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2007 július 12-én soros ülést
tartott a Képviselıtestület.
Elsıként a mővelıdésszervezıi
– könyvtár / teleház - vezetıi feladatok betöltésére behívott két személy meghallgatása lett volna napirenden, ám Vári Piroska visszalépett a jelöléstıl. Plell Olgához
több kérdést intéztek a képviselık,
de döntés nem született az alkalmazásáról. A fölmerült jogi akadályokat még tisztázni kell a következı ülésig.
Második napirendi pontként a
vezetıóvónıi állásra kiírt pályázat
elbírálása következett. Több pályázat érkezett, amik közül 2 nem
felelt meg a kiírásnak. Orbán Csilla pályázata viszont nem kapta
meg a képviselıtestülettıl a minısített többséget. Új pályázat kiírására az augusztus 14-i rendkívüli
ülésen fog sor kerülni.
A testület az óvodai csoportok
létszámát 30 – 33 fıben határozta
meg.
Az elkövetkezı idıszak kulturális eseményeit a következıkben határozta meg az önkormányzat:
Augusztus 20 új kenyér ünnepe
augusztus 24 – szeptember 1 között lesz látható a Fotográfia Napja
kapcsán rendezett fotókiállítás a
faluház nagytermében
Szeptember 9-én İszköszöntı
Falupiknik lesz.
A képviselıtestület megalkotta
gazdasági programját, mely megte-
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kinthetı a Polgármesteri Hivatalban. (A gazdasági programról a
Felsıörsi Hirmondó következı
számában rövid összefoglalót készítünk.)
Szalai Attila családgondozó
beszámolt a családsegítı szolgálat
mőködésének megkezdésérıl
(mőködésrıl Szalai Attila tájékoztatást ad a Hírmondóban.) A családsegítı szolgálat hivatali helye a
faluház földszintjén található klubhelyiségben lesz.
A Felsıörsért Közalapítvány
nevében Tislér Anikó beszámolt a
faluújság kiadásának I. féléves
költségeirıl.
A képviselıtestület visszavonta Kovácsné Bognár Gabriella
iskolaigazgató magasabb vezetıi
megbízatását – tekintettel a Veszprém Önkormányzat és Felsıörs
Önkormányzata között létrejövı
szerzıdésre, mely alapján 2007.
augusztus 1-tıl tagiskolavezetı
lesz.
A képviselık döntöttek arról,
hogy a Kökény utcát a Strabag Zrt.
fogja felújítani pályázati és Önkormányzati pénzbıl. A Fenyves utca
1 szakaszára nyert pályázati végrehajtását 2008 április 30.-i megvalósítással építi meg, mert a felújítás elıtt az útpályát érintı – Bárókert – Kertvégek - villanyberuházást is el kell végezni.
A testület elhatározta, hogy
nem ad be pályázatot a Faluház
akadálymentes mosdójának kiala-
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kítására, hanem vár egy késıbbi,
megfelelıbb pályázati kiírásra.
A képviselıtestület a Településarculat Fejlesztési Alapból 3
pályázónak juttatott 100-100 és 50
ezer Ft támogatást Fı utcai ingatlanukkal kapcsolatos beruházásra.
Az Önkormányzat határozott arról, hogy csatlakozik Esztergom Város felhívásához, és igényt
nyújt be a DRV Rt. törzstıkéjét
megtartói részvénycsomagjára.
A szeptember 6-i Hermann Ot-

tó (Kertvégek) utcai telkek versenytárgyaláson történı eladásáig
hirdetéseket kell feladni szaklapban, interneten, kábeltévén.
Az Önkormányzat döntött a
Bárókerti 55/31 hrsz- ú. közútnak
az 55/32 és 55/51 hrsz-ú földrészekkel határos területen lévı
nyomvonalának helyreállításáról.
A továbbiakban bérlakás
jogcím nélküli lakáshasználójának
lakáselhagyásáról, tüzoltókészülék
cserékrıl, kémény felülvizsgálatá-

ról, súlykorlátozó tábla cseréjérıl
és alapítványi támogatásról döntöttek a képviselık.
A rendelı tetıszerkezetének
javítására új ajánlatokat kell hozni
a következı ülésre.
A Testület megköszönte a
Nık Felsıörsért Egyesületének a
Felsıörsi Izutazás rendezvény
megszervezését.

Kenézné Berei Györgyi

Megyegyőlés hírei
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. június 28-i rendkívüli ülésének napirendje többek
között :
- Törvényességi észrevétel a bírósági ülnökök megválasztásával kapcsolatban
- A Veszprémi Petıfi Színház igazgatójának átmeneti megbízása
- A Közép-dunántúli Regionális Ifjúsági Tanácsába tag jelölése
- Beszámoló a Veszprém Megyei „ Cholnoky Ferenc” Korház – Rendelıintézet Traumatológiai Mőtıblokkja
rekonstrukciójának a megvalósítására irányuló címzett állami támogatással megvalósult beruházásáról
- A Veszprém Megyei Önkormányzat 2007 évi kötségvetésérıl szóló 2/2007. (II.28.) rendelet módosítása
- Döntés alapítványok támogatásáról
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése 28 igen szavazatta, ellenszavazat nélkül, 1 tartózkodás mellett
meghozta az alábbi
130/270. (VI.28.) MÖK határozatot
A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése a 2007. évi költségvetésben tervezett kiadási elıirányzatok
terhére alapítványok támogatásáról döntött:
Képviselıi Keret képzése elıirányzat terhére
1 alapítvány
Szülıföld program támogatása elıirányzat terhére
2 alapítvány
Roma felzárkóztató program elıirányzat terhére
1 alapítvány
Közszolgálati médiumok támogatása elıirányzat terhére
7 alapítvány
Köztük a Felsıörsért Közalapítvány a Felsıörsi Hírmondó kiadásának támogatására
80.000.-Ft
Szociális feladatok támogatása elıirányzat terhére
3 alapítvány
részesült támogatásban.

Gólyahírek
Kedves Nénik Bácsik tudatom, hogy 2007.06.28-án megérkeztem. Nevem Kárpáti Anna. Súlyom 3700 gramm, és 55 cm magas
vagyok Édesapám Kárpáti Zsolt Édesanyám: Piller Zsuzsanna.
Mindketten jó egészségnek örvendünk ,
2007. 07. 08-án megszülettem. Nevem: Angyal Biborka, súlyom
3300 gramm, magasságom 55 cm. Édesapám Angyal Tamás,
Édesanyám Angyal Bernadett. Mindketten egészségesen vagyunk.
Szeretettel köszöntjük falunk új lakóit, jó egészséget kívánunk a
családnak..
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Kedves Felsıörsi Gyermekek
Az idei tanévzárón az örömömbe
üröm is vegyült. Örömmel hallgattam az Igazgató nénit az iskola jó
eredményeirıl, melyet a különbözı versenyeken szereztetek, s a jó
tanulmányi átlagotokról szóló tájékoztatást. A tanító nénik munkáját
dicsérte az elıadott programotok
A vidám táncos jelenet, melyet
Sanci
tanított (Sanyi bácsi a
néptáncoktató)
Ezt látva elszomorodtam. Megint
elment egy klassz kis csapat, akiket már közösségi rendezvényeken
nem látunk táncolni. Más iskolában folytatják tanulmányaikat.
Hiába volt egy jó táncoló csapat,
és elfelejtik a szülök és a gyerekek

is, hogy az itt eltöltött négy év
alatt mennyi kellemes program
részesei lehettek a táncnak köszönhetıen.
A Felsıörsért Közalapítvány támogatásával az iskolai kirándulásokon túl minden évben kirándultunk.
Emlékeztek, milyen jó éreztük
magunkat a balatonedericsi
afrikaparkban, a tihanyi sétánkon,
vagy Budapesten a Várban, utána
a Nagycirkuszban vagy a Veszprémi állatkertben.
Emlékeztek még az elsı tánclépésre, melyet az Erzsi óvó néni tanított, utána az iskolába a Gabi néni , majd a Sanci. mutatta a külön-

bözı lépéseket.
Elfelejtettétek a szép táncruhát, a
kopogós cipıt?
Kedves Gyerekek szeretnénk, ha
iskolánkhoz visszajönnétek táncolni. Tudom több lesz a tanulni való.
Talán az újiskolában valami kedvetekre való szakkört is választatok. Gondoljatok azonban arra,
hogy Mi szívesen látnánk Titeket.
Szeretnénk, ha a felsı tagozatos
tanulók visszajönnének táncolni.
Büszkék szeretnénk lenni arra,
hogy van egy népi táncos csapatunk, akik még akár felnıtt korukban is a falu büszkeségei lehetnek.
Tislér Anikó

Augusztusi rendezvényeink
Tájékoztató
Ebben az évben az Önkormányzat a civilekkel együtt
rendezi meg a Szent István napi állami és
az új
kenyér ünnepét, 2007. augusztus 19-20-án a Millenniumi parkban.
Program elızetes
Augusztus 19 (vasárnap)
20 órától hangverseny
Augusztus 20 (hétfı), Millenniumi park
Hivatalos program
8-10 óra: táncos, zenés csalogató a falu több helyén
10 óra :
ünnepélyes megnyitó : Zászlófelvonás,
himnusz, ünnepi köszöntıt mond Kenézné Berei
Györgyi polgármester
10,30
A legifjabb felsıörsi polgárok köszöntése (akik 2006. augusztus 20. és 2007. augusztus 20.
között születtek) jókívánságok zenével, lufival
11,30
Vers
11,40
falatozás az új kenyérbıl,
Közösségi programok
Családi és baráti fızı program
10 órától fızés a park kijelölt helyein, a Hóvirág
utcában.
Bármit készíthetünk: pörkölteket, lecsóféléket, keszeget, pecsenyét, stb.

13 óra
a legjobb pogácsa sütı verseny eredmény
hirdetése. A program vezetıje Tislérné Vilma
15 óra
Közönségdíjas ételek és szakácsainak bemutatása.
Zenés program a színpadon : 14 - 16 óráig.
A fızési lehetıségekrıl részletes tájékoztatást küldünk.
Italok, kávé, sütemény lesz a Nık pavilonjában is.
A pontos programról, a fızési nevezésrıl ( nevezési
díj nélkül) kb. 10-12 napon belül tájékoztatást küldünk.
Dr. Pudmer Erzsébet

Augusztus 24 - szeptember 1- ig. a Fotógráfia napja alkalmából a Faluház dísztermében Börzsönyi
László természet fotóit tekinthetjük meg a Felsıörsért
Közalapítvány szervezésében
Szeptember 9- én 16 órakor az Iskola udvarán
( rossz idı esetén a tetıtérben) İszköszöntı falu piknikre hívja a Vöröskeresztes nyugdíjas klub a település lakóit.

Felsőörsi Hírmondó

Tislér Anikó
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Felsıörsi Falunapok 2007.
Július 20-22-én tartottuk a Falunapokat, óriási hıségben. A pénteki kezdı napon kisbírói hívogatóval csalogattunk mindenkit a
programokra. 18- órától került sor
a megnyitóra, amikor Pálffy Sándor a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyőlése alelnökének
remek beszéde után a Miske óvodások lelkes és kedves néptáncbemutatóját láthattuk. Itt került sor
az „Itt élünk” címő kiállítás megnyitására is. Ezek után, meg is tekinthettük a Polgármesteri Hivatalban a kiállítók mővészi alkotásait. 20-órától két programot is
indítottunk: pánsíp koncertet Koloszár Csillával, és táncházat,
Csontó Renátával. A koncert hallgatói csodálatos zenei élmény birtokába jutottak, a táncolók pedig
alaposan elfáradhattak. Akik nézték a táncolókat, igen jól szórakoztak a kezdeti botladozásokon,
majd késıbb tapssal jutalmazták a
kitartó táncolókat, hiszen egészen
jól összejött a koreográfia… Igen,
jó tanár irányítása mellett még a
botlábú is képes táncolni!
Sajnos szombaton a tőzgyújtási
tilalom miatt a fızıverseny elmaradt, de a futballpályára meghirdetett programokat megtartottuk, úgy
gondoltuk 11-óráig még elviselhetı lesz a hıség, hát rajta, kezdjünk
bele! És sokan eljöttek, a meleg
ellenére!
A gyerekek kézmőves tevékenységeket próbálhattak ki, volt
arcfestés, hajfonatkészítés a focipályán felállított nagy sátorban.
Pónilovaglás, és lufibohóc is szórakoztatta ıket, nagy sikerrel!
Nem akármilyen lovasbemutatót is tartottak nekünk! Igazi élmény volt látni ember és ló harmonikus kapcsolatát.
Közben a „fütyülünk a melegre” típusú emberek sporttevékenységet őztek. Nıi foci, kölyök foci,
a hagyományos öregfiúk foci, pom
-pom és ovisok hullahopp bemutatója, 11-es rúgó verseny, kézilab-
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da, és a legkitartóbbak még 12-óra
után is futballoztak!
Délután vetélkedhettünk, közben érkezett egy tőzoltóautó a kíváncsiakhoz, és légvár csábította a
gyerekeket egy kis ugrándozásra.
Este, mikor már egészen kellemes hımérséklet volt, diszkózhattunk, ahol a lemezlovasok minden
korosztálynak találtak zenében
megfelelıt.
A vasárnap délutáni nagy melegben rengetegen győltünk össze
a Millenniumi Emlékparkban. A
nagy forróság sem riasztotta el a
szórakozni vágyókat. Színvonalas,
gazdag mősorokban volt részünk.
Délután 5 órától estig több mőfaj
is képviseltette magát. A felsıörsi
ifjak, Csontó Dorottya és Menyhárt Attila táncbemutatója remek
kezdésnek bizonyult. Óvódásaink
hullahopp bemutatója látványos
elıadás volt. A moderntánc (Péjó
Kata, Tomkó Judit, Vaczkó Fanni)
és a nyugdíjasklub énekkara, valamint Kaszás Zoli bácsi jó hangulatot biztosított mindannyiunk számára. Szandi fellépése, dalai, közvetlen, humoros elıadása a zárónap olyan produkciója volt, melyre
biztosan sokáig emlékezünk majd.
A Veszprémi Egyetemi Színpad
komédiája nevetést hozott, Szentendrei Klára nótaestje magáért
beszélt, kedvességével, dalaival
meghódította nem csak mőfaj kedvelıit. A Képviselıtestület rendkívüli ülésérıl: vidámságot hozott a
település lakói életébe (vastaps
volt a jutalom!), és jó kedvvel indulhattunk az esti bálba.
Gyönyörő tőzijáték után hajnalig tartó bálban szórakozhattunk a
Rulett együttes zenéjére.
A rekkenı hıség nem vette el a
programoktól kedvünket. Jöttünk,
láttunk, nyertünk: kulturális élményt, együttlétet, társaságot, vidámságot!

Támogatók, segítık, akiknek ezúton is köszönetünket fejezzük ki:

Önkormányzat és dolgozói
Raiffeisen Bank
Felsıörsi Sportegyesület
Nık Felsıörsért Egyesület
Csontó Renáta
Csontó Zoltán
Eckert Anikó
Simon Gábor (fafaragász)
Saller Endre festımővész
Felsıörsi Óvodások és Óvónénik
Általános Iskola mővészeti csoportja és a Tanárnıik
Nyugdíjasklub
Maróti Péter
Kavalecz Zoltán
Orosz Péter
Dr. Lajos Levente
B. Tóth Ferenc
Antal Gyula
Rásky Ervin
Vaczkó Fanni
Péjó Kata
Tomkó Judit
Kaszás Zoltán
Pappné Kiss Zsuzsanna
Galambos Zsolt
Angyal Veronika
Pálffi Levente
Lakatos András
Mazurek Lászlóné
Pfeffer Ferenc (körhintás)
Drobni Sára Hollóssy
Frikk Anita
Tárainé Kendli Éva
Veszprémi Ernı (körhintás)
Vass Zsolt
OMIKRON Dokk Kft
Csóka Ferenc
Berthold Schnetz
Lipóczi István
Bittmann Adrienn
Kakuk Evelin
Csóka Laura

Borbély György, Plell Olga
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Májusi-júniusi események az óvodában
Májusban a gyönyörő napfényes
idıben az óvó nénikkel a gyermekek, májusfát díszítettek az udvaron.
Megbeszélték mit is jelent az, ha
valakinek májusfát állítanak.
Érdeklıdı tekintettel figyelték
elıször a felnıttek munkáját, majd
mindenki segédkezett a fa díszítésében.
A feldíszített májusfát körbeálltuk,
és kívánság szerint vidám dalokat
énekelve, körbe jártuk.
„Leveles a május, virágos a rét,
majálisra menni, jaj, de csuda
szép.
Búzavirág koszorú, ma senki sem
szomorú!
Pitypang óra-lánc, sej-haj, körbe
jár a tánc!”
Május végén tartottuk az Önkormányzat hozzájárulásával a faluban élı gyermekeknek a gyermeknapot. E napon megnézhették a
Gabalyda bábszínház elıadását,
kitáncolták az óvodások és iskolások a májusfát. Lehetett pónilovon
lovagolni, üdítıt és süteményt fogyasztani. Már évek óta hagyomány, hogy a falubeli nagymamák, ekkor gofrit sütnek a gyerekek részére.

Köszönjük mindenkinek, aki segített e szép nap megszervezésében.
A kihívás napján az óvodások reggeltıl –délutánig nagy lelkesedéssel végezték az óvoda dolgozóival
együtt a kitőzött sport feladatokat.
E nap teljesen az egészséges életmód jegyében telt el.
Az idei óvodai gyermeknap is jól
sikerült, közösen tartjuk mindig a
szülıkkel. Az óvó nénik színi elıadását, a szülık mese jelenete követte, nagy vidámsággal fogadták
a résztvevık a jeleneteket. Pünkösdi királyt, királylányt választottunk. Ezután verseny feladatokkal
folytattuk a vidám hangulatot: volt
krumpli ültetés, seprőn lovagolás,
karikagurítás, talicska és dömperbe való utazás, kötélhúzás.
Pihentetıként meglepetés „zokni
show” volt az óvó nénik elıadásában, utána a gyermekekkel közös
produkció következett az ajándékba kapott zokni bábokkal.
A mősor eszem-iszom, dínomdánommal zárult.
A pedagógusnapon az Önkormányzat meghívta a falu pedagógusait egy kedves összejövetelre,
melyen megköszönték az itt dol-

gozó pedagógusok áldozatos munkáját.
Kiemelve azt: hogy az ellenırzések alapján, a pedagógiai munka,
rendben és eredményesen zajlik, a
termek szépek, ízlésesek mindkét
intézményben.
Az évzáró ünnepélyünk is lezajlott
sikeresen. Nagyon nehéz feladat
volt az idén, a sok új kicsi gyermeket összehozni, a régi óvodásokkal. A tapsokból és a szülıi visszajelzésekbıl ítélve úgy gondoljuk,
hogy talán mégis sikerült az óvó
néniknek.
Megkezdıdik a nyári élet, sok kint
tartózkodás a szabad levegın, a
kinti étkezések, alvások, pancsolás, homokozás, repülı eregetés,
több tartalmas szerepjáték is várja
a gyermekeket.
Azoknak, pedig akik otthon vagy
máshol töltik a szabadságukat,
kellemes pihenést kívánunk. Sok
energiával feltöltıdve váruk vissza
mindenkit szeptemberben az óvodába.

Orbán Csilla óvodavezetı

Közérdekű hírek
e.on
Tájékoztatás a közvilágítás változásairól.
„AZ E.On Észak-dunántúli Áramszolgáltató Zrt. Az
idén megkezdte szolgáltatás belsı folyamatának átalakítását és cégcsoportunkon belül a közvilágítás üzemeltetési feladataival teljes körően az EH-SZER Kft.t bízta meg, mely az E.ON leányvállalata….”
„ A változással egyidıben bıvítettük a közvilágítási

hibacímek bejelentési lehetıségeit
Javult az elérhetıség és a panasz esetén a visszakövetelés lehetısége.
Hibacímek fogadása a következık szerint történik:
Önkormányzat részérıl :
telefonon : 06-40-200 636 ( kizárólag Önkormányzattól fogad bejelentést )
e-mail : kozvilecc@con-hungaria.com
Lakosság részérıl
Telefonon: 06-40-330 330 kék számon
e.iroda : http://e-iroda.eon-eszakdunantuli.com „

A Nyugdíjas kórus ezúton is köszönetét fejezi Javornitzyné Csáti Margit
tanárnınek a felkészítésért.
Felsőörsi Hírmondó
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Hirdetmény
Felsıörs község Önkormányzatának Képviselı-testülete 2007. július 12-i ülésén kettı rendeletet alkotott:
1.) 13/2007. (07. 16.) sz. rendelet az avar és kerti hulladék égetésérıl
A rendelet elıírja, hogy a kerti hulladékot kizárólag október 31 – április 1. közötti idıszakban lehet égetni az alábbiak szerint:
- belterületen kizárólag pénteki napokon 8 órától 20 óráig,
- külterületen (volt zártkertek területein) kizárólag szombati napokon 8 órától 20 óráig.
A rendelet szabályozza az égetés további szabályait is.
Aki a rendelet elıírásait megszegi, szabálysértést követ el és 30.000,-Ft-ig terjedı pénzbírsággal sújtható.
2.) 14/2007. (07. 16.) sz. rendelet a szociális ellátások rendjérıl szóló 15/2004. (06. 14.) sz. rendelet módosításáról
A rendelet megváltoztatta a méltányos alapon megítélhetı közgyógyellátás szabályát az alábbiak szerint:
„a Népjóléti bizottság méltányosságból közgyógyellátást biztosít annak:
akinek családjában az egy fıre jutó havi jövedelem nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 200 %-át, egyedül élı esetén 250 %-át, és havi rendszeres gyógyító ellátás költségének mértéke az öregségi nyugdíj
mindenkori legkisebb összegének 20 %-át (5.426,-Ft-ot) meghaladja.”
A rendeletek 2007. július 16-án léptek hatályba, hiteles szövegük a Polgármesteri Hivatal hirdetıtábláján megtekinthetı.
Felsıörs, 2007. július 16
Dr. Könczöl Gábor
jegyzı

Színesedı szociális ellátások
Kedves Olvasók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy Felsıörsön 2007. július 1-tıl újabb szolgáltatással bıvül a szociális és gyermekjóléti alapellátások kínálata. A Balatonalmádi Szociális Központ által biztosított házi-segítségnyújtás és idısek
klubja mellett immár a Bendola Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat családsegítı szoláltatása is igénybe
vehetı. A szolgáltatás legfontosabb célkitőzése, hogy hozzásegítse az igénybevevıket mindazokhoz az információkhoz és szolgáltatásokhoz, melyek a családi életben elıforduló problémák megoldásában nyújtanak hatékony és gyors segítséget. Így szolgáltatásaink egyaránt segítik Önöket egzisztenciális, valamint lelki-mentális
problémáik megoldásában, esetleges családi konfliktusaik feloldásában, egészségügyi és szociális intézményi
elhelyezés megoldásában. Segítséget tudunk nyújtani többek között aktív korú tartós munkanélkülieknek, szenvedélybetegséggel küzdıknek is.
A szolgáltatások térítésmentesen és önkéntesen vehetık igénybe. Továbbra is várjuk Önöket a gyermekjóléti
szolgáltatásainkkal is!
További információ: Tel: 06/30-256-3365
Szalai Attila
Szakmai vezetı
Bendola Családsegítı és Gyermekjóléti Szolgálat
Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: OMIKRON 2001 Bt.
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők.
Hirdetésfelvétel a művelődésszervezőnél 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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