen szabad, ami természetes is, hiszen a
balesetveszély sokkal jelentősebb, mint a vad által okozott
kár. Egy felelőtlenül elengedett golyó beláthatatlan
következménnyel járhat.
A vad a természet része ugyan úgy, mint minden más
élőlény. A vidéken élő embernek megadatik, hogy nap mint
nap rácsodálkozhat a természet szépségére, de benne rejlik
az is, hogy a bőrünkön érezzük a természet erőit. Nem
igazán akarjuk elfogadni, hogy nem a vad foglalja el a mi
területünket, hanem mi az ő élőhelyüket.

Meg kell próbálni együtt élni úgy, hogy ha meg akarjuk
óvni értékeinket, azt ne mástól várjuk, hanem tegyünk meg
magunk mindent ennek érdekében.
A vaddisznók ellen igazából a földbe süllyesztett és
legalább 1 méter magas kerítés a megfelelő. Ezt használják az
új erdősítések védelmére is.
Vadásztársaságunk minden vadkár bejelentést megvizsgál
a károsultakkal a kapcsolatot felveszi. Ahol lehetséges
kötelező vadkárelhárító vadászatokat szervezünk, illetve a
belterületi károk esetén tanácsot adunk a megelőzésre, illetve
a vadriasztók megválasztására.
Tisztelettel kérünk minden érdekeltet, ne ellenségként
tekintsenek a vadakra és kiváltképp ne a vadászokra.
Az erősen korlátozott lehetőségeinkhez képest mindent
megteszünk az eredményes állomány szabályozás és a
lakosság nyugalma érdekében.
Balatonalmádi, 2011. szeptember 7.
Máhl Ferenc
Újkúti Vadásztársaság elnöke.

Papírgyűjtés
Kérjük Felsőörs lakosait, hogy csatlakozzanak az iskolai papírgyűjtési akciónkhoz.
A papírhulladék gyűjtésére egy konténer áll majd rendelkezésre az iskola udvarán

egy héten keresztül 2011. szeptember 19-től szeptember 23-ig.
A konténer mindig nyitva lesz,
kérjük, helyezze el benne az otthonában felhalmozódott újságpapír, karton és egyéb papírhulladékot.
A gyűjtésből befolyt összeget az iskolai úszásoktatás támogatására fogjuk fordítani.
Segítségét előre is köszönjük!
Tisztelettel:
Kovácsné B. Gabriella tagintézmény vezető

126

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Kedves felsőörsi Polgártársak!
Reméljük, szép és tartalmas nyarat tudhatnak maguk mögött! Most jönnek a csendes őszi napok, de a felsőörsiek
finom, mondhatni országos hírű vizéből készűlt szódavíznek ebben az elkövetkezendő időszakban is az
asztalukon a helye! A víz szűrési technológiája biztosítja
a garantált klór-íz mentességet, és tisztaságot. Kívánunk
kellemes fogyasztást, hisz’ jó a borhoz, jó a szörphöz, de jó
magában is!

ÁLLÁSHIRDETÉS
Felsőörs Község Önkormányzata állást hirdet az alábbi
munkakörben és feltételek mellett:

KÖZTERÜLET KARBANTARTÓ
állás

Nyitvatartási idő:
Hétfőtől péntekig: 07.00-17.00-ig
Szombat: 07.00-12.00-ig

Határozott idejű munkaviszony:
2011.10.01-től 2011.12.31-ig

Telephelyünkön kapható a szódavizünk, valamint a Coop
ABC-ben, és a Kanyar boltban is.
A szódavízen kívűl finom pölöskei szörp is kapható, többféle
ízben.

Bérezés: minimálbér

Napi 6 órás munkaidő

AQUACO SZIKVÍZ

Jelentkezés: 2011. szeptember 23. 8.00-ig a felsőörsi
polgármesteri hivatal nyitvatartási idejében, írásban,
elérhetőségek megadásával.

Felsőörs, Táncsics u. 4.
Telefon: 477-074

További feltételek: minimum 8 osztály általános iskolai
végzettség, B kategóriás érvényes jogosítvány.
Felsőörsi életvitelszerű tartózkodás, hasonló
munkakörben szerzett tapasztalat, önállóság előnyt
jelent.

„Tizenhat esztendeje az Önök szolgálatában”

FÉNYEZÉSI SZAKÜZLET

Tisztelettel:
Lénárt Imréné.

Vargáné Emma Felsőörs, Alsóörsi út 1.
06/87-477067; 06/20-4846309
Üdvözlöm!

Megnyitottam RUHAKLINIKÁMAT.
Konfekcionális és egyéb termékek varrása, javítása, patentozása.
Ruházata tönkre ment? Elszakadt? Hosszú?
Rövid? Bő vagy szűk?

–
–
–
–

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

Varrás minden téren, függönytől a mikulás ruháig.
Forduljon hozzám bizalommal! Segítek!
2011. október 9-én vasárnap
9 órától 15 óráig

BOLHAPIACOT TARTUNK!
Cím: Lovas, Balatoni utca 9.

Mindenféle áruval Németországból
ALACSONY ÁRON!
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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. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

