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A képviselıtestület kiadványa
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(részlet)

TARTALOMJEGYZÉK

◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦
◦

A testületi ülésen történt
Megyei hírek
Hermann Ottó
Tisztelt Fogyasztónk!
Idısek napja
Kirándultunk Lentibe
Karácsony
A gyermekkönyvhét alatt
történt
ÁDVENTI JÁTSZÓHÁZ
VOLT A TELEHÁZBAN
Rövid tájékoztató…
Tájékoztató és Tagtoborzó felhívás!
NEKROLÓG
Kedves Betegeink!
PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
2006. DECEMBERI rendezvény naptár
Felsıörs község Önkormányzatának 2007. évi
rendezvény naptára

2
2
3
3
4
4
5
5
6
7
7
8
8
9
9
9

BÉKÉS, BOLDOG
KARÁCSONYI ÜNNEPEKET
ÉS
SIKEREKBEN GAZDAG
ÚJ ESZTENDİT KÍVÁNUNK
A FALU MINDEN LAKÓJÁNAK

2

Felsıörsi Hírmondó

A testületi ülésen történt
2006. november 27.-én
ülését az Önkormányzat.

tartotta soros líttat a Hısök Kertjébe.

Elıször az elmúlt ülés óta történt események hangzottak el:
−Nov. 11.-én a Bárókert építı közösség
összejövetelt tartott, megválasztották a
szervezı bizottságot a Társulat megalakítására.
−Az Öböl TV-ben az október 27.-i ülésrıl beszámoló volt.
−A Kelet –Balatoni Kistérség új vezetıket választott:
−Elnök: Szedlák Attila, Litér polgármestere
Alelnökök: Keszey János, Balatonalmádi polgármestere, Majorné Kiss
Zsuzsanna, Balatonfüzfı polgármestere, Forró Zsolt, Balatonfıkajár polgármestere.
−A Balaton Riviéra Egyesület munkatársa november 15-én tájékoztatót tartott a
szobakiadóknak az egyesület munkájáról.
−November 16-án nagy sikerő irodalmi
est volt az iskolában, melyen az osztályok adták elı mősorukat.
−November 20-án irodalmi vetélkedıt
rendezett Kissné Fodor Judit az iskolában.
−November 17.-én véradás volt a Polgármesteri Hivatalban.
−November 17.-én Kelet-Balatoni ülés
volt a Többcélú Kistérségi Társulás
megalakításáról.
−Módosult az Építész Iroda munkatársának ügyfélfogadása: Péntek: 8-13-ig
Felsıörsön tartózkodik az építész, 8-10
óra között ügyfélfogadást tart, 10-13
óráig helyszínel.

A testület a Polgárırség 2006. évi munkájáról hallgatott meg beszámolót, s
elhatározta, hogy az Egyesület számára
nyújtott támogatás mértékét a 2007. évi
költségvetési rendelet megalkotásakor
felülvizsgálja.
A Közbiztonsági Koncepcióban említett
Szomszédok Egymás Közt mozgalom
megalakítását is kérték az egyesülettıl.

A 2007.évi rendezvénynaptárt is megalkotta a Képviselıtestület, melyet közlünk a Hírmondóban.
A Falunapok rendezvénysorozatára
programtervet készít a Nık Felsıörsért
Egyesület, aminek elfogadásáról januári
ülésükön döntenek a Képviselık.

A 2007.évi belsı ellenıri vizsgálatok
során a Malomvölgy Általános Iskola
A lakosság megkérdezése után a Kert- ellenırzésérıl született döntés.
vég–terület új utcája a Hermann Ottó
A járdák hó-és síkosság-mentesítésérıl a
nevet kapta.
Hermann Ottó életútjáról ismertetést Rózsahegyi Borászati Kft.-vel köt szerkell megjelentetni a Felsıörsi Hírmondó zıdést az Önkormányzat, és döntés született arról is, hogy a Szilvás utcában
decemberi számában.
várakozni tilos tábla lesz elhelyezve.
A képviselıi tiszteletdíj mértékérıl a Erre azért van szükség, hogy a szők ut2007. évi költségvetés tárgyalásakor cában ne parkírozzanak az autók, mert
ezzel lehetetlenné válik ott a közlekedés.
döntenek a képviselık.
(A Szilvás utca kapcsán a Rendezési
A Képviselıtestület döntött arról is, Terv módosításakor elhatározták a Képhogy meghirdeti a 2 megürült szociális viselık, hogy kiveszik a Fenyves utca –
bérlakást és várja a jelentkezıket a bér- Szilvás utca összekapcsolását lehetıvé
tevı gyalogút jelzést, s ezzel egyértelbevevésre.
mővé teszik, hogy nem óhajtják megA Képviselık döntöttek arról is, hogy nyitni a Fenyves utcát a Szilva utca femegvásárolják civil-ház kialakítása cél- lé.)
jából a Hivatallal szemben lévı Szabadság tér 5. szám alatti épületet. A vásárlás Az Óvoda mögötti területen megoldja a
fedezete az Úttörı utcai, államtól ingyen Testület a csapadékvíz elvezetést és
megkapott épület lesz, melyet a követke- murvás parkolót is kialakít.
zı ülésen eldöntendı áron meghirdet az
Döntöttek a Képviselık a Bursa
Önkormányzat.
Hungarica ösztöndíj pályázatról
és
A Képviselıtestület módosítja Rendezé- mind a 6 igénylı hallgatót támogatják si Tervét, és a következı ülésre árajánla- differenciáltan- havi 2500 és 4000 Ft.
közötti összeggel.
tot kell hozni a módosítás költségérıl.

A testület döntött arról is, hogy 88.500
A Képviselıtestület elsıként a Nyugdí- Ft.-tal támogatja a Nık Felsıörsért
jasklub beszámolóját hallgatta meg és Egyesület Karácsony Fényei címő renkérésükre jó minıségő termıföldet szál- dezvényét.

60 ezer Ft. támogatást nyújtott az Önkormányzat ifjú házasok lakásépítési
keretébıl és elfogadták a Kertvég-terület
gázközmő építésének bonyolítását.

Megyei hírek
Veszprém Megye Környezetvédelmi
Program 2006
Veszprém megye környezetvédelmi
programja 2000-ben készült el. Az elmúlt idıszak alatt a környezetvédelem
terén jelentıs változások történtek. Magyarország csatalakozott az Európai
Unióhoz, változtak a jogszabályok, megyei szintő tervek készültek illetve folyamatosan készülnek a települési/
kistérségi környezetvédelmi programok.
Aktuálissá vált ezért a megyei program

felülvizsgálata.
Célunk volt a környezetvédelmi program felülvizsgálata során
1) a helyzetértékelésnél
2000. év óta eltelt idıszak jogszabályi
változásainak összegyőjtése és értékelése;
a meglévı megyei és a települési környezetvédelmi programok értékelése a
hatályos jogszabályok követelményei-

nek, elıírásainak megfelelıen; a 20002005. években tett intézkedések hatékonyságának vizsgálata és értékelése, a
megyei program érvényesülése a települési környezetvédelmi programokban;
a környezet állapotát jellemzı adatok és
információk összegyőjtése, a megye
területén telepített és mőködtetett monitoring rendszerek ismertetése, az ezek
adatait tartalmazó adattárak bemutatása
és a környezeti adatok hozzáférhetıségének a módja;
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Hermann Ottó
1835. JÚN. 28–ÁN SZÜLETETT A
ZÓLYOM MEGYEI BREZNÓ BÁNYÁN. 1847-IG ITT VÉGEZTE ISKOLÁIT. KIVÁLÓ TANULMÁNYI
EREDMÉNYEIVEL KITŐNIK TÁRSAI KÖZÜL. 13 ÉVESEN MISKOLCRA SZÖKÖTT, HOGY BEÁLLJON
KATONÁNAK / A NÉPEK SZABADSÁGA MINDIG SZENT VOLT ELİTTE, TERMÉSZETESEN HAZAKÜLDTÉK. 1854-56 KÖZÖTT BÉCSBEN
DOLGOZOTT, MINT GÉPLAKATOS.
SZABADIDEJÉBEN A BÉCSI TERMÉSZETTUDOMÁNYI MÚZEUM
RENDSZERES LÁTOGATÓJA VOLT.
1857-BEN BEHÍVTÁK KATONÁNAK. 1861-BEN LESZERELTÉK.
EZUT ÁN KEZDİDÖTT ÉLETE
EGYIK MEGHATÁROZÓ IDİSZAKA.
1864–72 KÖZÖTT KOLZSVÁRON AZ
ERDÉLYI MÚZEUM IGAZGATÓJÁNAK ASZISZTENSE LETT. ITT MÉLYEDT BELE A TERMÉSZETTUDOMÁNYI KUT ATÁSOKBA.
ÉLETE VÉGÉIG 1140 TÉTELRE RÚG
TUDOMÁNYOS MUNKÁINAK
JEGYZÉKE. 16 KÖNYV ÉS CIKK A
PÓKOK VILÁGÁRÓL 42 A ROVAROK ÉLETÉRİL 184 MADÁRTANI
KUTATÁSOKKAL, 26 EGYÉB ÁLLATOKKAL, 8 NÖVÉNYEKKEL, 18
GAZDASÁGI ÉS IPARI KÉRDÉSEKKEL, 34 ÁLLATVÉDELEMMEL!
EZENT ÚL 587 OLYAN CIKK,
KÖNYV JELENT MEG, AMELYET
RÓLA ÍRTAK IDEHAZA ÉS KÜLFÖLDÖN. AZ İ NEVÉHEZ FŐZİDIK
AZ ELSİ MAGYAR İSEMBERLELET .
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2) a programkészítésnél:
a környezeti problémák, feladatok azonosítása, területi lehatárolása és intézkedési javaslatok kidolgozása a problémák
kezelésére, a felelısök, prioritások, és
ütemtervek megjelölésével; ajánlások
megfogalmazása az állami szervek, a
TÖK, az önkormányzatok, a megyei
önkormányzat és intézményei felé, pályázati lehetıségek feltárása.

"Méltán lehetünk büszkék Szalay
Gyöngyire..."
Zsúfolásig megtelt Tapolca Városi
Sportcsarnoka, Darcsi István Gyöngyszem a páston címő könyvének bemutatóján. Tapolca büszkeségérıl, Szalay
Gyöngyi olimpiai bajnok vívóról a
Napló munkatársa írt könyvet.
Az ünnepségen köszöntıbeszédet mondott Lasztovicza Jenı, a megyei közgyőlés elnöke, aki kiemelte, méltán lehetünk
büszkék Szalay Gyöngyire, aki küzdésbıl, kitartásból mindig az élen járt. Ács
János, a bajnoknı alpolgármesteri tevékenységérıl szólt. Tapolca polgármeste-

re hangsúlyozta, a sportolónı legnagyobb erénye a kitartáson túl, hogy hőséges városához, Tapolcához.
Jakabháziné Mezı Mária, a Magyar
Olimpiai Akadémia fıtitkára úgy fogalmazott, a könyv jó útmutatóul szolgál a
mai gyerekeknek, ha hasonló sikereket
akarnak elérni. Csík Ferenc, a Megyei
Testnevelési és Sporthivatal igazgatója
elmondta, szeretnék folytatni a sorozatot, hiszen sokan vannak a megyében
olyanok, akik méltóak arra, hogy róluk
kötet jelenjen meg. A beszédeket követıen bemutatták a könyv alapján készült
filmet, majd Donát Tamás, a kiadvány
szerkesztıje beszélgetett a szerzıvel,
Borsosné Eitner Kinga mesteredzıvel,
Rédli András párbajtırözıvel, majd a
délelıtt fıszereplıjével, Szalay Gyöngyivel. A hétszeres világbajnok, olimpiai bronzérmes sportoló elmondta, edzıként, gyerekekkel foglalkozik. Hozzátette, szigorban nem ér egykori edzıje
Borsosné Eitner Kinga nyomába. A
Veszprémi Torna Club bemutatója után
mi mást is kívánhatott a sportélet Veszprém megyei gyöngyszemének a megyei
közgyőlés elnöke, minthogy kerüljön a
„keze közé sok olyan gyerek, aki majd
hasonló sikereket ér el, mint ı maga.

1891-BEN İ RENDEZETE MEG BUDAPESTEN A MÁSODIK MADÁRTANI KONGRESSZUST. 1893-BAN
MEGALAKÍTOTTA A MAGYAR
ORNI T OLÓGI AI KÖ ZP ONT OT ,
AMELYET MA MAGYAR MADÁRTANI ÉS TERMÉSZETVÉDELMI
EGYESÜLET NÉVEN ISMERÜNK,
ÉS AZ ORSZÁG LEGNAGYOBB CIVIL EGYESÜLETE MAJD 4000 TAGGAL.
A BALATONHOZ - A MAGYAR HA-

LÁSZAT KÖNYVE C. MŐVÉHEZ GYAKRAN LELÁTOGATOTT ISMERETGYŐJTÉS CÉLJÁBÓL. 1914.
DEC. 27-ÉN REGGEL MEGHALT. AZ
EREDMÉNYEIBEN, HATALMAS,
KÜZDELMEIBEN PÉLDAMUTATÓ
ÉLET MÉLTÓ ARRA, HOGY AZ
UTOLSÓ MAGYAR POLIHISZTORNAK EMLÉKET ÁLLÍTSUNK.

költségek (vízmérı javítása, pótlása, szerelése,
hitelesítése) a fogyasztót terhelik. A károk a szolA vízközmő szolgáltatók által folytatott tájékoztató gáltatás helyreállítását és az elfolyt víz mennyisétevékenység ellenére az elmúlt években a hideg get tekintve több tízezres nagyságrendőek is lehetidıjárás következtében tömegessé vált a vízmérık nek.
elfagyása. A károk megelızése érdekében ezúton
tisztelettel felhívjuk figyelmét a megelızı intézke- A mérıelfagyás megelızése érdekében javasoljuk, hogy Ön is gondoskodjon az alábbiakról:
dések fontosságára.
A vízmérıakna belsı felületét megfelelı szigeteA vízmérı elfagyások túlnyomó többségükben a léssel javasoljuk ellátni. A szigetelés az akna
mennyezetére és az oldalfalakra is javasolt. A
kellı gondosság hiánya miatt alakulnak ki.
Sajnos gyakran nem fordítanak kellı figyelmet a szigetelıanyag tekintetében fontos, hogy nedvesvízmérık megfelelı szigetelésére, takarítására. Az ség hatására ne veszítsen szigetelıképességébıl,
aknafedelek akár gondatlanságból, akár lopásból alkalmazható pl.: hungarocell. A hıszigetelés
mértéke mindenkor függ a külsı hımérséklet
bekövetkezı hiánya is okozhat fagyást.
alakulásától.
A vízközmő szolgáltatást szabályozó 38/ 1995
(IV.5.) Kormányrendelet értelmében az elfagyást Az aknafedlap illeszkedését, megfelelı zárását
megelızı intézkedések elmulasztásából adódó ellenırizni kell. Nem lehetnek hézagok, ahol a

levegı az aknába áramolhat. A lebúvónyílást záró
aknafedlapot szintén hıszigetelı anyaggal javasoljuk ellátni, annak résmentesen záródnia kell.
Az esetleges vízfolyások megelızése érdekében
javasoljuk, hogy a téli, használaton kívüli idıszakra a vízmérı elıtti, közterület felé esı csapot ideiglenesen zárja el!

Tisztelt Fogyasztónk!

TISLÉR PÉTER

Javasoljuk továbbá a télen nem használt ingatlanok rendszeres idıközönként történı ellenırzését,
vagy megbízott útján való ellenırzését az esetleges
bekövetkezı károk
mihamarabbi észlelése érdekében.
Kérjük, hogy a károk elkerülése érdekében szükséges intézkedéseket még a fagyok beállta elıtt
tegye meg!
Dunántúli Regionális Vízmő Zrt.

4

Felsıörsi Hírmondó

Idısek napja
December 2-án az Iskola közösségi helyiségébe hívtuk a 60 év feletti nyugdíjasainkat vacsorával egybekötött mősoros estünkre.
Tislér Gyuláné Vilma, a Klub vezetıje egy
szép verssel, majd Sörény Ernı, elnök és Csóka
Ferenc alpolgármester köszöntötte a nyugdíjasokat.
Az óvodások majd az iskolások mősorát láttuk,
hallottuk. Köszönjük az óvónıknek, a tanító
néniknek a munkáját a mősor színvonalas

összeállításáért és nem utolsó sorban a gyerekeknek, akik a tanulás mellet vállalták és vállalják a szerepléseket.
A finom vacsorát az Udvarház Étterem fızte, a
kiszolgálásban pedig a vezetıségi tagok vettek
részt. Italt az Észak-Balatoni ÁFÉSZ-nak, Antal Gyulának, Németh Ferencnek, Rásky Ervinnek, Sörény Ernınek, Tóth Józsefnek köszönjük.
Az est meglepetéseként ajándékkal kedvesked-

Kirándultunk Lentibe
November 4-én a Nyugdíjas Klub szervezésében a Lenti Termálfürdıben és a
Szent György Energiaparkban jártunk.
Útközben két alkalommal is hózápor
volt, de bizakodtunk a jó idıben. A kirándulókat tájékoztattam a város történetérıl, nevezetesebb eseményeirıl valamint a látnivalókról, mely nagyon
röviden.: Lenti az osztrák-szlovén határ
közelében fekszik. A közelben halad a
Borostyán út, amely Róma felıl Szombathely felé vezet. A gyógyfürdıje
1978. óta üzemel. A gyógyfürdı vize
nátrium-hidrogénkarbonátos gyógyvíz,
mely mozgásszervi, izületi, gerinc és
keringési problémák kezelésére alkal-

tek a falu vállalkozói: így Lırinczné Zentai
Ibolya fodrász, Németh Ágnes kisállatkereskedı, Patika Felsıörs, Rásky Mihály és
Rásky Mihályné , Szántai Mónika fodrász, a
Teleház. Az ajándékokat sorsolással adtuk át a
jelenlévıknek. A talp alá valót ez évben is
Pleszinger Sándor Tatyus biztosította.
Köszönjük a Polgárırségnek a rendezvényünk
biztosítását.
Tislér Anikó

Közlemény

mas. A fürdı területén található a Szent
György Energiapark, Európában egyedüli jelenség.
Látnivalók a városban:
-Hagyományok háza
-Erdészeti-és vasúttörténeti kiállítás
-Lenti vár
-Szent-Mihály római katolikus plébánia
-Emlékmővek, szobrok szoborcsoportok.
Nagyon kellemesen telt a napunk, felfrissülve, tele energiával érkeztünk haza.

Tislér Anikó

A Felsıörsért Közalapítvány
köszöni a
2005. évi Szja. 1% felajánlását, melyet a kulturális programok támogatására fordít.

Tislér Anikó
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Karácsony
A karácsony szláv eredető szó, a
keresum szóból származik, jelentése
Újba átlépı. A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe, amelyet Rómában
ünnepeltek elıször 337 körül, innen
indult e jeles nap, s alig néhány évtized
alatt kiterjedt az egész világra.
A karácsonyi ünnepkör adventtıl vízkeresztig tart; népszerő szokásai közé
tartozik az énekes- verses köszöntés, a
kántálás ; valamint számos - bibliai történeteket felelevenítı - dramatikus játék,
így a paradicsomjáték, és a betlehemezés. A karácsony Jézus Krisztus földi
megszületésének az ünnepe, melyet az
egész keresztény egyház december 25-re
tesz.
Fontos jelképe a karácsonynak a karácsonyfa, melyet ma már szinte mindenütt állítanak. A karácsonyfa- állítás
szokásának elterjedésére sokféle elképzelés alakult ki. Ezek közül az egyik azt
mondja : " A Szentcsalád Egyiptomból
hazajövet Názáretben élt ; József mőhelyében dolgozott, Mária fent a kis Jézus
pedig hulladék fából keresztet ácsolt,
amely ágakat hajtott és szép zöld lombokat. Majd kivirágzott és fénye csillagokat termett. József rádöbbent, hogy éppen akkor volt a Gyermek születésnapja.
Mária titokban telerakta a fa ágait egy-

2006. november 17-én megalakult a "Kertbarát Klub".
Programjában megfogalmazta a további alkalmak témáit.
- aktuális tennivalók ( évszak szerinti teendık a kertben, gyümölcsösben, szılıben)
- füvesítés, sziklakert építése
- szobanövények, kerti növények, -ápolása , szaporítása ültetése.
- madárvédelem, eszközök készítése, felszerelése.
- növényvédelem a kertekben és a szılıkben.
- szakmai kirándulások.
2006. dec.18-án 18 órakor a klub foglalkozás témája:Kulturált borfogyasztás
módja ( titkai, magyarosan)
Részvételüket jelezzék a 20/5168219 telefonszámon
Elıadó: Antal Gyula
Várjuk további klubtagok jelentkezését.

2007. január 10-én 18 órai kezdettel szeretettel várjuk a Honismereti Klubunk
alakuló ülésére a Faluházba.
Klub témája Felsıörs bemutatása a felsıörsieknek.
- A falu kronológiai története, földrajzi nevezetessége, egyház története, élı és
múlt hagyományai.
- Kiállítások, levéltári és könyvtári látogatások
- kapcsolat felvétele a Megyei Honismereti Egyesülettel.
Tislér Anikó
gyel - mással, aranyos dióval, ünnepi
ruhával. A kis Jézus örömmel nézett a
fára. Eljöttek játszótársai is, akik felköszöntötték."
Hazánkban az elsı karácsonyfák a
XIX. század elsı felében jelentek meg,
hogy a karácsony jelképévé váljanak.
Ma már a karácsony mindannyiunk szá-

mára az emberi szeretet, és az annyira
áhított béke ünnepe. Ilyenkor jókívánságokkal és kisebb- nagyobb ajándékokkal kedveskedünk családtagjainknak,
barátainknak, szeretteinknek.

Tislér Anikó

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZET DECEMBERI ESEMÉNYTÁRA
December 3. 10 óra : Advent elsı vasárnapja: - istentisztelet – a perselypénzzel az erısdi (Erdély) testvérgyülekezetet támogatjuk
- gyermekistentisztelet: karácsonyi kézmőves foglalkozással egybekötve
- karácsonyi könyv-, képeslap-, újévi naptár-vásár
December 7. 17.30 : Lelki készülıdés Karácsonyra Tislér Géza ny. csopaki lelkész szolgálatával
December 8. 17.30: Lelki készülıdés Karácsonyra Steinbach József balatonalmádi lelkész szolgálatával
December 10. 10 óra: Advent második vasárnapja: - zenés istentisztelet Török Ágnes (zenetanár, teológus) fuvola játékával
-könyvvásár többféle, gyerekeknek való kiadvánnyal
December 17. 10 óra: Advent harmadik vasárnapja: - istentisztelet
-gyermekistentisztelet: karácsonyi kézmőves foglalkozással egybekötve
December 24.
10 óra: Advent negyedik vasárnapja: istentisztelet
15.30
gyermekkarácsonyi ünnepély
December 25. 10 óra: Karácsony elsı napja: úrvacsorás istentisztelet
December 26. 10 óra: Karácsony második napja: istentisztelet legátus szolgálatával
December 31. 10 óra: Óévi hálaadó istentisztelet

A gyermekkönyvhét alatt történt
A gyermekek közül senki sem távozott volt az iskola tetıterében.
üres kézzel, mindenki oklevelet és édes- Donát Tamás VESZPRÉM MEGYE
Negyedik alkalommal volt irodalmi ve- séget kapott.
OLIMPIKONJAI – ATHÉNTİL –
télkedı a gyermekkönyvhét alkalmából.
ATHÉNIG címő könyvérıl beszélgetKözel negyvenöt gyermek öt csapatban
tünk. Vendégei voltak TUDJA JULIANvett részt a vetélkedın, melyen találós
NA kalapácsvetı és DARCSI ISTVÁN
ÍRÓ-OLVASÓ TALÁLKOZÓ
kérdések, rejtvények, mesékhez kapcsosportújságíró. A jó hangulatú ,tartalmas
lódó feladványok szerepeltek.
November 30.án író-olvasó találkozó beszélgetésnek 19.00 órakor lett vége.
IRODALMI VETÉLKEDİ
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KINCSKERESİ KISKÖDMÖN CIMŐ
SZINJÁTÉKOKKAL MUTATKOZNAGY SIKERÜ IRODALMI EST TAK BE.
VOLT AZ ISKOLA TETİTRÉBEN,
NOVEMBER 16.-ÁN, A MALOM- A NEGYEDIK OSZTÁLYOSOK PEVÖLGY ÁLTALÁNOS ISKOLA
DIG PETİFI SÁNDOR VERSEIT AZ ÁDVENTI VÁRAKOZÁS ÉS KÉ- NEVELİINEK RENDEZÉSÉBEN, A NEM HAGYOMÁNYOS MÓDON SZÜLİDÉS ÜNNEPÉLYESEBBÉ TÉ- DIÁKOK SZEREPLÉSÉVEL.
JÁTSZOTTÁK.
TELÉHEZ SZERETTÜNK VOLNA
HOZZÁJÁRULNI, AZ EGYÜTT, AZ ELSİSÖK A VACKOR AZ EL- FELEJTHETELEN ÉLMÉNYBEN
ÖRÖMMEL ÉS SZAKEMBER KÖZ- Sİ B.-BEN CÍMŐ TÖRTÉNETET AD- VOLT RÉSZÜNK EZEN AZ ESTÉN,
REMŐKÖDÉSÉVEL ELKÉSZÍTETT TÁK ELİ.
MELYÉRT
ADVENTI KOSZORÚ MEGALKOHÁLÁS KÖSZÖNET A TANÍTÓ NÉTÁSÁVAL.
A MÁSODIKOSOK A KECSKEGI- NIKNEK ÉS A GYERMEKEKNEK,
DÁK ÉS A FARKAS CÍMŐ MESE LELKES ÉS
60 KOSZORÚT SIKERÜLT A JÁT- FELDOLGOZÁSÁT MUTATTÁK BE, EREDMÉNYES MUNKÁJUKÉRT.
SZÓHÁZBAN ELKÉSZÍTENÜNK.
ÉS VERSEKET IS MONDTAK.
mőv.szervezı
NAGYON SZÉPEN KÖSZÖNÖM A A HARMADIKOSOK A CSONTOS
RÉSZVÉTELT A GYERMEKEKNEK SZIGFRID ÉS MÓRA FERENC
ÉS A SZÜLİKNEK!

ÁDVENTI
JÁTSZÓHÁZ VOLT
A TELEHÁZBAN

IRODALMI EST AZ ISKOLÁBAN

HÁLÁS VAGYOK KEDVES SEGÍTİMNEK, TÓTHNÉ GABINAK A SZAKÉRTİ SEGÍTSÉGÉRT, VALAMINT A TİLE AJÁNDÉKBA KAPOTT KELLÉKEKÉRT, ÉS AZÉRT,
HOGY VASÁRNAPJÁT FELÁLDOZTA NEKÜNK, MINDEN ELLENSZOLGÁLTATÁS NÉLKÜL.

PUSKÁS BEATRIX MŐV.SZERVEZİ

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni Papp Gyula Képviselı úrnak, hogy lábmőtétemhez jótékonysági
rendezvényt szervezett, és azon pénzt győjtött.
ífj. Baumgartner József
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Rövid tájékoztató az AKG kötelezettjeinek
személyében bekövetkezı változásról
Az Agrár-környezetgazdálkodási intézkedés aktualitása, hogy lehetıség nyílott
a jelenleg AKG kötelezettséget vállalók
számára, hogy az AKG támogatás alapjául szolgáló területek, valamint állatállomány egy részére, vagy teljes egészére
vonatkozó jogokat és kötelezettségeket
átruházzák.
Fontos megemlíteni, hogy kötelezettséget átvállalni csak a valós földhasználó
jogosult!!
A kötelezettség átadásnak/ átvételnek
alapvetıen három esete ismerrtes:
Jogutódlás:
a. Öröklés - Az eredeti kötelezettségvállaló elhalálozott, az örökös átvállalja, folytatja - a kötelezettségeket
b. Gazdasági társaságok átalakulása:
− Szétválás
− Egyesülés
− Formaváltás (pl.: Kft-bıl Rt.
lett vagy Bt-bıl Kft.)
Egyszerő kötelezettség-átadás/átvétel:
A t á mo g a t o t t g a z d á l k o d ó
(magánszemély vagy cég) egy (vagy
több) másik gazdálkodónak (cégnek
vagy magánszemélynek) adja át a kötelezettséget valamilyen okból:
a. Az eredeti kötelezettségvállaló
elhalálozott, az örökös(ök) nem vállalják
át a kötelezettségeket, ugyanakkor egy
harmadik személy részére továbbadnák
a kötelezettségeket
b. Szövetkezetbıl történı kiválás
(pl.: szövetkezet átad magánszemélynek
területeket vagy fordítva)
c. Családi gazdaságban a családi
gazdálkodó személyében változás történt névváltoztatás.
A kötelezettség átvállalásról szóló kérelmet minden érintettnek - függetlenül

attól, hogy az adott személy átadó, átvevı, vagy mindkettı - külön-külön kell
benyújtania.
Kötelezettség ÁTADÓ csak olyan személy lehet, aki támogatási kérelmének
helyt adó vagy részben helyt adó határozattal rendelkezik és a továbbiakban az
adott földterületet nem kívánja használni, illetve az állatokat a továbbiakban
nem birtokolja.
A kötelezettség ÁTVEVİ lehet olyan
mezıgazdasági termelı/szervezet, aki
jelenleg is részt vesz agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramban,
és olyan is, aki jelenleg nem vesz részt
abban. Az átvevı az adott földterület
használója, illetve az állatok tartója a
támogatási idıszak hátralévı idıszakában. Átvállalható olyan célprogram,
amilyenben korábban az átvevı nem
volt érintett, illetve a korábban agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásban
lévı célprogram területeit/
állatállományát bıvítheti ugyanolyan
célprogram átvállalásával is.
Kötelezettség átvevı nem lehet olyan
személy, aki korábban részt vett a támogatásban, de a helyszíni ellenırzés megállapításai alapján kizártak az agrárkörnyezetgazdálkodási támogatásból a
teljes támogatási idıszakra.
A terület elhelyezkedése nem változhat
5 éven keresztül, s csakis olyan területekre vonatkozó AKG kötelezettséget
lehet átvállalni, amelyek korábban is
részt vettek a támogatásban. A támogatásba új területeket nem lehetséges bevonni.
A kötelezettségek vállalása nem - a támogatási idıszak teljes idıtartama alatt az állatok egyedeihez, hanem csak az
adott fajtájú és mennyiségő állatok tartá-

sához kötıdik.
A kötelezettség átvállalása a támogatási
idıszak hátralévı idıtartamára vonatkozik, a támogatási idıszak 5 éves idıtartama nem kezdıdik elölrıl. Az átvevı
mindezeken túl a korábban az átadó által
a programba bevont terület/
állatállomány vonatkozásában felmerült
jogkövetkezményeket szintén átvállalja.
Az átadónak nyilatkoznia kell arról,
hogy az átadott agrárkörnyezetgazdálkodási célprogramban
résztvevı területek/állatállományhoz
kapcsolódó támogatási összegrıl lemond az átvevı javára, ezenkívül további kötelezettsége nincs a területek/
állatokhoz kapcsolódóan. Amennyiben
az átadónak pénzügyi tartozása van az
MVH felé, úgy annak kiegyenlítése az
átadót terheli. Az átadónak ismertetnie
kell az átvevıvel, hogy a kötelezettség
á t r u h á z á s s a l é r i n t e tt te r ü l e t e k /
állatállomány vonatkozásában történteke helyszíni ellenırzések, illetve azoknak
mi volt az eredménye, valamint milyen
szankciók léptek életbe. Az átadónak a
kötelezettség átvállaláshoz szükséges
dokumentumok másolati példányát átvevı részére biztosítania kell. A gazdálkodási napló, illetve permetezési napló
másolati példányát átadónak átvevı rendelkezésére kell bocsátania.
Végezetül meg kell említsem, hogy a
kérelemmel és annak kitöltésével kapcsolatban az érintett gazdálkodók segítségére vannak az NVT tanácsadók, akik
rendelkeznek megfelelı információkkal
és tudással, hogy segíthessenek.
Lengyel Kálmán
NVT tanácadó

Tájékoztató és Tagtoborzó felhívás!
A 2006 évi szezonban a Balaton Riviera
Turisztikai Egyesület látta el a
Tourinform Irodai feladatokat Alsóörsön
a SÉF Szakképzı Iskola 3 idegenforgalmi tanulmányokat folytató tanulójának
aktív közremőködésével. Összességében
elmondható, hogy az idei szezonban
többségében a magyar vendégek töltötték pihenésüket a Balatonnál. Ebben
bizonyára érezhetı a Magyar Turizmus
Zrt, Turisztikai Hivatalok, Egyesületek
hatékony marketing munkája, a hétvégi
televíziós programajánlatok közvetítése,
óriásplakátok kihelyezése. Véleményem

szerint a vállalkozók felismerték a magyar vendégek fontosságát az idegenforgalomban. A vendégek elégedetten meséltek élményeikrıl, illetve a kapott
szolgáltatások színvonaláról. Így elmondható, hogy a szolgáltatásokat nyújtók pozitív irányban változtak.
Az iroda személyes, telefonos és írásos
megkeresése júniustól augusztus végéig
közel 3700 alkalommal történt. Ezt mindenképpen sikeresnek értékelem. Ennek
köszönhetıen a szobakiadókhoz, szálláshelyekhez, éttermekhez, csárdákhoz,
pincékhez és szabadidıs tevékenysége-

ket nyújtó szolgáltatókhoz, tudtunk vendégeket küldeni és az általunk készített
programfüzet is nagyon keresettnek mutatkozott a vendégek körében. A kiadványból 8000 példányt osztottunk szét.
Elkészült Alsóörs-Felsıörs-LovasPaloznak-Csopak települések turista
térképe is 5000 példányban, amellyel
már készülünk a jövı évi szezonra.
Az Egyesület célkitőzései között szerepel a térségben a vendégek, a vendégéjszakák számának növelése, termékfejlesztés, meglévı turisztikai adottságok
jobb kihasználása, elı és utószezon for-
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galmának növelése, a szezon meghoszszabbítása és még sok minden más.
Mindez az Önök vállalkozása érdekében, de Önökkel együtt kell, hogy történjen.
Felhívásunk célja, hogy tagjaink sorába
hívjuk és várjuk Alsóörs, Csopak,
Felsıörs, Lovas, Paloznak településeken
lévı az idegenforgalomban érdekelt
szálláshelyek, vendéglık, éttermek,
csárdák, egyéb szolgáltatást nyújtó vállalkozások jelentkezését együttmőködés
céljából.
Biztos vagyok abban, hogy "közös öszszefogással" jobb eredményeket sikerül
elérni.
Személyes bemutatkozás során, bıvebb
tájékoztatás céljából szeretettel várom
Önöket az alábbi elérhetıségeken:
Balaton Riviera Turisztikai Egyesület
8228 Lovas, Fı u. 8.
Tel: 70/371-8501
Keresztes Éva

Kedves Betegeink!

NEKROLÓG
Egy igaz ember, egy jó barát halálára
Mostanában, így szüret után, az új bor ünnepének tájékán, hiába sétálgatunk
Felsıörs-Öreghegy dülıben a Söveg pince felé, nem halljuk az ismerıs, kedves
invitáló hangot: „Gyere be!. Igyál egyet! Kóstold meg az új boromat, az idei termést!”- Szinte látni véljük a mackó mozgású , kedves embert, a hang tulajdonosát, s ekkor döbbenünk rá, hogy csak képzelgünk.
A hang, az ember sziluettje, akit látni véltünk, nincs többé.
Elragadta közülünk a halál.
Söveg Miklósnak hívták, talpig igaz ember volt.
Számtalan jó tulajdonsága feledtetni tudta gyengeségeit. Szinte egy emberöltın
keresztül, 1983 óta dolgozott vállalkozásában, öregbítve ezzel Felsıörs község
idegenforgalmának hírnevét. Úgy gondolom, hogy az egyik legismertebb ember
volt falunkban. Úgy belföldrıl, mint külhonból számos vendég megfordult pincéjében.
Eltávozása hiányérzetet kelt , nemcsak szeretett családja, de vendégei és ismerısei
körében is.
Hiányozni fog szerénysége, embersége, önzetlen segítıkészsége, adakozókészsége, humorérzéke, öniróniája, mely tulajdonságok „A MIKLÓS”-sá tették , csupa
nagybetővel.
Osztályának, a pannon rögön kialakult, szívós és állhatatos keresztény és magyar,
szılı és földmőves ember egyik utolsó képviselıje volt.
Fájó szívvel búcsúzunk Tıled, kedves Miklós, mi ,akik ismertünk és szerettünk,
hitünk szerint annak reményében, hogy „odafenn”, a Mindenható jobbja felıl
pohárnokolsz ezután.
Míg élünk, kedves emléked szívünkben él. Nyugodj békében!

Ismételten indokoltnak látom, hogy írjak
egy kis emlékeztetıt az egészségügyi
szolgálattal, s annak igénybevételével
kapcsolatban.
Felsıörs, 2006. novembere

/Rásky Mihály/

Várhatóan az év hátralévı részébe többcsak gyógyszert íratni! Tessék elképzelször kerül majd sor erre, a küszöbön álló Kérem Önöket a szíves közremőködés- ni, hogyan lehet így a már berendelt
változások miatt is.
re!
betegeket ellátni!
Egymás iránti tiszteletüket is bizonyítaNos tehát: elıször is szeretném leszö- Önöknek lesz fıleg könnyebb, s gyor- ná, ha legalább pár nappal elıbb érdekgezni, hogy az elıjegyzési rendszert sabb az ellátás, ha betartják azt a néhány lıdnének, hogy mikor van szabad idınem mi találtuk ki, ennek bevezetésére szabályt, amit már annyiszor emleget- pont!
minket törvény kötelez, de ha jobban tem.
belegondolnak, az elején, amikor még
Sürgıs estben, pedig úgyis fogadjuk a
Önök is próbálták betartani, egész jól Például: ha már látható a gyógyszeres betegeket, de ha nem derült volna ki,
mőködik a dolog. Most ismét ott tartunk dobozban, hogy fogytán van a tabletta, nem is az ilyen betegekkel van a gond!
ahol az elızıleg, tele van a váró, ismét kérjen idıpontot!
Ismételten kérem szíves együttmőködéfél órákat kell várni a betegeknek. Inge- Ne várjanak az utolsó pillanatig, s fıleg süket!
rült a személyzet, ingerült a beteg is, ne kérjenek aznapra idıpontot a rendelés
vannak napok, mikor 100 feletti létszá- felénél!
Tisztelettel:
mot látunk el, van mikor jóval keveseb- Naponta 8-10 beteg telefonál pl. reggeli
bet. Így nem tudjuk a munkát beoszta- rendelésnél 9 óra körül, hogy mára kér
Dr. Bardóczi Miklós
ni ,ez ismételten torlódáshoz vezet!
idıpontot,
háziorvos

FIGYELEM!

NİI – FÉRFI- GYERMEK FODRÁSZAT

Kezdı TÁRSASTÁNC tanfolyam és ETKA Felsıörs, Liliom u. 2.
JÓGA foglalkozás indul a TELEHÁZBAN
Várom szeretettel régi és leendı új vendégeimet,
januártól.
keddtıl- szombatig nyitva tartással ,
mérsékelt árakkal.
Idıpont egyeztetés: 87- 477-533
Jelentkezni lehet Puskás Beatrix
Lırinczné Zentai Ibolya
mőv. szervezınél a TELEHÁZBAN.
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PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Felsıörs község Önkormányzatának
Képviselıtestülete a lakások bérletére
vonatkozó szabályokról szóló 9/2006.
(03.30.) sz. rendelete alapján bérbevételre felajánlja megüresedett Szilvás u. 1/1.
(40 m2) és Szilvás u. 1/2. (53 m2) szám
alatti átmeneti szociális bérlakásait.
A bérbevétel feltételei:
a./ bérbevételi ajánlattevık olyan házaspárok lehetnek, akik saját (nevelt) örökbefogadott gyermek(ek)et saját háztartásukban nevelnek,
b./ bérbevételi ajánlattevık egyike
Felsıörs községben bejelentett tartózkodási hellyel rendelkezik,
c./ bérbevételi ajánlattevık családjában
az 1 fıre jutó jövedelem nem haladhatja
meg a mindenkori öregségi nyugdíjminimum kétszeresét,
d./ bérbevételi ajánlattevık vállalják,
hogy legkésıbb a bérleti szerzıdés megkötését követı 5 éven belül Felsıörs

községben lakóépületet építenek vagy
lakóingatlant vásárolnak,
e./ a bérleti jogviszony maximális idıtartama 5 év, amennyiben a bérlet alatt a
bérlık az épülı házra használatbavételi
engedélyt kapnak, illetve a lefoglalt ingatlant megvásárolják, úgy a bérleti jogviszony az azt követı egy hónapon belül
megszőnik,
f./ a bérleti szerzıdés megkötését követı
2 éven belül bérlıknek igazolniuk kell
Felsıörs községben építési telek tulajdonjoggal való rendelkezésüket és arra
jogerıs építési engedélyt, vagy Felsıörs
községben ingatlan vételére vonatkozó foglalóval megerısített - adásvételi elıszerzıdést, amennyiben bérlık az elızıeket igazolni nem tudják, úgy a bérleti
jogviszonyuk azonnal megszőnik.
Az átmeneti bérlakások havi lakbérmértéke: 345,- Ft/m2. A bérbevételi ajánlatokat a Polgármesteri Hivatalban kell

Felsıörs község Önkormányzatának
2007. évi rendezvénynaptára
Január - Február
Szánkóverseny a Miskén (hó esetén szombat)
Hóemberépítı verseny a sportpályán (hó esetén
szombat)
Sportnap az iskolatetıtérben (asztali foci, asztali
tenisz, biliárd)
Vers és próza pályázat március 15-éhez kapcsolódóan
01.27. Nyugdíjas farsang 15.00 óra
02.17. Iskola farsang 15.00 óra
Március
03.10. Pápai Sámuel emlékmősor és kiállítás 16.00
óra
03.14.Megemlékezés az 1848/49-es forradalom és
szabadságharcról 17.00 óra
Vers és próza pályázat eredményhirdetése
és kiállítás
03.21. A víz világnapja. Látogatás a veszprémi
vízmővekhez az iskolával
Április
04.01. Mandulavirágzás és olaszrizling mikrotérségi
rendezvény 9.00 – 17.00 óra
04.05. Húsvéti játszóház 16.00 -19.00 óra
04.08. Húsvéti bál 20.30 óra
04.13. Könyvnapok a könyvtár szervezésében
04.20. Egészségügyi világnap16.00 óra
04.21. A Föld Világnapja – Falutakarítás 9.00 –
12.00 óra
04.30. Májusfa állítás 20.00 óra Helyszín: Főzfaterka
Május
05.04. Anyák Napja az óvodában 16.00 óra
Anyák Napja az iskolában 17.00 óra
05.07. Nagymama köszöntés 16.00 óra

benyújtani formanyomtatványon, mely
Pingiczerné Király Zsuzsanna igazgatási
fıelıadónál igényelhetı munkaidıben.
A bérbevételi ajánlathoz mellékelni kell
a kérelmezı és a vele közös háztartásban
élık jövedelemigazolását és vagyonnyilatkozatát.
A bérbevételi ajánlatok benyújtásának
határideje e felhívás közzétételétıl számított 30 nap.
A pályázatokat Felsıörs község Önkormányzatának Képviselıtestülete bírálja
el 2007. januári ülésén.
A bérleti jogviszony kezdı idıpontja
2007. február 1.
Felsıörs, 2006. december 5.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

2006. DECEMBERI
rendezvénynaptár
12.16. (szombat)

Karácsonyi ajándékkészítés a
Teleházban
Helyszín: Teleház
Idıpont: 8.00- 13.00 óráig

12. 22. (péntek)

Iskolai Fenyıünnep
Helyszín: Iskolatetıtér

12. 23. (szombat)

Betlehem
Helyszín: Batthyány tér
Idıpont: 17.00 órától

A programokkal kapcsolatban érdeklıdni lehet Puskás Beatrix mőv. szervezınél a 06-30-232-6540 telefonon.
Kihívás Napja
05.18. Európa tányéron 9.00 – 19.00 óra Helyszín:
Udvarház
05.25. Gyermeknap az óvodában15.00 – 17.00 óra
Június
06.01. Pedagógusnap alkalmából a pedagógusok
köszöntése
06.02. Gyermeknap 10.00 -13.00 óra
Májusfa kitáncolása 19.00 óra Helyszín:
Főzfaterka
06.07. Akadályverseny az iskola szervezésében 8.00
órától
06.21. Szent Iván éjszakai tüzelés 23.00 – 04.00 óra
06.29. Köztisztviselık napja alkalmából a köztisztviselık köszöntése
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Felsıörsi Hírmondó
06.18 – 29. Teleházas délelıtti gyermektábor
Gyermek néptánc a csopaki nyári rendezvénysorozat
keretein belül

Július
07.08. Bornap:
Nık a Felsıörsért Egyesület sikeres
szervzése esetén
Az áprilisi bizottsági ülésre konkrét javaslatot kell elıterjeszteni
Sikertelen szervezés esetén a Falunapokkal
egybekötve
07.20.-07.22. Falunapok
Augusztus
08.18. Szent István napi Falupiknik 15.00 – 19.00
óra
08.20. Koncert a református templomban 18.00 óra
08.29. Fotográfia Napja18.00 óra

www.felsoors.hu

Szeptember
09.09. İszköszöntı Falupiknik a Hamuházban 16.00
óra
09.15. Kerékpáros ügyességi verseny 10.00 óra
09.29. Falutakarítás 9.00 -12.00 óra
Október

10.21. Szüreti lakodalmas 14.00, Szüreti Bál
10.23. Emlékezés az 1956-os forradalomra 17.00 óra
10.27. Tökfesztivál – töksütés
November
11.08. Gyermekkönyvhét 15.00 óra
11.15. Irodalmi est 17.00 óra
11.24. Katalin bál 19.00 óra
11.30. Adventi játszóház 16.00 óra
December
12.01. Idısek Napja 15.00 óra
12.04. Mikulásnap az óvodában
12.06. Mikulásnap az iskolában
12.07. Falumikulás
12.19. Iskolai Fenyıünnep 16.30 óra
12.23. Betlehem a Batthyány téren 17.00 óra

