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Felsőörsi

Rendezvények

Üdv Nagyvilág!
A nevem Nádudvary Zorka, 2010. 09. 17-én 11.55-kor
érkeztem, 3250 grammal és 53 cm-rel.
Timi-anya is és én is Jól vagyunk, Gábor-apa pedig nagyon büszke!
Szeretem ezt a nagyvilágot, Ti is szeressetek engem!!!
—————————————
Örömmel tudatjuk, hogy 2010. szeptember 10-én,
hajnali 1.25-kor megszületett Földi Levente Márk.
3760 g és 55 cm lett a ‘kisﬁú’.
Üdvözlettel:
Földi család (Tamás, Rita és Hanna)
A Felsőörsi Hírmondó szerkesztősége nevében szívből gratulálok!
Plell Olga szerkesztő

OKTÓBER
2010.10.22
Nemzeti Ünnep
2010.10.29
Tökös-nap - játszóház
NOVEMBER
2010.11.27
Adventi készülődés -játszóház
DECEMBER
2010.12.03
Advent fényei - Nők Felsőörsért Egyesület
2010.12.16
Karácsonyi koncert
2010.12.23
Betlehem

HÍRMONDÓ
IV. évfolyam 5. szám 2010. szeptember

A polgármester köszöntője Polgármester választás
eredményének
megállapítása
31/2010. (10.04.) sz. határozat
A Helyi Választási Bizottság megállapítja,
hogy a 2010. október 3-ai önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Felsőörs község polgármesterének
Szabó Balázs Felsőörs, Úttörő utca 20.
szám alatti lakost – a Kereszténydemokrata Néppárt jelöltjét - választották meg.

ELADÓ

www.felsoors.hu
Kedves Olvasó! Felsőörs község hivatalos honlapján aktualitásokat, híreket olvashat, hasznos
információkat, elérhetőségeket találhat.
A FÓRUMBAN hozzászólásokat tehet, kérdezhet,
véleményezhet. A ProgramMester segítségével rendezvényeket is kereshet, a galériában fényképeket
nézegethet rendezvényeinkről. Kérjük, éljen a lehetőséggel, böngéssze Ön is honlapunkat!
www.felsoors.hu

a Fenyves utca északi végén lévő saroktelek, mely magánszemély és önkormányzati tulajdonú. Érdeklődni: 06-87/577-210 telefonon.

Postapartner Felsőörs!
Sok szeretettel várjuk kedves ügyfeleinket a hagyományos postai
szolgáltatások mellett kedvező áron kapható jó minőségű kozmetikumok, háztartási tisztítószerek, valamint kávé, tea, dvd és
könyvárusítással.
Nyitva tartás: H-P: 8-16 óráig.
Tel: 87-477-018
Kozmáné A. Zsuzsanna postavezető és munkatársai.

Jótékonysági bál

Civilház
Felsőörs, Szabadság tér 5.
Felsőörs község Önkormányzata attól a céltól vezérelve,
hogy a lakosság, annak önszerveződő csoportjai, civil
szervezetek közösségi tevékenysége számára helyet biztosítson, illetve hogy bemutassa a település helytörténeti
értékeit, az épületet részükre rendelkezésre bocsátja.
A Házirend és használati szabályok megtekinthetők a
www.felsoors.hu honlapon.
Kiállítások látogatása:
A Polgármesteri Hivatal, illetve a Könyvtár nyitvatartásakor (Szabadság tér 2. - itt kell jelezni a látogatást), illetve előzetes időpont egyeztetés esetén (legalább 2
munkanap).
Elérhetőség:
Tel: 06-87/577-211;
Mobil: Plell Olga 06-30/421-6543
e-mail: konyvtar@felsoors.hu

A Malomvölgy Általános Iskola Szülői Munkaközössége jótékonysági bált szervez 2010. november 06-án 19.30 órai kezdettel, melyre mindenkit szeretettel várnak.
Hangulat felelősök:
Strenner Viktória és a Búzavirág Népdalkör.
Zenél: Matyi István (szintetizátor és tangóharmonika)

Kedves Nyugdíjasaink!
A nyári szünet után ismét minden hónap első hétfőjén délután 14 órától szeretettel várunk mindenkit a Civilházban
tartandó foglalkozásainkra.
Tislér Gyuláné klubvezető

Felsőörsi HÍRMONDÓ

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.
Lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

Tisztelt Felsőörsi Polgárok!
Először köszöntöm Önöket a Felsőörsi Hírmondó eme rovatából. Köszönöm mindanynyiuknak, hogy október 3-án eljöttek véleményt nyilvánítani és megtiszteltek bizalmukkal. Ígérem, hogy az elkövetkezendő négy évben minden tőlem telhetőt megteszek, hogy az
Önök megelőlegezett bizalmára rászolgáljak.
Most is – és ahogy a folyó ügyek átvétele
egyre előrehaladottabbá válik – úgy gondolom, hogy az új képviselő-testülettel a falunak is új lehetőségei nyílnak. Bízom abban,
hogy e rovat hasábjain ezekről is hamarosan
beszámolhatok.
Nem messze tőlünk, Kolontáron és környékén komoly katasztrófa történt, ahol sajnos
nemcsak anyagi károk keletkeztek. Falunkban is megindult a természetbeni és pénzbeli
gyűjtés, melyhez az Önkormányzat is hozzájárult lehetőségeihez mérten. Ezúton kérem
Önöket is, hogy a társadalmi szolidaritás, a
rászorulók megsegítése jegyében minden ilyen
esetben fogjunk össze bajbajutott embertársaink megsegítéséért. Az összefogás erősíti a
mi közösségeinket is. Az összetartozás érzése
pedig erőt ad a további építkezéshez, akkor
is, ha nem katasztrófaállapot van a megyében.
Jó egészséget kíván a falu minden polgárának:
Szabó Balázs polgármester

Képviselő választás
eredményének
megállapítása
32/2010. (10.04.) sz. határozat
A Helyi Választási Bizottság megállapítja,
hogy a 2010. október 3-ai önkormányzati képviselők és polgármesterek választásán Felsőörs községben önkormányzati
képviselővé
Dr. Kulcsár Tamás Jenő 8227. Felsőörs,
Szegedi Róza u. 11. szám alatti lakos
Kereszténydemokrata Néppárt jelöltet,
Orbán György 8227. Felsőörs, Fenyves
u. 7. szám alatti lakos Kereszténydemokrata Néppárt jelöltet,
Papp Gyula 8227. Felsőörs, Csöpp u. 7.
szám alatti lakos független jelöltet,
Pásztor István 8227. Felsőörs, Bárókert
u. 13. szám alatti lakos Kereszténydemokrata Néppárt jelöltet,
Piller Péter 8227. Felsőörs, Úttörő u.
1/B. szám alatti lakos Kereszténydemokrata Néppárt jelöltet,
Vass Csaba György 8227. Felsőörs,
Potza d. 1436/12. hrsz. alatti lakos
független jelöltet választották meg.
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A testületi ülésen történt
2010. szeptember 14-én utolsó ülését
tartotta a 2006-2010. között működő
Képviselő-testület, melyen a következő
döntések születtek:
• A Miske Óvoda helyi nevelési programját elfogadták a képviselők.
• A Fenyves utca 134/54 hrsz-ú magánszemélyek-önkormányzat közös tulajdonú telket december elején
eladásra meg kell hírdetni bruttó
7.528.000 Ft-ért.
• A 2010. évi költségvetés I. félévi teljesítéséről szóló beszámolót elfogadta
a Testület.
• Döntés született arról, hogy a község
külterületi településrészein be kell vezetni a zsákos hulladékkezelési közszolgáltatás kötelező igénybevételét. A
bevezetés módjáról tárgyalni kell a
közszolgáltatást végző cégekkel.
• Magánszemélyek kérelmezték a Képviselő-testülettől, hogy a község K-i
részén lévő (belterületekkel határos)
ingatlanjaik belterületbe vonása érdekében módosítsa a Rendezési Tervet. Jelenleg a Terv-módosítás utolsó
(folytatás a köv. oldalon)
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fázisába érkezett, ezért csak a következő módosításkor lehet a kérelemmel foglalkozni. Másrészt ahhoz, hogy újabb belterületbe vonás
történhessen, felül kell bírálni az ilyen státusszal rendelkező, be nem épített területeket,
s amennyiben azokat továbbra sem építik be,
lehet kivenni a fejlesztendő területekből, s helyette kijelölni a most kért területet.
A Képviselő-testület elhatározta, hogy tárgyalni kell az iskolaudvar és a Tislér-udvar közti
telektulajdonosokkal kertjeik végének megvételéről. E terület oktatási és sport célokra lett
kijelölve a Rendezési Tervben.
A 2010. szeptember 18-i szüreti felvonulás és
mulatság programra 300 ezer Ft felhasználását
engedélyezte.
A község 6.030.000 Ft-ot nyert közművelődési
érdekeltségnövelő pályázaton a Civilház eszközbeszerzésére. A Képviselő-testület megbízta a
közösségszervezőt, hogy árajánlatot hozzon a
következő ülésre a javaslatokról.
A Képviselő-testület alapítási jogkörében eljárva megbízza Simon Gábort a Felsőörsért Közalapítvány elnöki feladatainak ellátásával a
következő 2 évre.
Az Önkormányzat a Bárókertnél lévő Barecsközben utat akart kialakítani. Elindította az ott
lévő földrészlet kisajátítási folyamatát. A szakértő a kisajátítási összeget 4,4 millió Ft-ban határozta meg, mely összeget a Testület nem
fogadta el.
A Képviselők elhatározták, hogy a Kertvég utca
végén lévő útfordulón 360 eFt-ért murvás útalapot készíttet. Ezzel az iskolán keresztül kiépített gyalogút össze lesz kötve a Kertvég
utcával, és a Civilház D-i udvarrészével, ahol
az új játszótér megépült.
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási
Központ 2010. évi költségvetés-módosítását és
I. félévi beszámolóját elfogadta az Önkormányzat.
A szociálisan rászorult felsőörsi diákok támogatása céljából az Önkormányzat csatlakozott a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2011. évi fordulójához.
A beérkező pályázatok a Népjóléti Bizottság
véleménye alapján lesznek elbírálva.
Az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati
Társulás Alapító Okiratának és Társulási Megállapodásának módosításait elfogadták a Képviselők, s a KEOP rekultivációs pályázat (a
felhagyott hulladéklerakónk) önrészéhez
149.700 Ft átutalásáról is döntés született.
Dr. Bardóczi és Tsa Bt-t 160 eFt-tal támogatja
a Képviselő-testület (a 2010. évi 2. félévi közműköltségek ﬁnanszírizása céljából).
A Testület megbízta a Polgármestert, hogy a

Vadrózsa utcai útépítés céljából hozzon új árajánlatokat, mert az útépítést max. 1 millió
Ft-tal fogja támogatni, amennyiben a telektulajdonosok vállalják a többi költség ﬁnanszírozását. Az árajánlatok ismeretében össze kell
hívni a telektulajdonosokat a beruházás műszaki tartalmának és érdekeltségi területének
meghatározása miatt.
• A Kishegy, Nektár utca aszfaltozására 100 eFt
támogatást ad az Önkormányzat.
• Az Úttörő utcai elöregedett ivóvízvezeték rekonstrukciójának tervezésére új ajánlatot kell
kérni, mert a beterjesztett 2 ajánlatot túlzónak tartották a Képviselők.
• A Csalogány utca 2 és 4. számú ingatlanok előtti
csapadékvíz-elvezetés megoldására kivitelezői
ajánlatokat kell hozni. A Kinizsi utcai vízelvezetést a Táncsics utcára akkor valósítja meg az
Önkormányzat, ha a befogadói oldalon a
rendszer kiépül.
• A Képviselő-testület egy kérelmező kérésére
azt a választ adja, hogy a Községben évtizedek
óta azonos módon fennálló gyakorlattal megegyezően az Önkormányzat a Kertvég utcában és a Bárókert utca jelzett szakaszán biztosította a csapadékvíz-elvezető árok építését, a
kapubejárók kiépítése a többi érintett ingatlannal megegyezően az ingatlantulajdonosok feladata.
• A Testület elfogadja a ProgramMester Kft.
ajánlatát, és 30 eFt díjazással csatlakozik a
www.programmester.hu országos rendezvénykereső portálhoz.
• 140 eFt-ért a Rózsa u. 28. sz. ingatlan előtti
zárt csapadékvíz-elvezető csatorna javítását
megrendeli az Önkormányzat.
• A buszmegálló tetőzetének javítását és az óvodánál lévő váróhelyiségre eresz felszerelését
megrendeli a Testület.
• Tárkányban 3 öregﬁúk focicsapat részvételével
foci-torna lesz (Pográny – Felsőörs – Tárkány),
melynek utazási költségét ﬁnanszírozza az Önkormányzat.
• Az iskolaudvaron épült aszfaltos pálya 4. oldalán kiépíti az Önkormányzat a kerítést a többi
oldallal megegyező műszaki tartalommal.
• Zárt ülésen segélykérelmekről is döntés született, valamint a Fenyves utca II. ütemének leaszfaltozása kapcsán határozatokat hozott a
Képviselő-testület, és 123.120 Ft-ban határozta meg az egy ingatlanra eső hozzájárulás
összegét, melyet 36 hónap részletﬁzetéssel kell
kiegyenlíteni havi 3.420 Ft összegben.
• Viszt Péter képviselő egy évig folyamatosan
nem vett részt a testületi üléseken, ezért az önkormányzati törvény szerint megszűnt a képviselői mandátuma.
2010. szeptember 29.
Kenézné Berei Györgyi polgármester

Felsőörsi HÍRMONDÓ
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FELHÍVÁS

FUTBALL

Felsőörs község Önkormányzata kiírja a

Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázatot.
Benyújtás módja: a települési önkormányzatnál
írásban, a pályázó által
aláírva, egy példányban
Benyújtás határideje:
2010. október 29.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat:
(felsőoktatási tanulmányaikat folytatók )
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
„B” típusú pályázat
(felsőoktatási tanulmányaikat kezdők)
3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíjban kizárólag Felsőörsön állandó bejelentett lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2010. november 23.
Érdeklődni és űrlapot
beszerezni a Polgármesteri Hivatalban lehet
Pingiczerné Király Zsuzsanna főelőadónál.
(Tel.: 87/577-210)
Felsőörs, 2010. 09. 16.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

„Szendrey Attila”
Foci Emléktorna

35 éve már,
hogy a falu focicsapata Galambos József vezetésével a legnagyobb diadalát érte el, feljutott a Megyei I. osztályba!
Ez alkalommal összejöttek a rég nem látott játékostársak és felelevenítették a régi idők
fociemlékeit.
Nagyon szépen köszönjük azon támogatónk segítségét, akik hozzájárultak a találkozó
megrendezéséhez:
Felsőörs község Önkormányzata
Bóka István; Csóka Ferenc; Mikóczi János; Tászler István; Antal Gyula; Galambos József; Horváth Géza
És aki a ﬁnom vacsorát készítette:: Gombár Csaba!

Augusztus 28-án második alkalommal került megrendezésre a
„Szendrey Attila” Foci Emléktorna.
Előtte megkoszorúztuk a névadó
síremlékét.
A rossz időjárás miatt kénytelenek
voltunk az Alsóörsi Sportcsarnokban lebonyolítani a találkozókat.
Köszönjük Alsóörs!
A résztvevő csapatok nagy harcban, gólkülönbséggel tudták eldönteni a helyezéseket.
Köszönjük szépen a támogatóink
felajánlásait:
Felsőörs község Önkormányzata
Gombos János
Purger Szabolcs
Tóth József
Horváth Géza
Jövőre veletek ugyanitt!
Rendezőség

Felsőörsi IKSE őszi forduló
Forduló Dátum Idő
1. 2010. 08. 22. 17,00
ŐSI PSE 2. 2010. 08. 29. 17,00
FELSŐÖRSI IKSE 4. 2010. 09. 12. 16,30
CSOPAK FC 5. 2010. 09. 19. 16,00
FELSŐÖRSI IKSE 6. 2010. 09. 26. 16,00
BAKONYBÉL SZSE 7. 2010. 10. 03. 15,30
FELSŐÖRSI IKSE 8. 2010. 10. 09. 15,30 BALATONKENESE-KATICA PÉKSÉG L.C. 9. 2010. 10. 17. 15,00
FELSŐÖRSI IKSE 10. 2010. 10. 23. 15,00
FAK 11. 2010. 10. 31. 14,00
FELSŐÖRSI IKSE -

Felsőörsi HÍRMONDÓ

FELSŐÖRSI IKSE
BALATONALMÁDI SE
FELSŐÖRSI IKSE
PÉCSELYI SE
FELSŐÖRSI IKSE
DUDAR SE
FELSŐÖRSI IKSE
NAGYESZTERGÁR BAKONYABLAK SE
FELSŐÖRSI IKSE
BAKONYSZENTKIRÁLY SE
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Messze vitték jó hírünket
Búzavirág Népdalkör az „Őszikék” Berekfürdői nyugdíjasklub meghívására
részt vettek a XX. Berekfürdői Nemzetközi - Országos Nyugdíjas találkozón,
ahova Kalmár Lajosné képviselő is elkísért minket.
A dalkör a nyugdíjas klubnak átadta Felsőörs ajándékát: dr. Vízi Béla Bognár
László szobrászművész munkáját bemutató – több kötetből álló – könyvét, valamint Veres D. Csaba: Felsőörs évszázadai c. könyvét.
Tislér Anikó

A

3
Újabb állomáshoz érkezett
a Tiszta Európa Program
Észak - balatoni
rekultivációs projektje

Szüreti mulatság

Hatósági beadásra kerültek az ÉszakBalatoni Térség Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési Önkormányzati Társulás területén található hulladéklerakók rekultivációs tervei

Sajtóközlemény
2010. szeptember 15.

Testünk éppúgy kificamodhat, mint az elménk!
magyarok többsége számára az egészség csak akkor válik értékké, amikor
már elveszett. Ezen szükséges lenne változtatni, de elsősorban a fő cél, hogy
a rohamosan terjedő betegségek (szívinfarktus, ízületi és mozgásszervi betegségek stb.) növekedését csökkenteni és megelőzni. Felsőörsön 2010 tavaszától
ismét működik Galambos László sportedző vezetésével, heti rendszerességgel vezetett, aktív sportélet.
Az órák kimondottan zsírégető jellegűek, ezáltal a súlycsökkentésben nagy szerepük van.
Nagymértékben fejlesztik az állóképességet, koordinációs készséget, ritmusérzéket stb.
Kiemelkedő szerepe abban van, hogy a mindennapjainkban rendszeressé váljon
a mozgás és ez által egy más életformát alakítsunk ki a családunkkal együtt valamint egyénileg is. Hétvégeken sokat túrázzunk, kerékpározzunk és főleg nordic
walkingozzunk ha tehetjük az aerobic mellett. Ezekhez a mozgásformákhoz nagyon jók a település adottságai. Ezen kívül az Önkormányzat példamutatóan elkötelezettséget vállalt fel, mert biztosítja a tornatermet a Malomvölgyi Általános
Iskolában. Minden szerdán Malomvölgyi Általános Iskola tornatermében 18 -19
óra között lehet bekapcsolódni aktívan a zenés gimnasztikába és mozgásterápia
foglalkozásokba. Ajánlott a részvétel a felnőtt korosztálytól az idősebb korosztályig
mindenkinek. Amennyiben sportszakmai tanácsokra, vagy a programokkal kapcsolatban egyéb
információkra lenne szüksége, érdeklődhet az
alábbi elérhetőségeken:
Szeretettel várok mindenkit!
Telefonszám: 06/30/467-4035
E-mail: eurobics@vnet.hu
Honlap: www.nordicwalking-galako.hu
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A 2010. augusztus 24-én a tervezést
végző AR-Balaton Konzorcium elkészítette a hulladéklerakók rekultivációs terveit, és benyújtotta engedélyezésre a környezetvédelmi hatósághoz. A rekultivációs engedélyek 34 állami és önkormányzati tulajdonú
hulladéklerakó lezárásának megkezdését teszik lehetővé pályázati források segítségével. A projekt segítségével a Társulásnak lehetősége nyílik
arra, hogy jelentősen javítson a térség
környezeti állapotán, és számos lerakásra igénybevett területet visszaadjon a természetnek.
A hatósági engedélyezési eljárások lefolytatásával párhuzamosan készülnek
a kiviteli tervek, és a megvalósításra
vonatkozó pályázati dokumentáció.
A projekt részeként Bakonybél településen lévő hulladéklerakó is támogatást nyert az előkészítésre az első
fordulóban, melynek a településre
jutó összege nettó 3.018.750 Ft volt.
A megvalósításra elnyerhető összeg
pedig nettó 74,1 millió Ft.
A kivitelezésre vonatkozó pályázati
dokumentáció beadásának határideje
2010. október 31. A megvalósítás
2011-ben indul, és tervezett befejezése 2013.
A pályázat második fordulójában a
megvalósításra elnyerhető állami támogatás megszerzése fontos célja a
Társulás szakembereinek. A Társulás
ebből a pénzből szeretné megvalósítani a működési területén található
34 db, felhagyott, műszaki védelem
nélküli települési szilárd hulladéklerakó biztonságos lezárását, tájba illesztését.

2010. szeptember 18-án a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület Mandula Ünnepén belül szüreti felvonulást és
mulatságot tartottunk. A rendezvény
Felsőörs község Önkormányzata, felsőörsi civilszervezetek és a lakosság segítségével jött létre.
A felvonulás rövid volt és gyalogos, az
orvosi rendelőtől az iskoláig tartott. A
Református Egyházközség tagjai készítették el a szürethez kapcsolódó felvonulási eszközöket, több helyi lakos
pogácsát sütött és kínált a felvonulóknak és érdeklődőknek, önkormányzatunk pedig ﬁnom helyi bort töltögetett
a szomjazók poharába. A felvonulást színesítették óvodásaink, az Angels moderntánccsoport lánykái, és Dobosné
Anikó családja. Az iskolában, a tetőtérben vidám program volt, melyben lakodalmas szokásokkal ismerkedhettünk
meg. A közönség bevonásával kacagtató
játékok tarkították a népzenei, és népi

táncos elemekre épült „Derüre Borút a
lakodalomban” című produkciót, és
bőven kínáltuk a bort a jó hangulat fokozására. A felsőörsi hölgyek ezen a rendezvényen köszönték meg a Nőnapi
ünnepséget a férﬁaknak, ennek jegyében
a Búzavirág Dalkör meglepetéssel is készült, amely hatalmas sikert ért el. Az iskola földszintjén és udvarán közben a
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Nők Felsőörsért Egyesület lángossal és
lecsóval várta a megéhezett közönséget,
és különféle terményeket is lehetett
náluk vásárolni. A FÉK Egyesület játszóházzal kedveskedett a gyerekeknek. A
Mandula Ünnep hagyománya a mandulás sütemények és torták versenye. Ezeket az édességeket zsűri bírálta el (Pintér
Zsolt - a Kokó Cukrászda tulajdonosa;
Rajnai Árpádné - Balaton Riviera Egyesület; és Vaczkó István - Felsőörsi IKSE
és az ifjúság képviselőjeként), majd a közönség jó étvággyal elfogyasztotta.
A programot táncház és nótázás zárta.
Kedves Felsőörsiek!
Ezúton is megköszönjük a rengeteg segítséget, munkát, érdeklődést, jó tanácsot!
Kérjük, támogassák a szüreti mulatság
további megrendezését azzal is, hogy ötleteiket eljuttatják hozzánk.
Meséljék el, hogy milyen volt sok-sok
évvel ezelőtt a szüreti felvonulás, mert jó
volna ezt a szép hagyományt feléleszteni
Felsőörsön is!
Plell Olga
közösségszervező
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MANDULÁS
SÜTEMÉNY
A 2010. június 26-án megrendezett IV.
Felsőörsi ízutazás egyik ﬁnomságának a
pontos leírását szeretnénk közreadni –
talán bátran fogalmazhatunk így – közkívánatra. Bízva abban, hogy sokaknak örömet szerzünk vele. Következzék hát
Kappel Mária mandulás süteményének a
receptje. A leírásban szereplő 1 pohárnyi
mennyiség 2 dl-t jelent.
Hozzávalók:
A tésztához: 6 egész tojás, 2 pohár kristálycukor, 2 pohár tejszín, 4 pohár búzaliszt, 2 csomag sütőpor;
A tésztára valóhoz: 12,5 dkg teavaj, 1
pohár kristálycukor, 3 evőkanál tej, 10 dkg
szeletelt mandula.
Elkészítés:
A lisztet a sütőporral és a cukorral alaposan
elkeverem, aztán hozzáöntöm a tojásokkal
elkevert tejszínt. A jól kikevert tésztát 2
egyforma sütőpapírral kibélelt tepsibe
öntöm. Előmelegített sütőbe teszem, amikor félig megsült, kiveszem a sütőből és az
egyik tésztára rákenem a mandulás feltétet. Ehhez a felolvasztott teavajban elkeverem a cukrot meg a tejet. Már csak a
szeletelt mandulát kell rászórni, elsimítani
és sülhet tovább a tészta. Akkor jó, ha a
színe aranybarna. Sütés után hűlni hagyom. Vanília pudingból készült krémmel
töltöm és a mandulás lap kerül felülre.
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Megszépül a református parókia

Megkezdődött a tanítás. Változott a szabálysértés!
ár két éve bevezetésre került az „Iskola rendőre” program, amely
ebben az évben is folytatódik az egész ország, így a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság területén is.
A program a rendőri munkának az általános iskolákban folytatott bűn- és
baleset-megelőzési tevékenységét fogja össze, amelyet szeretnénk az óvodákra és középiskolákra is kiterjeszteni. Minden iskolának van egy kapcsolattartó rendőre. Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a
különböző hivatalos és szabadidős programokon, igény esetén fogadóórát
tart, részt vesz a szülői értekezleteken, 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. kérhetik felvilágosító előadások tartását. De nemcsak az iskolák, hanem a szülők észrevételeit is szívesen veszzük. Ezt a kapcsolattartó tevékenységet
általában a települések körzeti megbízott rendőrei végzik, a megelőzési előadó koordinálja, nyújt segítséget, ill. aktívan részt vesz az előadások tartásában, programok szervezésében. Az iskolakezdéssel kapcsolatosan fontos
feladat még az intézmények környékének felmérése közlekedés biztonsági és bűnmegelőzési szempontból, és a szükséges intézkedések megtétele.
De nem csak a rendőröknek kell odaﬁgyelni a közterületen közlekedő
gyermekekre, hanem minden felnőttnek. Gyermekeink biztonságáért
mindnyájan felelősek vagyunk gyalog, kerékpáron, gépkocsiban, tömegközlekedési járműveken és a szórakozóhelyeken egyaránt.
A jogszabályi változások közül különösen fontosnak tartom a szabálysértési törvény változásait. A „tyúklopások” néven elhíresült estekről van
szó. A 20.000 forint alatti értékben elkövetett lopásokat eddig az önkormányzatok igazgatásrendészeti osztályán vizsgálták és szabták ki a büntetést. Most ezek az ügyek átkerültek a rendőrséghez, amely nem szankciónál
azonnal, hanem a vizsgálat végén a bíróságra kerül az ügy. Így ezekben az
esetekben a pénzbírságon túl már közmunka és elzárás is kiszabható büntetésként. Tulajdonképpen ez volt a változtatások célja! Ezek a változások
azonban most elsősorban a ﬁatalkorúakat (14-18 évesig) érintik érzékenyen. Ők is beleesnek ebbe a kategóriába, amikor az üzletekben ostoba gyerekes csínyből ellopnak kis értékű dolgokat, vagy egymástól apróbb tárgyakat. Ők,
mivel nem rendelkeznek önálló jövedelemmel, nem kapnak pénzbüntetést,
közmunkára 16 év alatt nem ítélhetők, marad az elzárás. Lehet, hogy csak
1-2 nap, de nagyon komoly pszichés következménye lehet a törvényes megleckéztetésnek.
Ezért van most jelentősége a felvilágosításnak, a tájékoztatásnak, hogy azt
a ﬁatalt, aki egyszer követ el egy ostobaságot – mert a ﬁatalkorú elkövetők
70-80 %-ra ez jellemző – ne sújtsa aránytalan büntetés.
Az ősz és a szüret időszakában a közlekedési szabálysértésekről is említést
kell tenni. Az a tapasztalatunk, hogy az ittas vezetők száma nem csökkent
a zéró tolerancia ellenére sem. A vezetői engedélyek azonnali elvételének
sokszor nincs visszatartó ereje. Érdekes ez a kerékpárosok esetében, hiszen
náluk a jogosítvány elvételére nem kerül sor, viszont a vezetéstől eltilthatók,
ha van vezetői engedélyük!
Erre a szüret és a közeledő báli szezon idején különösen tanácsos odaﬁgyelni!
Stanka Mária
r. őrgy.
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zinte észrevétlenül bújik meg a református parókia épülete a
templom északi oldala mellett. Legalábbis nyár elejéig a megkopott homlokzat, a szürkés palatető nem hívta fel magára a
ﬁgyelmet. Reménység szerint, amikor a kedves olvasó már a kezében tartja ezt a Felsőörsi Hírmondót, akkor már meg is történt az
épület műszaki átadás-átvétele, és a megújult külső jobban vonzza
majd a tekintetet. Érdemes lesz belül is végigmenni. A közel 100
éves épület a részben megtartott, részben pedig rekonstruált külsőbelső nyílászáróival, szép, igényes burkolataival, kisebb-nagyobb
tereivel, az eredetihez hűen rekonstruált fa tornácával, frissen parkosított udvarával, parkoló helyek kialakításával, nem csak a szemet gyönyörködteti, hanem méltó helyet biztosít a gyülekezet
alkalmainak. Hálásak vagyunk az Úristennek ezért a lehetőségért,
és azon leszünk, hogy nemcsak külsőleg, hanem belül is, a szívekben - lelkekben megújuljon közösségünk, és élet legyen a megszépült falak között!
Szívesen állunk a falu rendelkezésére is egy-egy kiállítás, koncert,
előadói est megrendezésének helyszínéül, hogy így is szolgáljuk a
település, mint nagyobb közösségünk javát.
Az épület földszintjén egy tágas, közel 60 m2-es gyülekezeti terem,
előtér, irodahelyiség, teakonyha, mosdók (mozgássérültek számára
is), ill. a tavaly átadott Kálvin-terem szolgálja a közösségi élet céljait. Helyet kapott még a „vidéki örökséget” bemutató kiállító tér,
amelynek két helyiségében egyrészt a helyi egyháztörténeti, másrészt a helyi borászati-szőlészeti tradíciókat szeretné láttatni. A kiállítások a hét minden
napján látogathatóak lesznek. Szeretettel várjuk a
kedves látogatókat!
Amint a mellékelt projekt
táblánkon is látható, a beruházás az Új Magyarország
Vidékfejlesztési
Projekt keretében, Európai
Uniós támogatásból valósult meg. Mivel a pályázat utóﬁnanszírozott, az áthidaló kölcsönöket a helyi ref. egyházközség és a Dunántúli Református
Egyházkerület biztosította, biztosítja. A pályázati támogatáson túl
gyülekezetünk önrészével is hozzájárult a megvalósuláshoz.
Az épület ünnepélyes átadására terveink szerint november 6-án
kerül sor. Ezúton is szeretettel hívjuk, várjuk az érdeklődőket erre
az alkalomra, örüljünk, adjunk hálát és ünnepeljünk együtt!
KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA ref. lelkész
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„Az Alpha kurzusok a keresztény hit alapjait hangsúlyozzák, és így betöltik sokak szükségét, akik jelenleg az élet értelmét keresik.”
(Roy Warke)

Meghívó

Szeretettel várunk minden érdeklődőt a felsőörsi
református közösségi házba (Szabadság tér 10.), a
sok országban, és hazánkban is nagyon sikeres tízhetes Alpha tanfolyamra!
Tanfolyamunk érdekesen, könnyen érthetően
mutatja be a keresztyénség alaptanításait. Az alkalmak menetrendje:
Közös, könnyű vacsora
Közérthető, világos előadás
Közvetlen, barátságos csoportos beszélgetés
A tanfolyam október 21-én, csütörtökön indul,
18 órakor.
Az alkalmak 20 óráig tartanak. Az első 5 alkalom
után decemberben szünetet tartunk, januártól
kerül sor a befejező 5 alkalomra. A tanfolyam ingyenes, felekezettől független. Minden érdeklődő
jelentkezését szeretettel várjuk!
Jelentkezés október 15-ig : 06/20/51 247 51
Kántorné Pólus Ibolya ref. lelkész
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