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Köszönetnyilvánítás

Felsőörsi

Köszönjük

álás szívvel köszönjük Polgármester Asszony kedves
szavait, a barátok, sporttársak megemlékezését férjemről, hogy megkoszorúzták a sírját, és a kupa felvette a nevét.
Szendrey Attiláné
Veszprém

H

Kérésünkre összesen 831.000.- Ft-ot utaltak a Felsőörsért
Közalapítvány Budapest Banknál vezetett
10104820-63002700-00000008 számlájára.
Ebből vállalkozói támogatás 800.000.-Ft
lakossági beﬁzetés 31.000.- Ft.
Köszönjük mindenkinek az utalásokat. Továbbra is várunk támogatásokat.
Tislér Anikó
Felsőörsért Közalapítvány titkára.

Kedves Olvasók!
A Képviselő-testület döntése alapján 2010. évben
a Felsőörsi Hírmondónak 6 száma,
és a helyi választásokkor 1 különszáma jelenik meg.
A legközelebbi Felsőörsi Hírmondó lapzártája: 2010. március 20.
Plell Olga, lapszerkesztő

Megyehírek
Átadták „Veszprém megye érdemrendje“ díját
– Igyekeztünk a ránk bízott feladatokat úgy elvégezni, hogy
a tág közösségünk, Veszprém megye lakosságának biztonságos, elérhető szolgáltatásokat biztosítsunk hosszútávon, remélve, hogy a szűk esztendőnek lassan vége lesz, s egy
reménytelibb jövő vár ránk – így összegzett és tekintett előre
Talabér Márta megyei alelnök az ünnepi megyegyűlésen december 15-én, a megyeházán. A Szent István teremben rendezett ünnepségen Lasztovicza Jen megyei
elnök átadta a Veszprém megye érdemrendje díjakat. Az
ünnepi gondolatok után Lasztovicza Jenő megyei elnöktől
Veszprém Megye Érdemrendje kitüntetést vett át az ünnep
apropóján dr. Bodor Endre, gyémántdiplomás vegyészmérnök, a veszprémi egyetem nyugalmazott egyetemi tanára (távollétében lánya, Bodor Beáta vette át a díjat),
dr. Mészáros István, a sümegi és a tapolcai kórház
nyugalmazsott igazgató főorvosa, a Veszprém megyei pszichiátria létrehozója, Tamás Ákos, a herendi porcelánmanufaktúra porcelántervező iparművésze.

Angol nyelv korrepetálást és nyelvvizsgára felkészítést, főiskolai végzettséggel vállalok.
Érd. : 20 476 7217

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is szeretnénk megköszönni Polonyi
Endre és felesége (Felsőörs-Öreghegy, Budapest) felajánlását, amely egy Honda Civic Típusú személyautó.
Ajándékuk munkánk során óriási segítséget ad!
Felsőörsi Polgárőrség Közhasznú Egyesület
Ess István, elnök
A Felsőörsért Közalapítvány kéri a település lakosságát,
hogy adójuk 1 %-nak felajánlásával tiszteljék meg. Ezen
összegből tudja támogatni a Búzavirág Népdalkört. Az alapítvány adószáma: 18925575-1-19
Köszönettel: Tislér Anikó

www.felsoors.hu
Böngéssze Ön is honlapunkat!

Gólyahír

Magyar Kultúra Napja a megyei múzeumban
Jöjjön egy olyan világ, ahol mindenféle tekintetben nagyobb ﬁgyelem jut a kultúrára, az azt megtestesítő intézményekre és művészekre egyaránt! – hangsúlyozta
Talabér Márta megyei alelnök a kultúra napi ünnepségen, a megyei múzeumban, Veszprémben, január 22-én.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

„Január 11-én
megszületett
a kistestvérem.
Regőnek hívjuk.
Puszi mindenkinek:
Szabó Kincső.“
Gratulálunk!

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező.
Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

HÍRMONDÓ
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A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

A testületi ülésen történt
Képviselő-testület december 14-i
soros ülésén 26 napirendi pontot
tárgyalt. A fontosabb kérdések és
döntések az alábbiak:
A Képviselők állást foglaltak arról, hogy
4 db szivattyút vásárolnak a szennyvízelvezetés biztonságos megoldása érdekében, s ezáltal tartalékszivattyúk is rendelkezésre fognak állni meghibásodás
esetére.
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Elfogadta az önkormányzat az ívóvízközmű rendszer középtávú rekonstrukciós tervét, miszerint a következő
beruházásokat kellene megvalósítani:
2010. évben: Fő utca – Petőﬁ utca és Úttörő utca közötti szakasz elöregedett gerincvezeték cseréje (3 colos acélvezeték
kiváltása 110 KPE-re 150 fm hosszon).
2011. évben: Hóvirág utca – Kinizsi utca
gerincvezeték összekötése 100 fm hoszszon.
2012. évben: Kakukk, Nektár és Rizling
utca 1-2 colos vezetékeinek kiváltása 500
fm hosszon, tűzcsapok elhelyezése.
A költségvetési koncepciót is megalkotta
a Testület, melynek fontosabb kitételei
a következők:
Vállalkozói ajánlatokat kell előterjeszteni a zárszámadási rendelettel egyidőben az alábbi feladatokra:
– iskolaudvar aszfaltos pálya kialakítása
– Kisperjési lakótelepnél gyalogátkelőhely,
járda-, közvilágítás-bővítés
– Almádi utca – járdaépítés és gyalogátkelőhely
– Úttörő utcai járda felújítása szegéllyel,
Béke utcán forgalom elől elzárt terület
fölfestése
– járdák akadálymentesítése (Fő utca)

– Szegedy Róza utcai csapadékvízelvezető
árok bővítése
– Fenyves és Szőlő utca portalanítása mart
aszfalttal
– Civilház udvarába lábon álló kerti tető
építése kemencével
– Főkút: mosdó, WC terveztetése
– Civilház udvarának D-i részére (Kertvég
utcához) játszótér építése
– Barecs-köz: út kialakítása
– Öreghegy dűlő: buszmegálló építése
– Csendvilla utca: csapadékvíz-elvezetés
megoldására javaslat
Fentieken túl további beruházás a költségvetésben nem tervezhető.
A többfunkciós közösségi csarnok megépítésére 44.700 eFt összegű céltartalékot
kell képezni, s az összeg lekötésének kamataival növelni kell a céltartalékot.
2 közös tulajdonú telek értékesítése 8.000
Ft+ÁFA áron (a Kertvég utca 64/26
hrsz-ú és a Fenyves utca 134/26,27,28
hrsz-ú ingatlanok területén kialakuló
telek).
Tárgyalni kell az iskola melletti 101. hrsz-ú
telek tulajdonosával földterület megvétele céljából, hogy a Kertvég utcából az
Úttörő utcába gyalogos átjárást biztosítani lehessen.
Az Óvodavezető előterjesztésére az óvodában be kell tervezni edények, poharak,
tányérok, törölközők vásárlását, udvari
játékok felújítását, SNI-s gyermekek ellátását.
A bölcsődei ellátás (mint önként vállalt
feladat) bevezetése a 2010. évi költségvetésben nem szerepelhet. A KOSI és
a Pénzügyi Bizottságnak szakmai és
pénzügyi alternatívákat kell kidolgoznia az ellátás későbbi bevezetésére.
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TARTALOM:
A testületi ülésen történt ................1
Egy álom, ami megvalósult ............2
Ebtartóknak ..................................2
Vízben álló piramisok ....................3
A Malomvölgy Általános Iskola
életéből ......................................4
Református hírek;
Adventi Baba-mama klub ..........5
Rendőrségi hírek; Programok ..........6
Kéményseprés idei díjai; Vízdíjak;
Az „új inﬂuenza”........................7
Hirdetések, Megyei hírek ................8
A Barecs-közi út megnyitása céljából a telektulajdonosoknak 2,421 millió Ft-on
és 999 eFt-on vételi ajánlatot tett az
Önkormányzat. Amennyiben az ingatlantulajdonosok az összeget nem fogadják el, kisajátítási tervet kell készíteni.
Az Önkormányzat döntött arról, hogy a
Magyar Nemzeti Üdülési Alapítvány
pályázati kiírása keretében 5 fő részére
biztosítja az üdüléshez szükséges önrészt 15.000 Ft/fő mértékben.
Rásky Mihályné helytörténészt megbízta a testület, hogy a „Hagyományok
értékek, hungarikumok Veszprém megyében” kiadvány részére készítse el a Felsőörsre vonatkozó anyagot, melynek
tartalma a következő legyen:
– Római Katolikus műemléktemplom,
geológiai képződmény, Vöröskő, a Hamuház története (nem a panzióé,
hanem a kishegyi részen hajdan volt
hamut exportáló épületé).
Településőr alkalmazásáról is döntött a
testület.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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Egy álom, ami megvalósult!
elsőörs Bárókert a rendezési terv szerint lakóövezeti besorolást kapott, így a terület külterületi besorolásból belterületi építési övezetbe került 46 telekkel. Majd 45
telektulajdonos közös összefogással elkezdte a közművesítést. A
villamosítás kizárólag önkéntes alapon épült 41 telektulajdonos részvételével, amely az önkormányzat által szervezett Kertvég utcai ingatlantulajdonosokkal együtt valósult meg. Ezek
után került sor a víz- és szennyvíztársulat megszervezésére. Ezt
az érdekeltek több mint 2/3-a igényelte, megcáfolva azon személyek kételkedéseit, akik nem bíztak a közösség erejében.
A társulat szervezése 2005-ben indult, 2006. év folyamán elkészültek a tervek, amelyek engedélyezése több mint 1 évig tartott a különböző szakhatóságok negatív hozzáállása miatt. Az
engedélyeztetési eljárás végül 2006 évben a jogerős engedély kiadásával megtörtént. Ezt követően került sor költségajánlatok
bekérésére, mely alapján a szervezőbizottság a társulat alakítására kísérletet tett. 2009. február 7-én megalakult a társulat, elfogadásra került a két közmű érdekeltsége 880.000,- Ft
összegben.
A társulathoz érdekeltségi területként lett megjelölve az 59/2
hrsz. terület, amely továbbosztással újabb 7 építési telket eredményezett 64/1 - 64/4, 64/33 - 64/37 hrsz. telek növelte az érdekeltségi terület 2006. december 01. jóváhagyását. A
társulathoz csatlakozott továbbá 3 külterületi ingatlan szennyvízhálózati igénye, amely tovább növelte az érdekeltek számát.
Időközben megosztásra került a 64/38 hrsz. ingatlan, így a kialakult 64/40 hrsz. telek közművesítési igénnyel jelentkezett.
Jelenleg a közművel érintett telkek száma 56 lett. A beruházás
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pénzügyi fedezetét az érdekeltek egyösszegű beﬁzetéseivel és a
részletﬁzetők helyett hitelfelvétellel lett biztosítva. Ezt segítette
elő az önkormányzat pozitív hozzáállása, amikor a felvett hitelhez kezességet biztosított. Az önkormányzat és a társulat között társberuházó szerződés megkötésére 2009. május 13-án
került sor. Ezt követően megtörtént a törvényben előírt pályázati kiírása, melyet a PRACTICAL Építőipari, Kivitelező és Tanácsadó Kft. nyert bruttó 42.749.594,-Ft megvalósítási
összeggel, 2010. március 31. befejezési határidővel.
A terület egy része fokozott régészeti védelem alatt áll, ezért az
építési munkák előtt régészeti feltárást kell végezni. A kivitelező az építési munkákat 2009. évben elkezdte, azok jelenleg is
folynak. Az ütemterv szerint a fokozott régészeti területen kívüli munkákat 2010 február elejéig elvégzi. A régészeti feltárásra kivitelező szerződéssel rendelkezik, a feltárás függvényében
kb. 300 m-hosszban, azt követően épülhetnek a közművek.
A közművek megépítése lehetővé teszi, hogy 2010. tavaszán
már engedély birtokában az építkezések elkezdődhetnek. Ez az
eredmény a telektulajdonosok kitartó 10 éves közös együttgondolkodásának és akaratának köszönhető. A korábbi önkormányzati testületben voltak a beruházásnak ellenzői, gátolói,
akik nem bíztak a beruházás megvalósításában, de győzött a
közös akarat. A beruházás befejezését követően sor kerül a végelszámolásra, remélve, hogy pénzmaradvánnyal zárjuk a beruházást és a pénz visszaosztására kerülhet sor. Köszönöm a
társulat tagjainak hozzáállását és ez úton kívánok mindenkinek
Boldog Új Évet.
Nagy István társulati elnök

Felhívás

„Kürtő-Tüzeléstechnikai” Bt.
2010. évi
kéményseprő-ipari
díjtételei és időpontjai
2010. évi
kéményseprő-ipari közszolgáltatási díjtételek:
Egyedi kémény
1416,- Ft/db/év
Kisközponti kémény
295,- Ft/fm/év
Gyűjtő kémény
1269,- Ft/szint/év
Nagyközponti kémény 1018,- Ft/fm/év
Tartalékkémény
733,- Ft/db/év
Üdülőkémény
2145,- Ft/db/ 4 év
Szakvéleményadás
10609,- Ft/db/eset
A díjak az ÁFÁ-t, kiszállás költségeit magukba foglalják.
2010. évben várható kéményseprő-ipari munkavégzés időpontjai:
Március, április, június, július, október, november.
(A www.felsoors.hu honlapunkon a teljes lista megtekinthető.)

Tájékoztatás
a 2010. évi
ivóvíz és szennyvíz díjakról
Képviselő-testületünk XII. 14-i ülésének döntése értelmében a
2010. évben az ivóvíz- és szennyvíz-csatorna díjak nem változnak.
A díjak a következők:

IVÓVÍZ:
elhívom a község lakosságának ﬁgyelmét
az ebtartás szabályainak betartására.
Az elmúlt hetekben megszaporodtak az
utcán a kóbor állatok, veszélyeztetve a lakosság
testi épségét.
Az állatok befogásáért az Önkormányzat komoly
összeget ﬁzet ki a gyepmesternek, amely összeget
más célokra is fel lehetne használni.
Február 1-től községünkben a TELEPÜLÉSŐR
teljesít szolgálatot, akinek kiemelt feladata lesz a
kóbor ebek lefényképezése, a polgárőrökkel, tanyagondnokkal való együttműködés keretében a
gazdák felkutatása. Az intézkedés során községünk jegyzője bírságot fog kiróni az ebek gazdáira, mely bírság összege elérheti a 30 eFt-ot is.
Felhívom tehát községünk ebtartóinak ﬁgyelmét a balesetek s a bírság elkerülése érdekében arra, hogy tartsák be az
ebtartás szabályait, s ezzel járuljanak hozzá lakóhelyünkön a rend, a nyugodt élet körülményeinek fenntartásához.
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alapdíj/hó
LAKOSSÁGI
450Ft
(bruttó:562,5Ft)
KÖZÜLET
450Ft
(bruttó: 562,5Ft)

mennyiségi díj/m3
158Ft
(bruttó: 197,5Ft)

158Ft
(bruttó: 197,5Ft)

SZENNYVÍZ:
alapdíj/hó
LAKOSSÁGI
0Ft
KÖZÜLET
0Ft

mennyiségi díj/m3 Vízterhelési díj (VTD)/m3
662Ft
(bruttó: 827,5Ft)

13Ft
(bruttó: 16,25Ft)

863Ft
13Ft
(bruttó: 1078,75Ft) (bruttó: 16,25Ft)
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Az „új influenza“
Tisztelt Olvasó!
Még mindig nem késő
védőoltást kérni!
Nem szeretnék tőlem okosabb, s
nagyobb tekintélyű kollégáimnak
ellentmondani, de saját véleményemet megírhatom én is,
gondolom, az új világjárványról.
Azt már tudjuk, hogy ilyen vírus még nem volt, két előző
vírus kereszteződéséből származik, így jött létre ez a már emberről-emberre terjedő kórokozó.
Mindenki számára ismeretlen, nincsenek az immunrendszerben emlékképek sem, hogy legalább valami kicsi ellenállásunk legyen, erre mindenki fogékony...
Gyógyszer ugyan van, de hatása bizonytalan, valamint csak
az első 3 napban kezdve lehet bízni benne.
Legjobb megoldás tehát a védőoltás.
Nos, ezzel kapcsolatban van a legtöbb vita.
Ha az előző 10-12 év tapasztalataiból indulunk ki, amikor
is minden évben több százan megkapták az aktuális vírus elleni védőoltást, s néhány elhanyagolható problémán kívül
(helyi duzzanat, fájdalom) senkinél semmiféle mellékhatás
nem volt tapasztalható! Pedig minden évben más vírustörzsek ellen készült a vakcina, ugyanolyan eljárással, mint a
mostani. Ez is elölt vírust tartalmaz, tehát direkt nem betegíthet meg senkit. Most, már hosszabb idő elteltével
nyugodtan írhatom, hogy aki eddig megkapta, nem panaszkodott.
Érkeztek hírek, hogy olyanok is megbetegedtek, akik megkapták a védőoltást.
Ez igaz, de tudjuk, hogy egyik védőoltás sem 100%-os, valamint elképzelhető, hogy az illető szervezetében éppen valamilyen immunfolyamat zajlott-akár tünetek nélkül is-ami
befolyásolta a védőoltásra adott választ.
Azt is tudjuk, hogy a nem oltottak közül viszont sokkal
többen betegedtek meg, sőt sajnos haltak is meg, mint
az oltottak közül.
Mit tegyünk, ha ideér a járvány?
Ha lehet, ne menjünk olyan helyre, ahol sok ember fordul meg
egyszerre!
Ne utazzunk, csak ha nagyon fontos!
Ha köhögünk, tüsszentünk, azt könyökhajlatunkba tegyük, ha
már zsebkendőt elővenni nincs idő, mert ha tenyerünkbe tüszszentünk, a következő ajtónál a kilincset megfogva továbbadhatjuk a fertőzést!
Mit tegyünk, ha megbetegszünk?
Ha már tudjuk, hogy elért minket a járvány, s nagy valószínűséggel elkaptuk a fertőzést, vegyünk be lázcsillapítót, fogyasszunk sok folyadékot, s feküdjünk!
Antibioticumok szedése nem indokolt, csak szövődmények esetén!
Köszönöm megtisztelő ﬁgyelmüket:
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dr.Bardóczi Miklós háziorvos
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Rendőrségi hírek
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Vízben álló piramisok,
lebegő kövek…

Figyelem! Változások a közlekedési szabályokban
közlekedési szabályok megváltoztatása mindig a
lölt úttesten fokozottan számolni kell kerékpárosok közbaleseti statisztikák elemzésén, a mindennapi
lekedésével.)
életben bekövetkezett változások praktikus kö–
ha az „Egyirányú forgalmú út” jelzőtáblák
vetésén alapul. Az új szabályok
alatt elhelyezett kiegészítő táblán autóbuszt és/vagy
bevezetésével azonban a közlekerékpárt mutató ábra jelenik meg, akkor az egykedésben részt vevők biztonsáirányú forgalmú úton az autóbuszok és
gának az erősítése a cél.
kerékpárok a megjelölt iránnyal
A jármű vezetője, mielőtt a járművel a
szemben is közlekedhetnek. A
telephelyről elindul, nemcsak a jármű műszaki állakerékpárosok ezt az úttesten kipotát (kormányberendezés, fékberendezés, gumiabjelölt kerékpársávon, ennek hiároncsok, valamint világító- és fényjelző berendezések),
nyában az úttest jobb széléhez
hanem a hatósági jelzések, rendszámtáblák meglétét,
húzódva, vagy az autóbuszok részére kijelölt irányállapotát is köteles ellenőrizni. A hatósági jelzéseket,
ban az általuk igénybe vehető buszsávban tehetik
rendszámtáblákat a járművön kijelölt helyen, jól olmeg.
vasható állapotban kell tartani, azt megváltoztatni, le–
járda, járdasziget, gyalogút, gyalog- és keréktakarni vagy jogosulatlanul eltávolítani tilos.
párút, kerékpárút, nyitott kerékpársáv és kerékpársáv
A jogszabály lehetőséget ad a különböző fényviszomellett tilos úgy haladni, hogy a jármű szerkezeti
nyok és időjárási körülmények között egyaránt jól láteleme vagy rakománya ezek fölé benyúlik, tilos.
ható, a forgalmi helyzethez rugalmasan alkalmazkodó
A kerékpárosnak a kerékpárról le kell szállni, és azt
információs és egyéb közlekedési táblák széles körű
tolva – a gyalogosok közlekedésére vonatkozó szabáhasználatára, amellyel számos baleset megelőzhető.
lyok szerint – kell az úttesten áthaladnia.
A vasúti átjáró megközelítésekor már nem kötelező a
Azokat a helyeket, ahol a gyalogosnak elsőbbsége
sebesség csökkentése, de mindenképpen fokozott óvavan, a jármű vezetőjének csak olyan sebességgel szabad
tossággal kell közeledni, hogy az áthaladás során eleget temegközelítenie, hogy az elsőbbségadási kötelezettségyünk a vasúti átjáró biztosítására szolgáló közúti
gének eleget tudjon tenni. Például a jármű vezetőjének
jelzéseknek, ill. szükség esetén meg tudjunk állni. Január
a kijelölt gyalogos-átkelőhelyet olyan sebességgel szabad
első hétvégéjén a vasúti átjárókban bekövetkezett 4 hamegközelítenie a járművével, hogy ha szükséges, meg is tudlálos balesetben a működő jelzőberendezések ellenére hajtottak jon állni.
a felelőtlen, ill. ﬁgyelmetlen járművezetők a sínekre. Ez ellen
Ismételjük át a megengedett sebességhatárokat, mert a közsajnos a KRESZ szigorítása és enyhítése sem tud védelmet nyúj- igazgatási bírság kiszabása súlyosan érinti mindnyájunk zsebét!
tani.
Az előírt sebességhatárok ugyanis már a 2500 kg össztömegű
Járművel az úttesten - az előzés és kikerülés esetét kivéve - gépjárművek helyett a 3500 kg-t meg nem haladó gépjárműannak menetirány szerinti jobb oldalán jobbra tartva kell köz- vekre vonatkoznak.
lekedni. Lassú járművel, állati erővel vont járművel, kézi koStanka Mária r. őrgy.
csival, hajtott (vezetett) állattal, valamint lassan haladó járművel
lehetőleg szorosan az úttest jobb széléhez húzódva kell
haladni.
A gyalog- és kerékpárúton a gyalogos és a kerékpáros
egymás közlekedését nem akadályozhatja, és nem veszélyeztetheti, csak a kijelölt sávban haladhatnak.
FEBRUÁR
Új elemként szerepel:
Farsang időszaka
– a nyitott kerékpársáv, amelyet erre szolgáló tábla jelöl,
MÁRCIUS
az úttesten kerül kijelölésre. A nyitott kerékpársávot
2010.03.06
Nőnap, nők köszöntése férﬁaktól műsorral
más járművek is igénybe vehetik az irányváltoztatásra
2010.03.12
Nemzeti Ünnep (03.15.), megemlékezés
vonatkozó szabályok megtartása mellett.
2010.03.20
Húsvéti játszóház
– az előretolt kerékpáros felálló hely a balra bekanyaÁPRILIS
rodó kerékpárosok számára. A felálló helyre a kerék2010.04.16
Egészségnap
párosok nem csupán kerékpársávon, hanem az út
2010.04.16
Mandula Ünnep
jobb szélén kijelölt kerékpáros nyomon is megérkez2010.04.24
A „REVANS“: Férﬁak köszöntése nőktől
hetnek. (Az úttesten, burkolati jellel kijelölt kerékpáros nyom jelzi a kerékpárosok részére az úttesten
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
történő haladásra ajánlott útfelületet. Az így megje-

A

dén ünnepeljük S ÖRÖS I STVÁN Felsőörsön élő geodéta, felfedező elméletének 10 éves évfordulóját, amelyet az egyiptomi nagy piramisok rejtélyes
építéséről alkotott. Büszkék vagyunk arra, hogy az évforduló első előadására itt lakóhelyén, Felsőörsön kerülhetett sor!
2010. január 23-án délután csordultig megtelt a Malomvölgy Általános Iskola
tetőtere Sörös István felfedező „Vízben álló piramisok, lebegő kövek…” című
előadására. Sok-sok gyermek és felnőtt érkezett, akik érdeklődtek a felfedező
kutatásai iránt. Nagyon érdekes és izgalmas témáról hallhattunk, közben a kivetítőn fotókat, ﬁlm animációkat nézhettünk.
Az előadás után a gyerekek interaktív játszóházban mélyíthették el a megismerteket.
Az előadás előzménye volt, hogy 2010. január 13-án kiállítást nyitottunk meg
Sörös István elméletének anyagából, és az Iskolában rajzversenyt rendeztünk
(ezek a rajzok az iskolában megtekintetők).
Köszönjük Sörös István felfedezőnek az értékes és érdekes előadását!

I

PLELL OLGA,
közösségszervező
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A Malomvölgy
Általános
Iskola
életéből

A Református
Egyházközség
alkalmai – Húsvétig

Ez történt novemberben

Alkalmaink:

Az első és utolsó matek verseny

Ki mit tud?

Mónika néni autójában ültünk, hogy el tudjunk menni a matek
versenyre Veszprémbe a Deák iskolába.
Megérkeztünk: Borbély Kristóf, Lakatos Andris, Kocsis
Matyi és én. Én nagyon izgultam. Mikor leültem a helyemre
azt éreztem, hogy nem fog sikerülni. Na és először egy lapot
kellett kitölteni, amin azok voltak: Hol laksz? Hol jársz iskolába? stb. Megkaptuk a lapot, az első feladat az volt, ki kell számolni hány éves a Bem József matek verseny.
Amúgy rosszul sikerült, de jó volt próbának.
Róza Luca . o.
A mesevetélkedő
Busszal mentünk oda-vissza Veszprémbe, a Kossuth iskolába a
Hétmérföldes csizmában c. mesevetélkedő első fordulójára.
A 4. osztályból és a harmadikból is volt egy csapatunk: Szilágyi Bence, Wachtler Vanda, Steiger Vivien, Szabó Bence,
valamint Kántor Gerg, Csordás Máté, Benedek Zorka
és én.
Úgy kellett, hogy összedugjuk a fejünket. Utána kérdések voltak a mesékről, Máté válaszolta meg az összeset. Utána verset
kellett mondani, én a Füstbe ment tervet akartam mondani,
mert azt a verset tanultuk. Én voltam a legbátrabb, kimentem
és el is mondtam.
Mi lettünk az ötödikek. Nagyon jól éreztem magamat. Izgalommal várom a 2. fordulót.
Róza Luca . o.
„Pizsama-party“ éjjel az iskolában
Mónika néni kitalálta, hogy rendez egy pizsama-partyt az iskolában és kiolvassa a Kincskereső Kisködmönt.
Csütörtök este odamentünk fél hétre az iskolához, és már mindenki ott volt. Felmentünk a díszterembe, lepakoltunk. Máté
pizzát hozott, Luca sütit. Mónika néni csinált ﬁnom szendvicseket, megvacsoráztunk. A sok ﬁnomsággal jóllaktunk. Felmentünk és lefekvéshez készülődtünk. Mónika néninek a
szülők segítettek olvasni. Amikor szünetet tartottak, jókat játszottunk. Elsők között elaludtam. Éjjel többször is felkeltem.
Az olvasmányból nem emlékszem sok mindenre, de jó volt.
Asperl Alexandra 3. o.

Idén először rendeztük meg iskolánkban a „Ki mit tud?“ vetélkedőt november közepén.
A gyerekek nagyon lelkesen készültek. Legtöbben verset mondtak, igazán jól megválasztott, testhez álló produkciókat hallhattunk.
Láthattunk táncos bemutatókat is, mind a gyerekek által készített, saját koreográﬁa volt. Különösen nagy sikert aratott
Róza Luca, aki Michael Jackson egyik dalára táncolt, felidézve
ezzel az énekes híres tánclépéseit.
Az este igazi rejtélye maradt Nagy Dani bűvészprodukciója,
amit tátott szájjal bámult a közönség. Hallhattunk még furulyaduettet, az este zárásaként pedig pancsolhattunk a negyedikesekkel, majd Tislér Nóri zongorázott.
A verseny végeztével minden fellépő jutalomban részesült, mert
ezúttal tényleg nem a győzelem, hanem a részvétel és a jó hangulat volt a fontos.
Emese néni

Ez történt decemberben
Mikulás - karácsony
A decemberi hónapot nagy izgalommal várta az iskola minden
tanulója. A Mikulás is megérkezett december 4-én pénteken.
Délután pedig Mikulás vonattal szórakozhattunk.
Megemlékeztünk az idősekről az idősek napján és az idősek karácsonyán.
A Karácsony hetében mézeskalácsot sütöttünk és izgalommal
vártuk a karácsonyi ünnepélyt, amelyre mi negyedikesek egy
vidám pásztorjátékkel készültünk.
Ezt a pásztorjátékot előadtuk a Botevben is és a felsőörsi falubeli karácsonyon is.
Wachtler Vanda 4. o.
Kedves Olvasó!
A felsőörsi tagiskola életéről a Hriszto Botev Általános Iskola honlapjáról is tájékozódhat.
Elérhető: www.botev.hu weboldalon. Képeket, információkat is találhat itt.
Plell Olga, lapszerkesztő
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RENDSZERES:
Istentisztelet: minden vasárnap
10 órakor
(Húsvétig a Kálvin teremben)
Gyermekistentisztelet:
párhuzamosan az istentisztelettel
febr. 14-én, márc. 7-én és 21-én.
Hittanórák:
óvodások és első osztályosok : hétfő
15.30
Óvodások :
csütörtök 15.30
5-6. osztály:
hétfő
16.45
2-3-4 osztály:
csüt.
13.10
Bibliaóra:
csütörtök 14 óra
(parókia)
Iﬁ óra:
egyeztetés szerint két heteként
Konﬁrmációs előkészítő:
péntek
16.15
(parókia)
Családi istentisztelet:
következő alkalom március 7-én.
RENDHAGYÓ:
Teaest:
a gyülekezet műsoros adomány gyűjtő estje az iskola tetőterében február 20-án, 16 órakor kezdődik. A gyerekek számára az est egy részében
játszóházat szervezünk, ill. a felnőtt tombola mellett lesz gyermek tombola is!
Böjti úrvacsora:
február 28-án 10 órakor az istentisztelet keretében
Nagypénteki istentisztelet:
április 2. 10 óra
Húsvéti istentisztelet:
április 4. 10 óra
Húsvét másodnapi istentisztelet:
április 5. 10 óra
Alkalmainkon mindenkit szeretettel várunk!
Lelkész:
Kántorné Pólus Ibolya (06/20/51-247-51)
Gondnok:
Kovács Gábor (789-313)

Adventi baba-mama klub
Jó látni, hogy Felsőörs egyre ﬁatalodik, sok-sok „ifjú polgár”
népesíti be a falut, a csütörtöki baba-mama klubban, a kéthetenkénti Ringató foglalkozásokon rendszeresen megtelik aprónéppel a Tislér-ház.
A baba-mama klub 2009. december 11-ére kapott egy kedves
meghívást Kántorné Pólus Ibolya református lelkészasszonytól (
aki „civilben” maga is háromgyermekes anyuka), hogy az aktuális klub-délelőttöt a református parókia újonnan épített Kálvin-termében rendezzük meg, egybekötve egy kis beszélgetéssel,
adventi hangulattal. Így ez az adventi baba-mama klub délelőtt
nem csupán a gyermekek játékáról szólt. Sok anyuka eljött süteménnyel és babával, majd amikor megtelt az asztal a sokféle
ﬁnomsággal, a játszószőnyeg pedig kúszó-mászó apróságokkal,
felelevenítettünk néhány karácsonyi dalt. Rögtönzött énekegyüttesünket egy apuka, Kelemen András gitárművész gitárjátékával kísérte. A dalokat az amúgy zajos csemeték is csendben
hallgatták. Ezután mi felnőttek beszélgettünk Adventről, a közelgő karácsonyról, kinek mit jelent ma a karácsony, hordoz-e
mást is a mindent elborító ajándéktengeren, kötelező vendégeskedéseken kívül. Úgy gondolom, ezen a délelőttön valamenynyien kaptunk valamit a békességből, az igazi karácsonyból, ami
a legnagyobb ajándékot hozta el a keresztyén embereknek: Jézus
Krisztust. Tartalmas és megható gondolatok hangzottak el a beszélgetés során, jól esett kicsit elgondolkodni, elcsendesedni.
Persze elcsendesedésről csak a felnőttek részéről beszélhetünk,
hiszen a csemeték egyre jobban belemelegedtek a játékba. Így
aztán a kellemes beszélgetés, a lelki táplálék után a gyerekekkel
együtt jól esett megkóstolni a süteményeket, és a forró teát. Jó
hangulatban búcsúztunk, ha van
rá mód, lehetne
ez a rendezvény a
kezdete új alkalmaknak, ahol mi
szülők a gyerekekkel
együtt
gazdagodhatunk
lelkiekben.
Hegedsné
Kovács
Zsuzsanna
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