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Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Hírmondó

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. június 27-én rendkívüli
nyílt ülést tartott. A rendkívüli ülés a június
30-i határidővel meghozandó döntések miatt
volt szükséges.
Első napirendi pontként a testület tárgyalta a 2013-as költségvetés módosítását.
Minden önkormányzat ugyanis adott év elfogadott költségvetését legalább háromszor
módosítja. Ez volt tehát az első módosítás,
melyben az időközben történt – általában
kisebb – változások miatt az éppen aktuális
állapothoz igazítjuk a korábban eltervezett
költségvetést. Az önkormányzat költségvetésének főösszege így a 2013. március 4-én
tervezett 322.719.000 Ft-ról 421.869.000 Ftra nőtt. Ennek a nem kis változásnak az oka,
hogy időközben pénzügyileg is lezárták az
önkormányzatok a 2012-es pénzügyi évet,
így a pénzmaradványt is beterveztük a költségvetésbe. Ez a pénzmaradvány nem csak a
2012-es, hanem a korábbi évek megmaradt
pénzének az összege, és mint sokszor hangsúlyozom, ez képezheti a jelenleg is folyó
pályázati fejlesztések önrészét és előfinanszírozásának fedezetét.
A testület újból tárgyalta a Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesülettel a sportöltöző
felújítására kötött megállapodást. Időközben
ugyanis elkészült a beruházás és a pótmunkák és egyéb változások miatt indokolt volt
az aktuális támogatási összeg új megállapodásba foglalása. Ugyanakkor valószínűsíthető, hogy a pályázatkiíró szervezet, az Magyar
Vidékfejlesztési Hivatal (MVH) pénzügyi
elszámolást befogadó határozatával újból
módosulni fog a támogatott és nem támogatott projektelemek köre, ezzel a pályázatból
finanszírozott rész is.
Éles viták és ellenérzések közepette a – társulás képviselőjének távollétében – tárgyaltuk a Települési Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodásának módosítása című napirendi pontot. A nyitva maradt kérdéseknek, elsősorban
a szemétszállítási díj megállapítási módjának
köszönhetően a képviselő-testület nem fogadta el a társulás által előterjesztett módosítást. Mivel azonban a 158 települést tömörítő
önkormányzati társulás megállapodásának
módosítása a jogszabályi feltételek miatt június 30-ig határidős feladat volt, másnapra
kizárólag ennek a napirendi pontnak a tárgyalására újabb rendkívüli ülést hívtam össze
a társulás képviselőjének jelenlétében.
A fő kérdés természetesen a megállapodás
– ekkor nem módosuló – árképzésre vonatkozó melléklete és annak árképzést befolyásoló
egyes részei voltak. Ellentmondásosnak tűnt
ugyanis, hogy miért tartalmaz a megállapo-

dás még mindig ármegállapításra vonatkozó
részt, ha a hulladékszállítás díjának megállapítása a hírek szerint a Magyar Energetikai
és Közmű-szabályozási hivatal hatáskörébe
kerül. A társulás képviselője kérdésünkre
elmondta, hogy a megállapodás módosítása elsősorban a társulás jogi személyiséggé
alakulásáról szól, amit törvény ír elő. Az árképzésre vonatkozó rész egyrészt azért nem
került ki a megállapodásból, mert az említett
Hivatal a hulladékszállítás tekintetében még
nem díjmegállapító, csupán díj jóváhagyó
jogkörrel rendelkezik, másrészt a társulás
célja, hogy a későbbiekben is a megállapodás
ezen részének megküldésével próbálja orientálni a hatósági díj megállapítását.
A képviselő-testület ugyanakkor javasolta
a hulladékszállítási díjat meghatározó értékcsökkenési elszámolásról szóló rész megváltoztatását, mert véleménye szerint a jelenlegi
megfogalmazás ellentétes az alkalmazott
gyakorlattal.
Ez utóbbi javaslat megküldésével együtt
végül a testület – a 158 tagönkormányzat
egyikeként - elfogadta a megállapodás módosítását.
A testület elfogadta Felsőörs Helyi Esélyegyenlőségi Programját. A Program június
30-ig történő elfogadása azért is volt fontos,
mert ezután csak ilyen programmal rendelkező önkormányzatok pályázhatnak Európai
Uniós támogatásokra.
A testület támogatta diákok nyári foglalkoztatását a közmunka program keretében
a nyári hónapokra (július, augusztus). Ennek keretében az önkormányzat több mint
500.000 Ft pályázati támogatást kért és kapott, így összesen 6 diák nyári foglalkoztatása vált lehetővé.
Utolsó napirendi pontként a Balaton Best
pályázat megvalósításának támogatásáról
döntött a testület. A sikeres megvalósítás érdekében, csatlakozva a szomszédos települések, Alsóörs és Csopak – arányosan nagyobb
– támogató döntéséhez a 2014-es költségvetés terhére 100.000 Ft támogatást szavazott
meg a testület.
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. július 2-án tartotta soron következő nyílt ülését.
Az ülésen elfogadtuk a Helyi Építési Szabályzat módosítását, melyet gyorsított, ún.
tárgyalásos eljárás előzött meg. A módosítás
a beépítésre szánt területek közműellátottságára vonatkozó előírásokat érinti, valamint a
beépíthető ingatlanok fejlesztésével kapcsolatos költségek viselését szabályozza.
Döntés született az óvoda kisléptékű átalakítására beérkezett pályázatokról. Ez az átalakítás annak érdekében történik, hogy a na-

gyobb csoport kettéosztásával, új vizesblokk
és öltöző kialakításával három csoport és
ennek megfelelően a korábbihoz képest több
óvodáskorú gyermekkel (66 fő helyett 75 fő)
működhessen az óvoda a 2013/2014-es nevelési évben. Mint ismeretes a megemelt 75 fő
sem lesz elegendő a 2013/2014-es nevelési
évre jelentkezett összes óvodáskorú felvételére ezért, valamint az óvodás korosztály tartós demográfiai növekedése miatt, pályázatot
nyújtottunk be az óvoda épületének bővítésére.
A cikk írásával egy időben érkezett az
örömteli hír, hogy az igényelt 29 892 000 Ft
támogatást a pályázatot kiíró Belügyminisztérium megítélte Felsőörs Község Önkormányzatának.
Ezzel a tervezett fejlesztés, az új épületszárny használatba vétele és szükség szerint
a felvehető gyermeklétszám további növelése várhatóan 2014. szeptember 1-től valósulhat meg.
A magyar nemzeti értékekről és a
hungarikumokról szóló törvény adta lehetőséggel élve „települési értéktárat” hoztunk
létre Felsőörsön. A településen fellelhető
nemzeti értékek azonosításával, a települési
nemzeti értékek adatait tartalmazó adatbázis
létrehozásával és a megyei értéktárba történő
továbbításával a képviselő-testület a Humán
Bizottságot bízta meg.
A településrendezési terv módosításának
aktuális ügyei című napirendi pontnál a testület az tárgyalta és elfogadta a 055/22 és a
055/27. hrsz-ú ingatlanok tulajdonosai által
benyújtott telepítési tanulmánytervet és a beépítési tervet.
Ugyanennél a napirendi pontnál döntött a
testület a fentiekkel kapcsolatos településrendezési szerződés megkötésének kereteiről,
valamint a folyamatban lévő átfogó településrendezési eszközök módosításán belül a
vizsgálati munkarész időközben megváltozott jogszabályi előírások miatti átdolgozásáról.
A testület döntése értelmében hamarosan
változni fog a Felsőörsi Kirendeltség ügyfélfogadási ideje. A keddi és csütörtöki napokon
nem lesz ügyfélfogadás. Ezt a változtatást a
Közös Önkormányzati hivatallá történt átszervezés utáni alacsonyabb létszám és az
ezzel arányosan nem csökkent ügyintézés
miatti túlterheltség teszi szükségessé.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.
felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester
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Tájékoztató
a települési ügysegéd ügyfélfogadásáról
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, hogy a
Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal munkatársa települési ügysegédként segítséget nyújt Önöknek
- lakóhelyükön történő ügyfélfogadás útján - a
járási hivatal hatáskörébe tartozó ügyek intézésében.
Az ügyfélfogadás helye:
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Felsőörsi Kirendeltsége
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
Tel: 06/87/577-210, 06/87/577-211
Fax: 06/87/577-216
Az ügyfélfogadás ideje:
minden héten, szerdán 8.00-10.00 óra között
Települési ügysegéd neve:
Schuszterné Lengyel Zsuzsanna
Elérhetősége:
06/88/594-184
(Balatonalmádi Járási Hivatal)
A települési ügysegéd feladatai közé tartozik
különösen:
Szociális ügyek
Időskorúak járadéka
Ápolási díj (alanyi, fokozott)
Közgyógyellátás (alanyi, normatív)
Egészségügyi szolgáltatásra való jogosultság
Hadigondozotti ellátások
A szociális ügyekkel kapcsolatos ügyintézéshez szükséges nyomtatványokat a települési
ügysegéd biztosítja az ügyfelek számára,
továbbá tájékoztatást illetve segítséget nyújt
azok kitöltéséhez. A kitöltött kérelmi nyomtatványokat, orvosi igazolást átveszi az ügyféltől, amelynek tényét átvételi elismervény
átadásával igazolja. A települési ügysegéd
által átvett kérelmekkel kapcsolatos érdemi
ügyintézés a Balatonalmádi Járási Hivatalban történik.
Gyámhivatali ügyek
Gyermektartásdíj állam általi megelőlegezése
A gyermektartásdíj megelőlegezéséhez szükséges nyilatkozatot a települési ügysegéd biztosítja az ügyfélnek, valamint tájékoztatást
nyújt a nyilatkozathoz csatolandó iratokról,
mellékletekről. A csatolandó iratokat és a
gyermektartásdíj megelőlegezésére vonatkozó nyilatkozatot személyesen kell a Balatonalmádi Járási Hivatalnál benyújtani, ahol
jegyzőkönyvet vesznek fel és az érdemi ügyintézés történik.
Okmányirodai ügyek
Lakcímváltozások bejelentése

Mozgáskorlátozottak parkolási igazolványával kapcsolatos ügyek
Hivatalból visszavont vezetői engedély átvétele
Hivatalból kivont járművek esetén a rendszám
illetve forgalmi engedély átvétele
A lakcímváltozások bejelentéséhez szükséges nyomtatványt a települési ügysegéd biztosítja, segít a kitöltésében, majd a kitöltött
lakcímbejelentő lapot átveszi az ügyféltől,
amelynek tényét átvételi elismervény átadásával igazolja. A lakcímváltozások bejelentésével kapcsolatos további ügyintézés a
Balatonalmádi Járási Hivatalban történik. A
parkolási igazolvánnyal kapcsolatos ügyintézéshez szükséges közlekedőképesség minősítése iránti kérelem kitöltéséhez segítséget
nyújt, átveszi a kitöltött nyomtatványt és a
csatolt orvosi dokumentumokat. A kérelmet
és az orvosi dokumentumokat a járási hivatal továbbítja a szakértői szervhez. A kérelem
és a mellékletek átvételéről átvételi elismervényt ad az ügyfélnek. Átveszi a hivatalból
visszavont vezetői engedélyt, valamint a hivatalból kivont gépjárművek esetén a rendszámot és forgalmi engedélyt, melyről átvételi elismervényt ad az ügyfélnek.
Szabálysértési ügyek
A települési ügysegéd a járási hivatal hatáskörébe tartozó szabálysértési ügyben tett feljelentést rögzíti, majd a további ügyintézés a
Balatonalmádi Járási Hivatal Hatósági Osztályán történik.
Egyéb
Átveszi az ügyfelek fogyasztóvédelmi panaszait, amelynek tényét átvételi elismervény
átadásával igazol.
Közreműködik a helyszíni szemlék előkészítésében, időpontot egyeztet az érintettekkel.
A járási hivatal hatáskörébe tartozó egyéb
ügyekben tájékoztatást nyújt, biztosítja a
szükséges nyomtatványokat és segítséget
nyújt ezek kitöltéséhez, majd átveszi őket az
ügyfelektől.
Célunk, hogy a települési ügysegéd ügyfélfogadása útján valamennyi állampolgár
számára biztosított legyen a gyors és hatékony ügyintézés, ezért kérem Tisztelt Ügyfeleinket, hogy kérdéseikkel forduljanak
bizalommal a települési ügysegédhez.
Balatonalmádi, 2013. június 10.
Tisztelettel:
dr. Tar Viktória hivatalvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal
Balatonalmádi Járási Hivatal

Tájékoztatás
– települési értéktár
Tisztelt Felsőörsi polgárok, kedves
olvasónk!
A magyar nemzeti értékekről és
a hungarikumokról szóló 2012. évi
XXX. Törvény (továbbiakban: Htv.)
szerint a magyar kultúra évezredes értékeit, a magyarság szellemi és anyagi
alkotásait, ember alkotta és természet
adta értékeit, átfogó értéktárban kell
összesíteni, azonosítani és rendszerezni.
A településen fellelhető nemzeti értékek azonosítására létrehoztuk a települési értéktárat. 2013. július 2-tól
elindult a Felsőörsi értékek adatgyűjtése.
Felsőörs közigazgatási területén fellelhető ill. az itt létrehozott nemzeti
érték felvételét a települési értéktárba
bárki írásban kezdeményezheti az illetékes önkormányzat polgármesterénél
a 114/2013. (IV.16.) Korm. rendelet
1.sz. mellékletében meghatározott tartalmú javaslat benyújtásával. (Az 1.
sz. melléklet letölthető Felsőörs honlapjáról az ’önkormányzat’ à ’letölthető nyomtatványok’ à ’egyéb nyomtatványok’ menüpont alól.)
Felsőörs Község
Önkormányzata

Kommunális zsák
vásárlási lehetőségek

Tájékoztatjuk tisztelt ügyfeleinket, hogy
kommunális zsák az alábbi helyeket vásárolható:
– Polgármesteri Hivatal
(Faluház, Szabadság tér 2.)
– Felsőörsi benzinkút (Alsóörsi u. 13.)
– Jázmin Virágbolt (Fő u. 39.)
Ár: 455,- Ft/db.
Tegyünk többet
környezetünk tisztaságáért!

Új helyen a gyógyszertár
Tájékoztatom Felsőörs lakosságát, hogy
a településen lévő fiókgyógyszertár
2013. július 1-től új helyen, a Faluház
épületében (Felsőörs, Szabadság tér 2.)
a földszinten működik.
Szabó Balázs, polgármester
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22. Felsõörsi Falunapok és Búcsú
Július 18. csütörtök
• 20.00 Komolyzenei hangverseny az Árpád-kori műemléktemplomban - fellépnek a Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei
Július 19. péntek
Helyszín: Civilház
• 17.00 Hamuban sült pogácsa - verseny, szakmai zsűrizés
• 18.00 A rendezvény hivatalos megnyitója – megnyitja dr.
Kontrát Károly, államtitkár
• 18.15 Horgász kiállítás megnyitása – Civil Baráti Kör Egyesület
szervezésében (A rendezvény alatt halászlé vásárolható)
• 18.30 Snétberger Zenei Tehetségközpont növendékeinek bemutatkozása
• 21.00-02.00 Diszkó
Július 20. szombat délelőtt
Helyszín: Civilház
Vendégünk a Bakony-Balaton Geopark
• 8.00 Családi főzőverseny kezdete - marhapörkölt kategória
Vendégünk: Újkúti Vadásztársaság
• 9.00 Geopark - kézműves játszóház kezdete
• 9.30-11.00 Geopark - könnyű túra a Geológiai csodához,
vezetéssel
• 10.00 Nők Felsőörsért Egyesület- „Süti sziget”
• 10.00-15.00 Öko-játszóház

• 10.00 Rásky Ervin Emléktorna Helyszín: focipálya
(Pográny, Tárkány, Alsóörs, Felsőörs);
• 11.00 Geopark - bemutató (vetítéssel)
• 12.00 Geopark totó kitöltési lehetőség (értékes nyereményekért)
• 12.30 Főzőverseny bírálata (eredményhirdetés délután)
szombat délután Helyszín: Civilház
• 15.00 -18.30 Kié Felsőörs legfinomabb bora? - borverseny
• 16.45 Réparetekmogyoró Duó - interaktív zenés produkció,
gyermekeknek
• 17.30 Angels táncsoport - moderntánc-bemutató
• 17.45 Csajági Hagyományőrző Népdalkör és Citera Zenekar, valamint a Kéknefelejcs Néptánc Csoport, és a felsőörsi
Búzavirág Népdalkör produkciói
• 18.45 Zayzon Csaba és Stefancsik Annamária (Pannon Várszínház) musical előadása
• 19.30-20.00 Eredményhirdetések („Hamuban sült pogácsa”,
főzőverseny, borverseny, zenei totó és GEOPARK totó)
• 20.30 LGT Emlékzenekar - koncert
• kb. 22.00-02.00 Utcabál Jacával
Július 22. vasárnap
• 11.30 Búcsúi szentmise a római katolikus műemléktemplomban

Talentumaink

Mindenkinek van talentuma. Több is. Van
tehetsége, adottsága, képessége, készsége.
Minden ember ajándékba kapja ezeket a Teremtőtől. Azért kapjuk, hogy használjuk őket.
Azért vagyunk, létezünk, hogy rádöbbenjünk
arra, milyen gazdaggá válhat az életünk, ha
használjuk a talentumainkat. Te mit kaptál
Istentől? Mire használod? Használod egyáltalán? Hozd ki magadból a legtöbbet, ne ásd
el a talentumaidat! Forgasd, amit kaptál, hogy
boldog és derűs életet élj! Fedezd fel, hogy
aki ad, egyre gazdagabb és örömtelibb lesz.
Jó szívvel adj, szeress, segíts, bocsáss meg,
higgy, s közben érezd, tapasztald meg Istenünk szeretetét!
Így lehetne dióhéjban összefoglalni a 9.
alkalommal megrendezett vakációs Bibliatábor üzenetét. 2005 nyara óta folyamatosan,
minden nyáron van arra lehetősége a falunkban élő gyermekeknek, hogy napközis tábor
jellegűen részt vegyenek Bibliatáborunkban.
25-30 gyermek zsivaja tölti be ilyenkor a református közösségi házat és templomot. Jó

együtt lenni! Öröm látni az érdeklődő gyermek-arcokat, a csillogó tekinteteket, csodálatos megtapasztalni, hogy Isten jelen van és
rengeteg áldást ad!
Mindamellett, hogy van sok játék és
kézműveskedés, rengeteget tanulnak is a
gyermekek. Megelevenednek bibliai történetek – bábokkal, jelmezes szereplőkkel; úgynevezett aranymondások formájában minden
nap bibliai idézeteket, mondatokat jegyezhetnek meg a gyerekek; a vidám gyermek
és ifjúsági énekek szintén fontos üzeneteket
fogalmaznak meg a maguk bájával és kedvességével.
Azt gondolom, hogy óriási életsegítséggé
válik, ha mindezek a bibliai tanítások beépülnek a gyermekek lelkébe. Lesz stabil értékrendjük, lesz tájékozódási pontjuk, tudni
fogják, honnan jönnek, kik ők, és hova tart az
életük. Isten szeretetének áramlásában egyre
inkább ki tudják bontakoztatni talentumaikat,
boldog és kiegyensúlyozott emberek lesznek.
Olyan jó lenne, ha azok a kisgyermekek, akik

hosszú éveken át részt vesznek táborainkban,
egy napon, már felnőtté válva úgy gondolnának vissza ezekre a táborokra, hogy de jó
volt Isten és egymás közelében lenni! És egy
napon talán fel fognak elevenedni azok az
igék, bibliai idézetek, történetek is, amelyeket
magukba szívtak a résztvevők a tábor napjai
alatt.
A tábor mindig összefogásból születik - fizikai és anyagi értelemben is. Fiatal segítőink
Jakab Kitty, Kótyik Bea, Szalai Attila, Hegedűs Ági türelmes és kitartó munkája mellett
megköszönjük Angyalné Erzsike, Tislér Gyuláné és Bagi Judit gondnokunk gondoskodását, Tislér Péter íjász foglalkozását. Anyagi
értelemben megköszönjük az önkormányzat,
a Veszprémi Egyházmegye, a Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány és a
református gyülekezet adományait. A köszönet mindenek felett Istené, akinek hálásak
vagyunk táborvezető-társammal, Kovácsné
Miskey Tündével együtt.
Kántorné Pólus Ibolya ref. lelkész
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Krónika – június
Június 4-én a Harmónia Alapfokú Művészeti Intézet felsőörsi tanulóinak nyílt
kiállítása a Civilházban. A már harmadszor
megrendezetett kiállításon a „művészetis”
gyerekek egész éves munkáiból csemegézhettünk Mosonyi Emese tanítónő segítségével. A kiállítást Kovácsné B. Gabriella
tagintézmény-vezető nyitotta meg, aki
kifejezte örömét az alkotások színvonala
felett, és úgy gondolja, hogy Emese néni
munkája – és természetesen a gyerekeké
– nagyon megérdemelte a tankönyvbe kerülést. A megnyitón Erhardt Enikő gitárjátékának is örvendhettünk.

Június hónapban a Malomvölgy Általános Iskola tanulói kirándulásokon vettek
rész.
Június 13-án az Iskola 4. osztályosai
szerenáddal lepték meg tanítóikat: Simonné
Füleki Juditot és Kovácsné B. Gabriellát,
majd
Június 14-én egy kis bankettel
búcsúzkodtak el a felsőörsi tanulóévektől.
Június 14-én volt az idei tanév utolsó tanítási napja.
Június 14-16. között a Civilházban kosárfonó tábor volt, melyet Pásztorné Simon
Annamária szervezett.
Június 17-21. között Művészeti tábor
volt az Iskolában, Mosonyi Emese
tanítónő szervezésében. A nagy melegben
a gyerekek többek között játékokat,
ékszereket is készítethettek maguknak.
Június 17-től és 19-ig a focipályánál telepedett meg egy kedves vándorcirkusz. A
társulat ekhós szekerekkel, lovakkal, ösz-

vérrel, szürke marhával, szárnyasokkal,
kutyákkal, cicával érkezett. Önfenntartó
életet folytatnak, felkeresnek különböző
településeket, ahol egy kis helyet kérnek a
letelepedéshez, legelőt az állatoknak és egy
kis vizet. Áramot napelemekkel termelnek
maguknak. A falut gólyalábon, zeneszóval
bejárták, így hívogatták előadásaikra az
embereket. Kedden és szerdán este azután
vicces, szórakoztató, és tanulságos mesét
adtak elő - cirkuszi elemekkel.
„A MÚLT HÍRNÖKEI – CIRKUSZ,
AMI SZEKÉRREL JÁRJA EURÓPÁT
Mikor egyik nap kimentem az előadásukra, hirtelen úgy éreztem, hogy
tudtom nélkül egy nagy időgéppel
visszarepültem legalább száz évet az
időben. A fűben, lepedőkön gyerekek, öregek, fiatalok, szülők ültek, feszülten figyelve az előadást. Egy magaslaton pedig szakadt ruhában egy
férfi bohóckodott. Hátrébb, az erdő
előtt marhák, lovak legeltek, tyúkok
kapirgáltak. A szekerekbe bújva pedig pici, piszkos gyerekek kukkantanak ki. A múlt hónap végén falunkban járt
a Circus Soluna.
A Circus Soluna nomád körülmények
között, szekerekkel járja Európa több
országait már több mint húsz éve. Egy
család vállalta fel annak idején, hogy
útnak indul. Ez rendkívül nagy felelősség volt, hiszen az útjuk során számtalan viszontagsággal kellett szembe
nézniük. Ezzel szemben viszont tapasztaltak és tiszta tekintetű emberek
lettek, akiknek rengeteg, különböző
helyekről szerzett történetük van. Hálásak, megbecsülnek mindent és tudják
igazán értékelni az élet adta lehetőségeit.
Az még nem elég, hogy hangulatos
módon, rendkívül jó érzéssel támasztják fel a régi idők vándormutatványosait, de az előadásaik sem üres fecsegések vagy szórakoztató vicceskedések.
Épp ellenkezőleg − építő, tanulságos
történeteket mondanak, mesélnek,
amik igen mély társadalomkritikával
bírnak, persze viccesen és úgy, hogy az
ember ne érezze azt, hogy egy nyomatékos prédikációt hallgat.
A cirkusz az árral szemben halad.
Ők nem ismerik a globalizálódó társadalom dolgait, kütyüjeit. Nincs számítógépük, nincs telefonjuk, mégis élnek.
Amikor az ember rájuk néz, látszik rajtuk, hogy élvezik azt, amit csinálnak,
hiába piszkosak és éhesek. Kifigurázzák a mai világ buktatóit, a mai társa-

dalom gyengeségeit és rávilágítanak a
haszontalan dolgokra. Emellett persze
rendkívül szórakoztató előadásmódjuk.
Belépődíj nincsen, kalappal ugyan
körbejárják a nézőteret. A környékbeli
háziasszonyok pedig iparkodnak kalácsot, buktát, gyümölcsöt vinni az egyik
napról a másik napra élő mutatványosok számára. Csak ebből élnek. Majd
amikor a három-négy napos előadássorozatnak vége, hajnalban összekészülődnek, lovakat, tyúkokat, marhákat fognak a szekerek elé és mire a nap
felkel, ők már úton vannak a következő
falu felé.
Csabai Kristóf”
Június 19-én volt az évzáró az iskolában.
Nagyon sok kitűnő tanulmányi eredmény
született ebben a tanévben is. A 4. osztályosok pedig egy (rájuk igen jellemző) énekes, táncos műsorral búcsúztak el végleg
felsőörsi iskolájuktól.

Június 22-én a VI. Ízutazás nevű programját valósította meg a Nők Felsőörsért
Egyesület a Civilháznál. Finomabbnál finomabb szárnyas étkeket lehetett kóstolni
és közben a színvonalas műsort figyelni.
„2013.június 22-én megtartottuk a már
hagyományos Ízutazás rendezvényünket.
Az egyesület asszonyai és önkénteseink
Szárnyas ételeket készítettek és kínáltak
a megjelent vendégeinknek. Szabó Balázs polgármester megnyitója és Varga
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Szabolcs „Felsőörs madarai”c fotókiállításának megnyitása után kezdetét vette a
kulturális program, melynek színvonalát
a vendégek lelkes tapssal köszönték meg.
A Miske Óvoda csoportja, a Malomvölgyi
Általános Iskola tanulói, a Búzavirág Dalkör
minden rendezvényünkön más-más műsorszámmal mutatkozik be. Gratulálunk a
felkészítőknek és a szereplőknek önzetlen
munkájukért. Pergő előadást mutatott be
a Bakony Veszprém Táncegyüttes Simon
Gábor vezetésével. A közönség tetszését
elnyerte a Herendről érkezett sváb népzenészek előadása. Köszönöm minden egyesületi tagunknak az áldozatos munkát, önkénteseink segítségét
név szerint : Csikász Ferencné, Eckert Anikó, Szabó Pálné, Szőllős Zsoltné,
Viszt Péterné, Lakatos Boglárka, Pálffi
Anita, Sütöri Gabriella, Darnyi Alexandra, Gyöngy Veronika, Benedek Szabolcs,
Herbely József, Kalmár Lajos, Kaszás
László, Lakatos András, Szalai Attila, a
polgárőröknek
a biztosítást és nem utolsó sorban Felsőörs község Önkormányzatának, hogy lehetőséget adott a rendezvény lebonyolítására.
Kaszásné Ferenczi Anna
NÖFE elnöke”

Képeink
a NÖFE rendezvényén készültek

Június 24-28. között tartotta hittanos
táborát a Református Egyházközség. (Bővebben: Talentumaink című cikkben olvashatnak a 3. oldalon.)

MEGHÍVÓ
A FÉK Egyesület szeretettel várja augusztus 19-én, hétfőn tartandó, “Új kenyér
– új élet” című rendezvényén mindazokat, akik még tudják a hagyományos,
kemencében sült kenyér készítésének
titkait, és azokat, akik szeretnék megismerni ezeket a titkokat, és a frissen sült
magyar kenyér ízét.
Az új kenyér ünnepét a Civilházban tartja
az Egyesület reggel 9 órától, ahol a délelőtti és a kora délutáni órákban az őrlés, kovászolás, a dagasztás, a kelesztés
és a kemencében való sütés műveleteit
lehet követni. A kenyereket dél körül vetjük a kemencébe, 2-3 óra között sülnek

ki, és az áldás után, 4-5 óra körül lehet
majd megízlelni a frissen elkészült cipókat, melyekhez különféle zsírokat, lekvárokat és zöldségeket kínálunk.
A munka műveleteket video filmen egész
nap követhetjük.
A kicsik és a nagyok is további érdekes
foglalatosságot találhatnak maguknak.
Pásztor István fazekas készségein a korongozás tudományába pillanthatnak be
saját ügyességüket is kipróbálva.
Rásky Mihályné, Zsuzsa néni féltve őrzött szappangyűjteményét mutatja meg
nekünk, nagyanyáink mindennapjait varázsolva elénk.

Varga Szabolcs védett madarainkról mesél majd érdekességeket és vetít csodaszép felvételeket.
Bíró Zoltán különleges mézeit mutatja
be, és a méhészkedéssel kapcsolatos
kérdéseinre válaszol.
Somogyi Ferenc sakkfeladványokkal teszi próbára az érdeklődők ügyességét.
Károlyi Erzsébettől az elsősegély nyújtás
praktikus ismereteiről tájékozódhatunk.
Kenyérkóstolás az előző nap sütött kenyerekből egész nap lehetséges.
Fenntartható Élet
és Környezet Egyesület
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Legszebb konyhakertek

A Magyarország legszebb konyhakertjei elnevezésű országos programhoz
eddig hatvanegy település csatlakozott, a
helységekben közel nyolcszázan művelik
egymással versengve ház körüli kertjeiket - közölte az első visszajelzések alapján Kovács Szilvia, a vetélkedő ötletgazdája, Karcag alpolgármestere szerdán
az MTI-vel.

Cegléden (36-an), Egerben (35-en), valamint Újszilváson (25-en). A csatlakozó
települések között vannak Karcag határon
túli testvérvárosai, így a felvidéki Szepsi,
az erdélyi Székelykeresztúr és a délvidéki
Bácskossuthfalva, megszervezték a versenyt a szerbiai Temerinben is.
A versenyt balkon (erkélyen kialakított),
mini kert (50 négyzetméterig), normál kert
(50 négyzetméter felett) zártkert 1. (zöldséges) valamint zártkert 2. (gyümölcsös)
kategóriában hirdették meg. A programban
résztvevő települések és a legjobb szervezők listája hamarosan olvasható lesz Karcag és a Biokontroll Hungária Kht. honlapján.

A visszajelzések arról tanúskodnak, hogy
a program minden korosztály érdeklődését
felkeltette. A legfiatalabb versenyző: egyegy pilisvörösvári, illetve nyírmadai 5 éves
gyermek, míg legidősebb egy 95 éves karcagi férfi.
A jelentkezés határidejét a márciusi
havazás és az azt követő rendkívül esős
időjárás miatt szinte mindenhol meg kellett hosszabbítani május végéig, de még
júniusban is voltak csatlakozók. Eddig a
legtöbb nevezés Nagykanizsáról érkezett,
ahol 101-en vállalták a kertészkedést.
Jelentős számban művelik még kertjeiket Jászapátin (56-an), Csongrádon (48an), Encsen (47-en), Komlóskán (45-en),
Karcagon (44-en), Mogyoródon (38-an),

Látogatóban
a Felsőörsi Tanösvényen!
Ha a forró kánikulában végig sétálunk a Tanösvényen és megtesszük
azt a majdnem egy kilométeres utat,
találkozhatunk a házi méhekkel, csak
képekben. Ez a kis apró rovar (mely
szúrni is tud) nagyon sok hasznos tevékenységet folytat rövid élete során.
A táplálkozási láncban kb.30 % -a vesz
részt, ezért meg kell őket becsülni.
Járjuk hát végig ezt az utat és vigyük
magunkkal gyermekeinket, hogy - e
szakmának nem nevezett méhészeti
tevékenységet valamint a méhek életét megismerjék és átadhassák unokáiknak.
Védjük és óvjuk környezetünket, az
emberiség fennmaradása a méhektől
is függ!
Varga Szabolcs
Bíró Zoltán

Felhívás
Felsőörs krónikájához
Tisztelt Felsőörsi polgárok, kedves
olvasónk!
Elindult a Felsőörs krónikáját a kezdetektől a legújabb korig átfogó új
könyv szerkesztése.
Ezúton kérjük minden olyan személy
segítségét, aki fényképpel, régi újsággal, okiratokkal, stb. rendelkezik, mely
az új könyv kiadásához adalékul szolgálhat, ossza meg velünk ezeket az értékes információkat.
Kérjük, hozza be a birtokában lévő
fényképet, újságot, okiratot, stb. a
könyvtárba (a könyvtár nyitvatartási
idejében: H: 14.00-18.00; K: zárva; Sze:
13.00-18.00; Cs: 08.00-09.00; P: 13.0018.00) annak érdekében, hogy megfelelő minőségű másolatot készíthessünk róla!
Ha módja van elkészíteni a digitalizált másolatot, azt akár elektronikusan
is megküldheti részünkre a konyvtar@
felsoors.hu e-mail címre. Fontos, hogy
a másolat .jpg formátumban, minimum
300 dpi felbontással készüljön. Az elektronikus levélben küldött adatok kiegészítő információit kérjük, írja le (pl. kik
láthatóak a képen, mikor, hol készült).
Az első három beküldő 1-1 palack
bort kap ajándékba!
Köszönjük segítségüket!
Felsőörs Község Önkormányzata

Természetbarát Tábor

Kedves Szülők!
Ismét lesz természetbarát tábor a
felsőörsi Civilházban! Szeretettel várjuk az alsó tagozatos gyerekeket 2013.
augusztus 5-9. között reggel 8 órától
délután 4 óráig.

Részvételi díj: 10.000,- Ft/fő – amely
magába foglalja az étkezéseket, kirándulásokat, utazási költségeket, eszközöket és egyéb kiadásokat.
Érdeklődni és jelentkezni a két
táborvezetőnél lehet:
Varga Lászlóné – Anikó: 70/652-9008
és Nyírőné Németh Mariann: 20/4149891-es telefonszámokon.

Jelentkezési határidő:
2013. július. 20.

Tájékoztatás és megbeszélés a szülőkkel 2013. augusztus 2-án 18.00 órakor
a Civilházban.
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Kincs a temetõben

A felsőörsi katolikus temetőben egy
közel 300 (291) éves, vöröskőből faragott, sírkőre találtam. A kapubejárattól
balra, nyugati irányban, mintegy 15 méterre. Elhagyott, gondozatlan, füves, sírdombon látható. A sírkövet a rátelepült
mohától megtisztítottam és a következő
felirat bukkant elő, üzenetként a 300 éves
múltból:
†
JHS
NEMZE
TES KIS
ANDRÁS ISPÁ
N ÚR
LEÁNYKÁJA
KIS ROZÁLIA
MEG
HALT
MÁS FÉL ESZ
TENDŐS
KORÁB AN
1722
ESZTENDŐBEN

Meghívó
Kiállítás
és jótékonysági koncert
A Felsőörsi Református Egyházközség szeretettel hívja és várja
az érdeklődőket 2013. augusztus
24-én 17 órakor a református közösségi házba, ahol Kerpel Péter, a
Pápai Református Gimnázium művésztanára nyitja meg a grafikáiból
és fotóiból válogatott kiállítását.
A megnyitót követően, 18 órakor jótékonysági koncertre kerül sor a református templomban,
amelynek bevételével a templom
homlokzati felújítását szeretnénk
támogatni!
A koncert előadóművészei:
Nagy Csaba – lant, Török Ágnes
– fuvola, Pólus László – gordonka,
Sforzato rézfúvós kvartett
A koncertre a belépés díjtalan,
adományokat
köszönettel elfogadunk.

A sírkő GPS koordinátái a következők:
szélesség 47 fok 01852682
hosszúság17fok 94905875
magasság 300,2 m tengerszint felett
(a Balaton vízszintje 104,40m a tszf.)
Mit árul el nekünk mai embereknek ez
a sírkő?
A felirat: JHS azt jelenti, „Jézus az emberiség megváltója.”
A nemzetes szó: nemesi rangot jelenthetett.
Az ispán szó: az Uraság, földbirtokos
alkalmazottja, mint a gazdaság vezetője
A leánykája szó: a másfél éves lányokat ma is így becézzük.
A sírkőfaragó mester és műhelye Felsőörsön vagy a kistérségben működött,
hiszen itt voltak a vöröskőbányák.
A sírkő kontúrja két oldalon szívet rajzol. A kontúr kétoldali ívei, görbületei
szimmetrikusak, szépen, gondosan megmunkáltak, mesteri munka.
A sírkőfelirat munkája, kivitelezése

ellentmond a kontúr megmunkálásának.
Valószínűleg más valaki készítette a betűk, szavak vésését. A betűk véséséhez
sablonja nem volt. A sorok és szavak
kiosztása, megtervezése, a szavak elválasztása, kezdő és nem gyakorlott iparos
munkára utal. Az 1722-es évszám és az
„esztendőben” szó szépen középre vésődött.
Ezt a másfél évesen meghalt „ LEÁNYKÁT” biztosan nagyon szerették a
szülei.
Véleményem szerint a sírkő ipartörténeti, vallástörténeti és nyelvészeti kincs
Felsőörs múltjából.
Javasolom az önkormányzat képviselőtestülete felé, hogy az Általános Rendezési Tervben kapja meg a sírkő a Helyi
Építészeti Védelem kategóriát. A sírkőről
készült fényképeket mellékeltem.
Horváth Lajos
Felsőörs
Fő.u. 19/1 sz.

Rendezvények
2013. július-augusztus-szeptember
JÚLIUS
4. 20.00

„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – komolyzenei koncert a római katolikus
műemléktemplomban - Szabó Réka és Csévi Flóra (fuvola és hegedű)
11. 20.00 „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – komolyzenei koncert a római katolikus
műemléktemplomban - Mester Sándor - gitár
18. 20.00 Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – komolyzenei koncert a római katolikus
műemléktemplomban - Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei (A 22.
Felsőörsi Falunapok és Búcsú rendezvény keretein belül)
18-21.
22. Felsőörsi Falunapok és Búcsú		
AUGUSZTUS
1. 20.00 Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – komolyzenei koncert a római katolikus
műemléktemplomban - Kelemen András és vendége (gitár és ének)
5-9.
Természetbarát tábor a Civilházban (CBK Egyesület szervezésében)
15. 20.00 Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – komolyzenei koncert a római katolikus
műemléktemplomban - Nagy Csaba - lant és vendégei
19.
Új kenyérsütés a Civilházban a FÉK Egyesület szervezésében		
20. 9.30 Szent István és kenyérünnep Állami Ünnep és Felsőörs Ifjú Polgárainak köszöntése
20.
Fotográfia napja – kiállítás megnyitó a Felsőörsért Közalapítvány szervezésében az augusztus 20-i ünnepség keretein belül
24. 17.00 Kerpel Péter grafikái és fotói – kiállítás megnyitó a református közösségi
házban (Református Egyházközség szervezésében)
24.18.00 Jótékonysági koncert a református templomban (Református Egyházközség
szervezésében)
31.
Szendrey Kupa - Futball emléktorna 5. alkalommal (Soós Zoltán szervezésében)
SZEPTEMBER
07.
Nyárbúcsúztató a Civilházban a CBK Egyesület szervezésében
14.
Magyar Dal Napja – Közalapítvány szervezésében
28.
Idősek napja - vacsora műsorral, Nyugdíjasklub szervezésében
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FELSŐÖRSI

Hírmondó

Peppino Ételfutár
Tel.: 06 87 789 839

+36 30 650 1431

Pizzák
Saláták

Frissensültek

Gyros

NYITVA:

Hétfő-szombat
– rendelésfelvétel: 11.00 tól
– kiszállítás: 12.00-20.00-ig
Vasárnap: zárva

Desszertek

Tócsi
Italok

w w w.peppinofutar.hu
Erzsébet utalványt elfogadunk!
Minimális rendelés 1000 Ft
Ingyenes kiszállítás: Felsőörs, Alsóörs és Lovas területére
APRÓHIRDETÉSEK

Hirdessen Ön is
a Felsőörsi Hírmondóban!
Lapunk közel 600 háztartásba jut el,
ezen kívül elektronikus formában honlapunkon is olvasható!
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.

Megnyílt galériám Felsőörsön
a Csalogány utca 9 szám alatt.
Mintegy 200 db baba
(köztük saját készítésű reborn
csecsemő baba) tekinthető meg.
Telefonon egyeztetés
az időpontról: 30/599-29-64.
Bővebb információ:
www. mesebabavilag.hu
Várok szeretettel
minden érdeklődőt.
Melegné Bordás Zsuzsanna

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Értékesítés, szerviz, rendszerfelügyelet, számítógép-hálózatok
tervezése, weboldalkészítés, kiadványszerkesztés. Kábeltévé, internet, telefon előfizetés ügyintézés, kiépítés. Otthoni kábelhálózat
tervezése, kivitelezése, javítása. Tel: 06-70/772-4521

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS
8226 Alsóörs, Gárdonyi u. 6.
Tel.: 20/447-1200
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Kínálatunkból:
– Vésőgépek, Lapvibrátor, Döngölő, Polisztirol vágó, Gyémánt vágók
– Faipari kisgépek, Parkett csiszoló, Csavar behajtók
– Kertészeti kisgépek, professzionális ágaprító, fűkaszák,
kapálógépek
– Ipari gőztisztító, kárpittisztító, magasnyomású mosó, ipari porszívó
– Létra, Guruló állvány, Utánfutó, Szivattyúk, Áramfejlesztők
– Földmunkagépek kezelővel, Mobil betontörő, Gépi rosta
Látogassa meg WEB oldalunkat!
Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat. Szerkeszti a Humán Bizottság. ISSN 2063-6369 Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: OOK-Press Kft. A fejlécben
szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor Árpád. Készült 600 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők. Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem
feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

