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A Testületi ülésen történt
2008. szeptember 02-án soros ülését
tartotta a Képviselő-testület.
Az elmúlt ülés óta történt események
beszámolójában elhangzottak a következők:
- július 18-20-án lezajlottak a falunapi
események,
- a Kelet-Balatoni Többcélú társulás
ülésén augusztus 14-én szó volt egy
közös pályázat beadásáról, mely
„Gyermekek és ﬁatalok integrációs
programja” címen lett kiírva,
- a Közigazgatási Hivatal törvényességi
vizsgálatot végzett a munkaszervezetnél, és pozitív megállapításokat tettek,
- a szociális pályázatot (mely az Idősek
Klubjának Prevics-házba költözését is
tartalmazta) formai okokból elutasította a pályázat kiírója, a fellebbezést
még nem bírálták el,
- augusztus 16-án – a Fotográﬁa Napja
alkalmából – fotókiállítást szervezett
a Felsőörsért Közalapítvány 5 fotóművész műveiből,
- az óvodánál súlyos csőtörést szüntettünk meg,
- az iskolában az energiatakarékosság
jegyében teljes világítás és ablakcserére
került sor,

- a Közép-dunántúli Regionális Tanácshoz beadott pályázatunk túljutott
az első fordulón, s amennyiben a második forduló előírásait teljesítjük,
31.699.541,-Ft pályázati nyereményből bővíthetjük az óvodánkat,
- augusztus 28-án lakossági fórumot
tartott az önkormányzat a külterületi
telektulajdonosoknak.
Elsőként az óvodavezető elmúlt nevelési évről szóló beszámolóját fogadták el a
Képviselők. A beszámolóban az óvodavezető értékelte a nevelőtestület munkáját, a tárgyi feltételeket, szót ejtett az
új csoportbeosztásokról, és értékelte saját eddig végzett munkáját.
Az óvodai létszámot 63 főre emelte az
önkormányzat, amihez az OKÉV-től is
engedélyt kell kérni.
Az iskolaigazgató beszámolóját az elmúlt tanév működéséről is elfogadták
a Képviselők, és döntöttek arról, hogy
bizottságot állítanak fel, s ez a bizottság
megvizsgálja, hogyan lehet megnövelni
az osztálytermek alapterületét.
Az óvodai gyermeklétszám alapján
ugyanis egyértelművé vált, hogy a 10-12
főre épített tantermekben nem fogjuk
tudni elhelyezni a tanulókat.

F Ó RU M A H O N L A P U N KO N
2008. szeptember 18-án Felsőörs Fórumot indítottunk honlapunkon.
A fórum a www.felsoors.hu bejelentkezési képernyő felső sávjára kattintva
érhető el, vagy www.felsoors.hu/forum begépelésével. Felhasználó név és jelszó regisztrációja illetve megadása után a fórumon hozzászólásokat, véleményeket, ötleteket várunk Önöktől, akár a megadott témakörökben, akár azon
túl is. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel!
Felsörs Község Önkormányzata
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Már idén, az 1. osztályosok is a napközis teremben kaptak helyet, mert a
16 kisgyermeket ott lehetett kényelmesen elhelyezni.
A Képviselő-testület az egyeztetési folyamatok végén elfogadta a község településszerkezeti tervét.
Ezen az ülésen az önkormányzat és
intézménye költségvetésének 1. félévi
teljesítéséről szóló beszámolót, és 1. félévi költségvetési rendelet-módosítását
is megtárgyalták a Képviselők.
Megállapítható, hogy az Önkormányzat gazdálkodása kiegyensúlyozott, az
időarányos teljesítés megfelelő.
A Hermann Ottó utcai telkek közművesítésével kapcsolatos kérdések is napirenden voltak, amik a közművesítés
befejezéséről szóltak. Az Önkormányzat a részére felmerülő többletköltségeket biztosítja, s a még meglévő 4 telkét
október 6-án, 18 órai kezdettel versenytárgyaláson értékesíti.
Döntés született arról is, hogy a bárókerti közvilágítási alépítmény áfa-ját
(470.737,-Ft-ot) az Önkormányzat kiﬁzeti, a 2.353.685,-Ft-ot pedig meg(Folytatás a köv. oldalon)
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azonban az E-On-tól kb. ugyanekkora összegű kártalanítást kapott a település, így rendkívüli ülésen
megszavazták a Képviselők, hogy a teljes összeget kiﬁzetik, s a bárókerti telektulajdonosokat nem terheli a beruházás.)
A Testület a Goodwill Consulting Pályázati Tanácsadó Kft-vel 1 éves időtartamra 360,-eFt-os díjazással szerződést
köt pályázatírásra, s egyben felmondta
egy másik pályázatíró céggel pályázatﬁgyelésre kötött szerződését.
451.900,-Ft saját forrásról született
döntés a „Tiszta Európa Program ÉszakBalatoni Hulladékgazdálkodási Projekt”
kapcsán, aminek keretében a felhagyott
szemétlerakó rekultivációja 2010-ig
megvalósulhat.
Forgalomlassító sziget és gyalogátkelőhely létesítésére pályázat beadásához közvilágítási terv elkészítését támogatták a
Képviselők, és szeptember 10-én rendkívüli ülésen 18.393.205,-Ft összegű
3.393.205,-Ft önrészű pályázat beadásáról is döntés született e tárgyban.
Amennyiben pozitívan bírálnák el a pályázatot, a község Veszprém felőli szakaszán, a Kisperjési lakótelepnél megépülhetne a forgalomlassító sziget és a buszmegállóhoz való átjárást segítő gyalogátkelőhely.
A Veszprém Megyei Állami Közútkezelő KHT osztályvezetőjével történt bejáráson a Fő utca közlekedési gondjainak
megoldásáról jegyzőkönyv készült, s a
benne foglaltakra kért árajánlatot fogadták el a képviselők. Eszerint több
útburkolati jelet festenek fel és táblákat
is elhelyeznek a biztonságosabb közlekedés érdekében, pl:
- Prevics-háznál a gyalogosok védelme
érdekében,
- az óvoda biztonságosabb megközelíthetősége érdekében,
- a Polgármesteri Hivatalnál a zebra
előtt sárga ﬁgyelmeztető felfestés.
Az Önkormányzat vállalkozási szerződés megkötéséről döntött a BAZSO
2001. Bt-vel a Tislér-ház felújítására.
A Képviselő-testület Integrált Közösségi Szolgáltató Tér (IKSZT) cím elnyerésére pályázatot kíván benyújtani az
FVM-hez.

Az IKSZT a Faluház épületében lesz
kialakítva. A szeptember 22-i rendkívüli ülésen a pályázat műszaki tartalmát
és költségvetését is meghatározta a testület: 50 millió Ft-ból megvalósulhat
az IKSZT 3 évi működése, az épület átépítése és berendezésekkel, számítógépekkel, stb. való felszerelése. A pályázat
önrésze az 50 millió Ft áfa-tartalma,
azaz 10 millió Ft.
Az IKSZT kialakítására azért van szükség, mert nincs a községnek művelődési
háza, s a lakosság különböző korosztályainak szabadidős tevékenységei (a nagy
rendezvényeket kivéve) a helyszínen lebonyolíthatók lesznek (pl. civil szervezetek rendezvényei, kiállítások, előadások,
ﬁatalok programjai, klubok, építész, falugazdász, rendőr fogadóórái, stb.)
Másik pályázat beadásáról is született
elvi döntés, ami az EMVA Falumegújítás és fejlesztés témakörében lehetővé
tenné a Millennium Park terv szerinti tovább építését (parkírozó, utak, virágosítás), a Csicsics- és a Prevics-ház külső
felújítását (nyílászárócsere, tetőcsere,
külső vakolat), a 2 játszótér felújítását,
a 168 hrsz-ú erdei út rendbetételét.
Ezt a pályázatot október 30-ig lehet
beadni, a Testült következő ülésén dönt
a tartalmáról.
Az Önkormányzat idén is kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjpályázat „A” és „B” típusát, melyre
2008. október 31-ig lehet benyújtani
pályázatot, s azt a Képviselő-testület
november 24-ig bírálja el.
A Képviselő-testület hozzájárult ahhoz, hogy október 1-től az Idősek Klubja vezetőjének munkaideje 6 óráról napi
8 órára emelkedjen, bérköltségét az állami normatíva fedezi.
A Kakukk utca útfelújításához max.
200,-eFt-tal való hozzájárulásról és egy
külterületi közterületen engedély nélkül
épített sziklakert elbontásáról is döntés
született.
A Településfejlesztési Bizottságtól
ajánlást vár a Testület az új lakóterületek
út és kerítés közti közterületeinek növényesítésére, kapubejáróinak kialakítására,
mert szeretné, ha egységes arculattal
bíró településrészek alakulnának ki.
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A következő ülésre ajánlatokat kell
bekérni a 168 hrsz-ú erdei út rendbetételére.
Az Önkormányzatnál raktáron lévő
használt bútorok, eszközök, berendezések
eladására kialakított árakat is megszavazták a Képviselők, s a Szilvás utcai
szociális bérlakások ereszcsatornájára a
”Pléh-Bános” Kft 305.699,-Ft-os árajánlatát is elfogadták.
Az új balatonalmádi rendőrkapitány
kinevezését támogatta a Testület, a Közigazgatási Hivatal törvényességi észrevételére tett jegyzői intézkedést fogadták el,
majd támogatták a lézernyomtató és számítógép beszerzését a teleház-könyvtárba.
A Képviselők megbízták a Jegyzőt,
hogy terjesszen elő rendelettervezet, mely
az egyes kültéri tevékenységek által okozott zaj- és rezgésterhelést korlátozza.
Rajki Tamás tervezőnek 100,-eFt-os
tervezési díjjal megbízást adtak a Képviselők a 052 hrsz-ú út építési engedélyezési tervének módosítására (Hosszú
utca), és elfogadták a Balatonalmádi
Szociális és Gyermekjóléti Intézményfenntartó Társulás által fenntartott Alapszolgáltatási Központ 1. féléves teljesítéséről szóló beszámolóját is.
A Képviselő-testület döntött arról is,
hogy visszavonja 2008. évi 122. sz. határozatát, mely a Norvég Alap pályázaton a Nők Felsőörsért Egyesület részvételének támogatásáról szólt, a közpénzekből nyújtott támogatások átláthatóságáról szóló 2007. évi CLXXXI. törvény 6. § (1) bekezdés e.) pontjában
foglalt, a Nők Felsőörsért Egyesület elnöki
tisztségéből adódó kizáró ok miatt.
A Képviselő-testület a rendezvénynaptár módosításának évközbeni változtatási jogát átruházta a KOSI Bizottságra.
Utolsó határozatában az Önkormányzat egy Képviselő tiszteletdíját 12
havi időtartamra 25 %-kal csökkentve,
18.754,-Ft-ban állapította meg, tekintettel arra, hogy 2007-2008.években
40 képviselő-testületi ülésből 26 ülésen
nem vett részt.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
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„Itt élünk” – rendhagyó

Kántorné Pólus Ibolya

2008. szeptember 13-án református lelkészt iktattak be Felsőörsön, Kántorné
Pólus Ibolya lelkész személyében. 78 éve nem volt ilyen esemény községünkben.
Ibolya 2004-óta dolgozik nálunk, és most 2008-ban a református közösség kérésére már hivatalosan is Ő Felsőörs református lelkésze. A beiktatásra ünnepélyes
keretek között került sor a református templomban, ahol többek között az egyház
elöljárói, Ibolya volt osztálytársai, előző gyülekezetének képviselői, barátai, helyi
szervezetek és a református közösség köszöntötte, jókívánságokkal látta el.
1970-ben született, Karcagon, általános
iskolát is itt végzett.
Vallásos nevelésben részesült, életében
meghatározó személy nagyapja, aki református lelkész volt itt, 50 éven át.
Nagyapja bevonta Őt az egyházközség
életébe, részt vett a hittanórákon, istentiszteleteken. Ekkoriban (1970-80-as
évek) kevesen jártak ezen eseményekre.
Édesanyja indíttatására 1984-88 között
a Debreceni Református Kollégium
Gimnáziumában tanult. Akkoriban ez
volt az ország egyetlen református gimnáziuma. Kollégiumban lakott, elmondta, hogy nehéz volt 14 évesen az
otthonától távol önállóvá válni. A középiskolát szigorú szabályok, szigorú
nevelők, szigorú kollégiumi rend, időbeosztás jellemezte, persze sok diákcsínnyel és jó baráti kapcsolatokkal
fűszerezve. Zárt burok volt, egy külön
világ, melyet az is mutat, hogy csak 6
hetente mehettek haza. Ibolya mégis
kedves emléket őriz ezekről az évekről.
Elmesélte, hogy a nagyhírű énekkar, a

Kántus tagja volt, amely kiváló keresztyén közösséget alkotott, középiskolások és egyetemisták is voltak az énekkar
tagjai. Az énekkar segítségével a világ is
kinyílt előttük, hiszen sok gyülekezetet
látogattak meg itthon és külföldön egyaránt. A 80-as évek derekán ritkaság
számba ment, hogy egyházi ifjúsági
csoportot engedtek Nyugat-Európába,
vagy éppen a tengeren túlra. Az országon belül elsősorban alföldi gyülekezetekkel tartották a kapcsolatot. Karnagyuk tehetséges, hívő, jólelkű vezetőjük
volt, példaképpé vált.
Kérdeztem Ibolyát, hogy mi vezérelte
őt hivatása felé? A család, a gimnáziumi
évek?
Azt felelte, ez nem ilyen egyszerű. A
családban indult, aztán a középiskolai
évek impulzusokat adtak neki, de ekkor még nem érezte elhivatottnak magát a lelkészi hivatás irányában.
A gimnáziumi évek több impulzust
adtak. Fontosak voltak az ú.n. evangelizációs hetek, amikor országos hírű lel-
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készek jöttek a gimnáziumba igét hirdetni, a diákokkal éjszakába nyúlóan
beszélgetni. Sokat jelentett Ibolyának
idős, bölcs vallástanára, és a debreceni
teológus diákokkal való jó kapcsolata.
Mindezek a hatások ugyan terelgették a
lelkészi hivatás felé, de még hiányzott
az „elhívás”, az Istentől kapott megerősítés. Így aztán egy kis kerülő út következett: rövid jogi tanulmányokkal,
majd egy szép esztendővel egy református szeretetotthonban, ahol Ibolya
idős embereket gondozott. Ez idő alatt
sok-sok imádság után egy konkrét igehirdetés hatására döntött a lelkészi hivatás mellett.
1989-1995 között a Budapesti Református Teológiai Akadémia hallgatója
volt. Sok tanulás, számos budapesti és
dunántúli gyülekezeti élmény következett. Igaz, mély barátságok szövődtek a
lelkészhallgatók között.
Akadémiai éveit megszakítva Ibolya egy
évre Angliába ment, kicsit körülnézni,
és angolt tanulni. Egy keresztyén ifjúsági központban dolgozott. Később
ösztöndíjjal újra Angliába került tanulmányokat folytatni. Nagyon kedves
élménye ez, sok tapasztalatot szerezhetett, hiszen az iskola nemzetközi volt,
megismerhetett másokat, látóköre és
emberi kapcsolatai tágulhattak. Kenyából, Új-Zélandról, Dél-Afrikából,
Ausztráliából a világ minden tájáról tanultak itt diákok.
Első szolgálati helye Kistarcsa volt, ahol
segédlelkészként a gyülekezeti élet minden területén kipróbálhatta magát. Vezető lelkészétől rengeteget tanult, a
gyülekezet nagyon szerető szívű volt.
Ebben az időszakban Ibolyának már
egyik szülője sem élt, jól esett a sok,
kedves támogatás. 4 évig volt Kistarcsán, és ez alatt az évek alatt másoddiplomát szerzett a Semmelweis Egyetem mentálhigiénés szakirányú szakán.
Itt segítő foglalkozásúakkal tanult
együtt, a legkülönbözőbb, emberekkel
(Folytatás a köv. oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)
foglalkozó hivatásokból, ami nagyon hasznos volt a másság elfogadására
és az együttműködési kézség elsajátítására. Elmondta, hogy ez a képzés
önmaga, a másik ember és Isten megértésében is sokat segített.
Veszprémbe férje által került 2000-ben. Kisgyermekei nevelése közben keresték meg a felsőörsi lelkészi állással, melyet ideiglenes státuszban látott
el 2004-től. A hirtelen jött feladattól kissé félt, de örömmel vállalta el a
gyülekezetet, dolgozni vágyott.
Mielőtt elkezdte a munkáját Felsőörsön, férjével együtt körülnézett, sétálgattak a faluban. Első, kellemes benyomása az volt, hogy az emberek az
utcán rájuk mosolyogtak, köszöntek, és hogy mennyire szép a hely. Az
első istentiszteleten már úgy érezte, otthon van. Az elmúlt négy évben sok
öröme volt a gyülekezeti munkában. Persze, adódnak nehézségek is, mint
minden emberi közösségekben szolgálók munkájában, de Ibolya nagyon
reménykedve tekint a gyülekezetre, hiszi, hogy hosszú évek kitartó munkájával, a munkatársak számának bővülésével, az Isten kegyelme által tovább növekedhet, erősödhet a gyülekezet. Három pici gyermeke mellett
elég nehéz számára a Veszprémből való kijárás, szeretne többet a faluban
lenni. Tervezik az idetelepedést, építkeznek. Úgy érzi, munkája hatékonyabb lesz, ha itt él, benne él a közösségben. Együtt élve mindjobban érezheti a helyiek örömeit és gondjait. Így többet tud tenni a református
közösségért, amivel a falu felé is nyithat.
Ibolya, tiszta lelkű ember, tettre kész, lelkes, elhivatott, modern, nyitott a
világra, aki képes közösséget formálni. Csillogó, tiszta szemeivel bizalmat
sugároz, barátságot, segítőkészség árad belőle. Beszélgetéseink alatt azt is
megﬁgyeltem, hogy vidám természetű, és a kihívásokat is szívesen veszi,
és bátran vállalja. Nagyon jó volt vele beszélgetni!
Kívánom, hogy hivatásában, a református közösségben, falunkban, családjában, és az élet minden területén értékeket, hitet, és örömöt találjon!
Plell Olga

FELHÍVÁ S

A református gyülekezet
rendszeres programjai:
Istentisztelet:

vasárnap 10 óra

Gyermek istentisztelet:
minden hó 1. és 3. vasárnapján
párhuzamosan az istentisztelettel
Családi istentisztelet:
minden 3. vasárnap 10 órakor
Hittanórák: helyszín:
református parókia épület
(Szabadság tér 10.)
„Kishalászok” csoport (óvodás-elsős):
hétfő 15.30-16.10 (okt.6-tól)
„Lámpácska” csoport (óvodás):
csütörtök 15.30-16.10 (okt.9-től)
„Zörgetők” csoport (3-4-5.o.):
hétfő 16.15-17.00 (szept.29-től)
„Tiszta szív” csoport (6-7. o.):
hétfő 17.00.17.45 (szept.29-től)
Nyugdíjasok bibliaórája:
csütörtök 16.30
Ifi óra:
páros héten csütörtök 17.30 (okt.2-től)
További információk: 06 20 51-247-51

ézmvesség iránt érdekldk számára csuhézás,
kézimunkázás, kosárfonás, gyertyamártogatás,
mézeskalácsosság, valamint ﬁlmes és digitális fotó szakköröket indítunk. Jelentkezéseket névvel, címmel, tevékenység megjelölésével kérjük a Felsőörsért Közalapítvány postaládájába helyezni (Polgármesteri Hivatal bejárata mellett található), vagy a Könyvtárba leadni.

K

KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ (és konditerem) NYITVA TARTÁS
Hétfő

14. 00 – 19. 00

Kedd

Zárva

Szerda 14. 00 – 19. 00

Csocsó és pingpongozási lehetőség a nyitva tartás alatt,
a hivatali munkaidőn kívül! A könyvtárban könyvek kölcsönzésén,
helyben olvasásán, Internet használaton túl lehetőség van
társasjátékra, rajzolásra is! Olvasni jó!
Plell Olga – Könyvtár és Teleház vezető
Tel: 87/ 577-209; 30/421-6543
e-mail: konyvtar@felsoors.hu
Skype: plell.olga

Csütörtök Zárva
Péntek 14. 00 – 19. 00
Szombat - vasárnap Zárva
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FELSŐÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
Közhasznúsági jelentése 2007. évről
Az Alapítvány címe: 8227. Felsőörs Szabadság tér 2. Alapítvány adószáma: 18925575-1-19
Alapítvány nyilvántartási száma: PK.60.152/1997 Közhasznúvá minősítés bírósági határozatának száma:: 978
Számviteli beszámoló
Költségvetési támogatások felhasználásáról szóló kimutatás.
2007 évben alapítványunk az alábbi támogatásokat kapta.
1. Felsőörs Önkormányzatától 718.000.- Ft-ot kaptunk.
A Felsőörsi Hírmondó kiadási költségére illetve a Nyugdíjas klub rendezvényeinek támogatására. A támogatást a
megjelölt célra költöttük és a felhasználásáról elszámoltunk.
2. Egyéb támogatások : 152.000.-Ft, melyet a megjelölt
célra költöttünk.
3. A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás.
Nyitó pénzösszeg
5.553.837.-Ft
Bevételek:
902.023.- Ft
Önkormányzati támogatás
718.000.- Ft
Vállalkozói támogatás
61.000.-Ft
Lakossági támogatás
65.000.- Ft
Kuratóriumi tag támogatás
25.000.- Ft
SZJA1%
21.493.-Ft
Kapott bankkamat
6.830.- Ft
Lakossági cél ( Baumgartner József művégtag) 1.000,- Ft
Hirdetés bevétel
3.700.-Ft
Kiadások:
5.910.623.-Ft
Önkormányzatnak átadva
5.076.000.- Ft
Felsőörsi Hírmondó lapkiadására
537.132.- Ft
Rendezvényekre
209.942.- Ft
Irodaszer
15.320.-Ft
Bankköltség
25.397.-Ft
Számviteli szolgáltatás
10.000.- Ft
Útiköltség
7.879.- Ft
Postaköltség
953.- Ft
Egyéb költségek
28.000.- Ft
Záró pénzeszköz
545.237.-Ft
Bank egyenleg
536.197.- Ft
Házipénztári
9.040.- Ft
4. Cél szerinti kimutatás.
Önkormányzatnak ingatlan vásárláshoz 5.000.000.- Ft
Falunapi rendezvény támogatásához
76.000.- Ft
Nyugdíjas klubnak
190.000.- Ft
Felsőörsi Hírmondó
528.000.- Ft
5. Kapott Támogatások
Alapítványunk 2007. évben az alábbi támogatásokat kapta;
Önkormányzati támogatások
718.000.- Ft
Egyéb támogatások
152.000.-Ft
SZJA1%
21.493.-Ft
Összesen:
891.493.-Ft
Nyilatkozat
Alapítványunk 2007. évben sem nyújtott juttatást vezető
tisztségviselőinek.

6. A közhasznú tevékenységről szóló rövid beszámoló.
A Felsőörsért Közalapítvány 2007. évben átvette az Önkormányzattól a Felsőörsi Hírmondó lap kiadását. Felvállalta a Nyugdíjas klub működéséhez, az Önkormányzattól
kapott pénzeszköz felhasználásának koordinálását. Megszervezte a Honismereti kört illetve Kertbarát kört, kézimunka szakkört. Egyszámlánkon elkülönítve kezeljük
Baumgartner József művégtag operációjához beﬁzetett támogatásokat. A Nyugdíjas klub tagjaiból megalakult a „Búzavirág” Népdalkör. Összességében elmondható, hogy az
eltelt évben az Alapítvány jelentősen hozzájárult a falu
életében a hagyományok ápolásához.
2007 évben megvalósult programok.
Kiállítások:
Pápay Sámuel emlékére Fotográﬁa Napja alkalmából
Rendezvények, melyen rész vettünk.
Honismereti kör előadásai
Felsőörsi Falunapok
Őszköszöntő Falupiknik
Idősek világnapja
Nyugdíjasok napja
Nyugdíjasok karácsonya
Karácsonyi hangverseny
Megyei kertbarát rendezvény Zánka illetve Pápa.
Kertbarát kör előadásai
Egészség nap
Kihívás napja
Csopakon a Balatonriviéra családi hétvégéje
Alsóörsön a falu karácsonya
Rendezvényeink
Honismereti kör ( két hetenkénti) alkalmai
Pápay Sámuel emlékkiállítás
Fotográﬁa napja alkalmával kiállítás
Nyugdíjasok Napja
Nyugdíjas karácsony
Kertbarát köri összejövetelek
Kézimunka kör
Hogyan beszélünk Felsőörsön – Dr Novotny Júlia, a
Pannon Egyetem docense – előadása a nyelvjárás területén végzett munkájából
Felsőörs 2008-08-19
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Rendőrségi hírek
Itt van az ősz
tt van az ősz, amit semmi nem jelez
jobban, minthogy megkezdődött a
tanítás az iskolákban. Megnőtt a
reggeli forgalom az utakon, a buszokon.
Határozottan észrevehető, hogy rövidülnek a napok, romlanak a látási
viszonyok. A gyerekek óvatosabb közlekedésre való felkészítése mellett a láthatóságukat fokozó eszközökkel, jelzésekkel, „díszítésekkel” még biztonságosabbá tehetjük a közlekedésben való
részvételüket.
Talán már nem is kell említenem,
hogy a jogszabályok - rossz látási viszonyok esetén és éjjel - láthatósági mellény viselését írják elő lakott területen
kívül nemcsak a kerékpárral, hanem a
gyalog közlekedők részére is.
A déli órákban az iskolából hazafelé
tartó gyerekek, kiszabadulva a kötött
napirendből ﬁgyelmetlenek, meggondolatlanok, amikor az utcán közlekednek. Nekünk felnőtteknek kell arra
ügyelnünk, hogy ne érje őket baj, és
mindnyájan épségben, egészségben
haza érjenek!
Ne csak jogszabály kérdése legyen a
gyalogosok zebrán történő biztonságos
átkelése. Amikor egy gyalogos átkelési
szándékkal megáll a zebránál, a gépjármű vezetőnek álljon meg, és akkor
elkerülhető lesz a mostanában megszaporodott gyalogos gázolás.
Az ősz másik biztos jele a szüret közeledése. A gazdák megkezdik az egész
évben végzett munka gyümölcsének
betakarítását. A szüret gyakran egy kellemes együttlét, egy jó buli a segítő ismerősöknek, rokonoknak. Ez így is van
jól! De ne feledkezzünk meg arról,
hogy egy jó buliban mindig legyen egyegy olyan ember, aki nem fogyaszt alkoholt, és hazavisz bennünket. A
szigorított szabályok szerint az alkoholt
fogyasztó gépjármű vezetőtől azonnal

I

el kell venni a vezetői engedélyét. Megéri az a pár pohár bor, hogy pórul járjunk!?
A szüret után a hegyoldalakban nyaraló övezetekben elcsendesedik az élet,
egyre ritkábban találkozunk az ingatlanok tulajdonosaival. Az elhagyottá vált
területeken található ingatlanok, nyaralók igazán a hideg beálltával vannak
veszélynek kitéve. Az állandó lakással
nem rendelkező, vagy az igazságszolgáltatás elől bujkáló emberek keresnek
menedéket. Gyakran „csak” szállás szerzés céljából törik fel a lakatlan házakat,
elfogyasztják a található élelmiszereket,
kisebb, könnyen mozdítható, a mindennapokban jól hasznosítható tárgyakat tulajdonítanak el. Azt, hogy nagy
kár érjen bennünket a nyaraló feltörésével a jól zárható nyílászárók beépítésén túl úgy is megelőzhetjük, hogy nem
hagyunk ott igazán értékes tárgyakat,
vagy a nyaralót egy diszpécser rendszerhez csatlakozó riasztó rendszerrel
látjuk el. Higgyék el, egy igazán értékes
ingatlan esetében érdemes egy riasztó
berendezést üzemeltetni.
Persze ezeken területeken a polgárőrök és a rendőrség rendszeres és fokozott járőrszolgálata is komoly visszatartó erővel bír. Az ingatlan felügyeletének másik lehetősége, ha egy állandóan itt élő lakost megbízunk a
rendszeres körbenézéssel, felügyelettel.
November elején van a Mindenszentek és a Halottak napja. Ekkor az országban valóságos vándorlás indul be,
hogy az elhunytak sírjainál tiszteletüket
tegyék hozzátartozóik. Nekünk rendőröknek ez nagyobb forgalmat a közlekedésben, és illetéktelen érdeklődőket
jelent a temetők környékén parkoló
gépjárművek körül. Ebben az esetben is
csak azt a tanácsot tudjuk adni, vezessenek óvatosan és ne hagyjanak értékes,
csábító dolgokat a gépkocsi utasterében.
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2008.szeptember 1-vel Balogh Zsolt
r. törzsőrmester személyében betöltésre
került a helyi körzeti megbízotti státusz. A kollégánk Felsőőrsön lakik.
Stanka Mária r. szds.
Kedves Olvasó!
A segítségét kérjük a külsőleg megújult
Felsőörsi Hírmondó tartalmi megújításában. Újságunkat színesíteni szeretnénk az itt élők, több-rövidebb időt
községünkben eltöltők írásaival.
Kérjük, írjon szerkesztőségünknek!
Örömmel vesszük, ha saját verseit, élményeit, érdekes, szép fotóit, rajzait,
festményeit, alkotásait megosztja velünk és az újság olvasóival!
Szerkesztőségünk örül véleményének,
javaslatainak is!
Szerkesszük együtt a Felsőörsi Hírmondót!
Kulturális, Oktatási,
Sport és Ifjúsági Bizottság

Elérhetőségeink:
Cím:
Könyvtár és Teleház,
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
Telefon: 87/577-209; 87/577-211;
Mobil:
Plell Olga, 30/421-6543
Fax:
87/577-216
E-mail:
konyvtar@felsoors.hu;
Skype:
plell.olga
Internetes
fórum:
www.felsoors.hu/forum
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Megyegyűlés hírei

Felsőörs község Önkormányzata kiírja a
Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Benyújtás módja: a települési önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban
Benyújtás határideje:
2008. október 31.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
„B” típusú pályázat: 3 x 10 hónap, azaz hat
egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíjban kizárólag Felsőörsön állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázatok elbírálásának határideje:
2008. november 24.
Érdeklődni és űrlapot beszerezni a Polgármesteri Hivatalban lehet Pingiczerné
Király Zsuzsanna főelőadónál.
(Tel.: 87/577-210)
Felsőörs, 2008. szeptember 8.
Kenézné Berei Györgyi polgármester

Rendezvények
Október
10. 08. 18.00 Az aradi 13. és Veszprém megyei kötődéseik (Honismereti Kör) Helyszín:
Faluház
10. 11. 10.00 Könyvtári vetélkedő- iskolásoknak
Helyszín: Könyvtár
10. 18. 16.00 Tökfesztivál-Tökös nap töksütéssel
(játszóház) Helyszín: Iskola
10. 22. 18. 00 A szőlőművelés kezdete, hagyományai, a vincellérképzés története (Honismereti kör)
Helyszín: Faluház
10. 23. 17.30 Nemzeti Ünnep – megemlékezés a
TIT Váci Mihály Irodalmi Színpad közreműködésével Helyszín: Iskolatetőtér, majd koszorúzás a
Hősök Kertjénél
November
11. 05. A balatoni halászat, halfajták. A halászbokor élete. Az alsóörsi halászok tragédiája
(Honismereti Kör)
11. 08. Libanap és libabál (Nők Felsőörsért Egyesület)
11. 15. „Táncoljuk körbe Európát”, táncház
11. 19. A reformkori Balatonfüred és az Annabálok története. (Honismereti Kör)
11. 28. Adventi készülődés, játszóház
11. 29. Idősek napja (Nyugdíjas Klub)

Francia részleggel gazdagodott a megyei könyvtár
Franciaország kultúrája megismerésében alapvető szerepe van a hatszáz kötetből álló részleg kialakításának, ami a Veszprém megyei
könyvtár állományát is jelentősen gazdagította Maine-et-Loire
megye felajánlásából. Az önálló részleget Christian Rosello, Maineet-Loire megye alelnöke és Talabér Márta, a Veszprém megyei közgyűlés alelnöke nyitotta meg szeptember 19-én. Az állományt
valószínűleg elsősorban az egyetemisták és a középiskolás diákok
fogják használni – mondta el Kőváriné Janni Magdolna könyvtáros.
Pezseg Veszprém megye kulturális élete
A művészeti csoportok, a fesztiválok szerves része mindennapi
életünknek – fogalmazott Talabér
Márta megyei alelnök. A tudással felvértezett, a kulturális ismeretekben jól eligazodó ember sokkal
könnyebben képes lépést tartani korunk kihívásaival szemben – vélekedett dr. Hermann István, a megyegyűlés képviseletében a Veszprém Megyei Közművelődési Intézet
15. születésnapja alkalmával rendezett ünnepségen Magyarpolányban a Tájházban a hétvégén.
Százötven éves a Veszprém-megyei börtön
Tizenötezer ember él
Magyarországon büntetés-végrehajtási intézetben. Minden fogvatartottnak emberhez méltó körülményt
szeretnénk teremteni mondta többek között köszöntőjében
Juhász Gábor rendészeti államtitkár a 150 esztendős Veszprém Megyei Büntetés-végrehajtási Intézet ünnepségén szeptember 12-én, a megyeszékhelyen.
Bövebb információ: www.veszpremmegye.hu
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Nők Felsőörsért
Egyesület
FELHÍVÁS KÜLFÖLDI KIRÁNDULÁSRA
A Nők Felsőörsért Egyesület külföldi utazást szervez
2009. májusában. (Tervezetten: május 1-i hosszú hétvégén).
1. Prága és környéke.
2. Kőszeg és Ausztria (csillagtúra Kőszegről).
3. Észak-Kelet Magyarország – Szlovákia
(Hollókő, Aggtelek, Kassa, Sárospatak és környéke)
Tervezett időtartam: 4 nap, 3 éjszaka.
Tervezett költség max. 40.000 Ft.
Utazás autóbusszal, szállás hotelban (reggelivel). Indulás
Felsőörsről.
A fenti ajánlatokból azt valósítjuk meg, amelyre többen
jelentkeznek.
Kérjük az érdeklődőket, hogy előzetes jelentkezési szándékukat a 06/30/522-40-55 telefonon vagy személyesen jelezzék az egyesület klub-délutánjain, minden
kedden 16-18 óra között az Idősek klubjában.
A kiválasztott kirándulásra előtakarékossági lehetőséget
kínálunk.
A szervezést az egyesület végzi, ami kedvezményeket eredményezhet az utazási költségben.
Nők Felsőörsért Egyesület vezetősége
TÁJÉKOZTATÓ
A Nők Felsőörsért Egyesület október 07-től és ezt követően minden kedden 16-18 óráig klubfoglalkozásokat
indít.
Első klubnap október 07-én lesz.
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket:
patch-work és kézimunka,
nyelvi órák (német, angol), valamint
számítógépes alapismeretek elsajátítása témákban
szerveződő klubjaink elindításának megbeszélésére.
Egyesületi tagság nem feltétel. Várjuk azokat is, akik szívesen töltenek el egy-két órát egy vidám közösségben.
Érdeklődni lehet a következő telefonszámon is:
30/522-4055
Nők Felsőörsért Egyesület Vezetősége

A megye legnagyobb autósiskolája a

TURBÓ
gépjármvezet-képz kft.
Veszprém, Ibolya út 10-12. OKÉV: 02-0027-04

Személygépkocsi, motorkerékpár,
segédmotor-kerékpár tanfolyamot
indít a Felsőörsi Általános Iskolában
vagy Veszprémben igény szerinti időpontban.
Részletfizetési lehetőséggel tavalyi árakon.
Korrekt, türelmes oktatással.
Jelentkezés: 06/30/644-57-94
06/88/564-070; 06/20/365 71-12

Varratás
Méretvétel után ruhák készítését, illetve több darabos konfekció méretű megrendelést is vállalok.
Ezen kívül:
• Alkalmi-, esküvői ruhák
• Kosztümvarrás
• Ballagási ruhák,
akár egész osztálynak is
• Szoknya, nadrág
• Edzőruhák
• Szabadidő ruhák
• Átalakítások
• Igazítások, javítás
• Cipzár csere, felhajtás
Lovas, Malomvölgy u. 15.
Tel.: 06-20/957-2998
www.dubapp.hu

APRÓHIRDETÉS
Balatonalmádiban B-20-as szőlőoltvány,
olaszrizling, valamint sövénytuja eladó.
Érdeklődni a 88/438-296-os telefonszámon
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18 után lehet.

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 hó 20-án.
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