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Hírmondó

A polgármester minden építési tevékenységet véleményez
Avagy – Új szabályok léptek életbe az építésihatósági engedélyezési eljárások folyamatában

Minden Felsőörsön zajló építési tevékenység megkezdéséhez, beleértve a
nem építési engedély-köteles tevékenységek körének egy részét is, a polgármester előzetes véleményét kell kérni.
Az önkormányzat 9/2013. számú helyi
rendelete április 4-től hatályos.
Magasabb jogszabályok alapján, Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete 9/2013. (IV.04.) önkormányzati
rendeletével tette lehetővé, hogy a polgármester a településen zajló építési folyamatokat észrevételezhesse,véleményét megalkothassa, s ezen véleményt az építési
hatóságok az eljárás folyamán kötelezően
figyelembe vegyék. A településképi véleményezési eljárás folyamata kettéágazik, mégpedig oly módon, hogy meg kell
különböztetni az építési engedély köteles
tevékenységhez szükséges településképi
véleményezési eljárás valamit az engedélyhez nem kötött bejelentési eljárás folyamatát.
Építési engedélyhez kötött építészetiműszaki tervdokumentációkkal kapcsolatban a településképi vélemény alapját a
főépítész szakmai állásfoglalása képezi.
A rendelet tartalmazza a benyújtandó
mellékleteket, a bejelentéshez szükséges
formanyomtatványt valamint a benyújtott tervdokumentáció tartalmi elemeit. A
szakmai vélemény az építés hatóság számára az eljárás folyamán kötelező érvényű, az engedély kiadása negatív szakmai
vélemény estén nem lehetséges.
Építési engedélyhez nem kötött építési
tevékenységek esetén településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni az alábbi,
jogszabályban meghatározott építési tevékenységek megkezdését megelőzően:
a) Műemléki jelentőségű területen - a
telek közterületi határához legközelebb, de legfeljebb 50 méterre álló
meglévő épület átalakításának kivételével – az építmények homlokzatának megváltoztatása esetében, ha az
építési tevékenységgel az építmény
tartószerkezeti rendszerét vagy tartószerkezeti elemeit nem kell megváltoztatni, átalakítani, elbontani,

kicserélni, megerősíteni vagy változatlan formában újjáépíteni;
b) meglévő építmény homlokzati nyílászárójának – áthidalóját nem érintő, de anyag használatát, osztását,
illetve színét tekintve a meglévőtől
(eredetitől) eltérő – cseréje, valamint
a homlokzat felületképzésének megváltoztatása esetén;
c) új, önálló (homlokzati falhoz rögzített vagy szabadon álló) – 6,0 m-t
meg nem haladó magasságú – égéstermék-elvezető kémény építése esetén;
d) meglévő épület homlokzatához illesztett előtető, védőtető, ernyőszerkezet építése, átalakítása, bővítése,
illetve megváltoztatása esetén, ha
ehhez az épület tartószerkezetét
nem kell megváltoztatni, átalakítani,
megbontani, kicserélni, megerősíteni
vagy újjáépíteni;
e) nettó 20,0 m2 alapterületet az építési
tevékenységet követően sem meghaladó méretű kereskedelmi, szolgáltató, illetve vendéglátó rendeltetésű
épület építése, bővítése esetén;
f) nettó 50 m3 térfogatot és 3,0 m gerincmagasságot az építési tevékenységet követően sem meghaladó
méretű, nem emberi tartózkodásra
szolgáló építmény építése, bővítése
esetén;
g) önálló reklámtartó építmény építése,
meglévő bővítése vagy megváltoztatása esetén, amennyiben annak mérete az építési tevékenység után sem
haladja meg:
ga) beépítésre nem szánt területen a 9,0
m;
gb) beépítésre szánt területen a 4,5 m
magasságot;
h) szobor, emlékmű, kereszt, emlékjel
építése, illetve elhelyezése esetén, ha
annak a talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 6,0 m-t;
i) emlékfal építése esetén, amennyiben
annak talapzatával együtt mért magassága nem haladja meg a 3,0 m-t;
j) a 6,0 m vagy annál kisebb magasságú, illetve a 60 m3 vagy annál kisebb

térfogatú
ömlesztettanyag-tároló,
nem veszélyes folyadékok tárolója,
nem veszélyes anyagot tartalmazó,
nyomástartó edénynek nem minősülő, föld feletti tartály, tároló elhelyezéséhez szükséges építmény építése,
meglévő építmény bővítése esetén;
k) közterületi kerítés, valamint közterületről látható kerti építmény építése, meglévő átalakítása, bővítése
esetén;
l) szellőző-, illetve klíma-berendezés,
áru- és pénzautomata, építmény közterületről látható felületén való elhelyezése esetén, ha ahhoz nem kell az
építmény tartószerkezeti rendszerét
vagy tartószerkezeti elemeit megváltoztatni, átalakítani, elbontani,
kicserélni, megerősíteni vagy újjáépíteni;
m) építménynek minősülő szelektív és
háztartási célú hulladékgyűjtő, tároló közterületről látható területen
történő elhelyezése esetén.
Településképi bejelentési eljárást kell
lefolytatni meglévő építmények rendeltetésének – részleges vagy teljes – megváltoztatása esetén, amennyiben az új rendeltetés szerinti területhasználat:
a) telepengedélyezési eljárás lefolytatását teszi szükségessé;
b) a korábbi rendeltetéshez képest:
ba) környezetvédelmi (elsősorban zaj- és
légszennyezési) szempontból kedvezőtlenebb helyzetet teremthet,
bb) jelentősen megváltoztatja az ingatlanon belüli gépkocsi-forgalmat, illetve
bc) a jogszabályi előírásoknak megfelelően többlet-parkolóhelyek és/vagy
rakodóhely kialakítását teszi szükségessé;
c) érinti a közterület kialakítását, illetve a közterületen lévő berendezéseket vagy növényzetet, valamint ha
d) érinti a kapcsolódó közterület közúti
vagy gyalogos, illetve kerékpáros
forgalmát, azok biztonságát veszélyeztetheti.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
Településképi bejelentési eljárást kell lefolytatni építésügyi hatósági engedélyezési
eljáráshoz nem kötött reklám-elhelyezések
közül:
a) az építmények homlokzatára, az építési telek kerítésére, kerítéskapujára
vagy támfalára rögzített:
aa) cég- és címtábla, cégér vagy cégérszerű reklámtábla,
ab) egyedi tájékoztató tábla,
ac) kirakat,
ad) reklám-felületet is tartalmazó előtető,
napvédő ponyva
b) az építmények homlokzatára, az épí-

BURSA
HUNGARICA

FELSŐOKTATÁSI ÖNKORMÁNYZATI
ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZAT 2014.
Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 144/2013.
(10.07.) számú határozatával csatlakozott a 2014. évi Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2013. november 15.
A pályázat beadásához az EPERBursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://www.eper.hu/
eperbursa/paly/palybelep.aspx
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint
illetékes önkormányzati hivatalban
(Felsőörs, Szabadság tér 2.) is be
kell nyújtani.
Az aktuális pályázati kiírás és a
kapcsolódó dokumentumok www.
emet.gov.hu/kozlemenyek/bursa_
hungrica5/ oldalról tölthetők le.
Kötelezően benyújtandó mellékletek:
– A felsőoktatási intézmény által
kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2013/2014.
tanév első félévéről
– Igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy
főre jutó havi nettó jövedelméről
Az érdeklődőknek segítséget és tájékoztatást nyújt az Önkormányzati
Hivatalban Szőllős Zsoltné igazgatási ügyintéző (tel: 87/577-211).
Szabó Balázs
polgármester

tési telek kerítésére, kerítéskapujára
vagy támfalára rögzített, illetve közterületen, vagy közhasználatra átadott magánterületen elhelyezett:
ba) hirdetőtábla, hirdetővitrin, reklámvitrin,
bb) óriásplakát tartó-, illetve hordozó-berendezése,
bc) reklámtábla (hirdetőtábla),
bd) integrált információ-hordozó berendezés vagy szerkezet,
be) totemoszlop és reklámzászló,
bf) reklám-célú építési védőháló, molinó
c) közterületen vagy közhasználatú magánterületen elhelyezett:

ca) hirdetőoszlop,
cb) citylight berendezés,
cc) megállító tábla,
cd) reklámkorlát,
ce) transzparens
elhelyezése esetén.
A jogszabály a www.felsoors.hu honlapon megtalálható, ugyanitt a kérelem
nyomtatványok letölthetők.
Kérjük Önöket, részletesen tájékozódjanak a jogszabály egyes előírásairól, s ebben
előzetesen kérjék ki hivatalunk véleményét.
Bogdán László
Főépítész

Értesítjük Felsőörs Lakosságát, hogy a községben

Tüdőszűrés lesz

Szűrés helye és ideje:
Felsőörs, Szabadság tér 5. (Civilház előtti parkolóban)
2013. október 30-án, 8,15 – 17,15 óráig. (ebédszünet: 12 – 12,30-ig)
Figyelem! A szűrés feltételei változtak!
A szűrés csak az alábbi esetekben térítésmentes:
– 40 éven felülieknek (évente egy alkalommal, beutaló nélkül),
– 18 év alatt (írásos szülői beleegyezés szükséges),
– nappali tagozatos diákok részére iskolaorvosi beutalóval,
– meghirdetett járványügyi okból
Az alábbi esetekben térítésköteles (1.700,-Ft):
– foglalkozás-egészségügyi alkalmasság igazolása (beutalóval)
– 18-40 év között a biztosított saját kezdeményezésére,
– Egy éven belül ismételt szűrés,
– Érvényes TAJ-kártyával nem rendelkező lakosok részére
Foglalkozás-egészségügyi alkalmasság megállapításához igénybe vett tüdőszűrő vizsgálat díjának megtérítése a munkáltató kötelessége. A szűrésről
– kérésre – számlát állítunk ki, melyhez szükséges a pontos név, cím, ill. a
munkáltató adószáma.
Az eredmény kiadásához felbélyegzett, saját lakcímre megcímzett borítékot
kérünk a lakosoktól. Lehetőség van az eredmény személyes átvételére is a
Veszprémi Tüdőgondozóban.
A szűrésen egészségbiztosítási kártyával és lakcímigazolvánnyal kell jelentkezni.
Felsőörs község Önkormányzata

Tájékoztató a települési ügysegéd
ügyfélfogadási idejének változásáról
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 ideje
2013. október 1. napjától: minden héten szerdán 15.00-16.30 óra között
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
Települési ügysegéd neve: Schuszterné Lengyel Zsuzsanna
Elérhetősége:
06/88/594-184 (Balatonalmádi Járási Hivatal)
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.
Tisztelettel: dr. Tar Viktória hivatalvezető
Veszprém Megyei Kormányhivatal Balatonalmádi Járási Hivatal
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Bemutatkoznak a Miske Óvoda új munkatársai

Bartos Réka
Pedagógiai
asszisztens
Budapesten születtem és nőttem fel.
Fiatal korom óta
szeretek gyerekek
között lenni, velük
foglalkozni. Ezért is
választottam a gimnáziumban fakultatív
tantárgyként a nevelési alapismereteket, amelyből érettségiztem
is.
Első munkahelyemen pedagógiai as�szisztensként dolgoztam, majd 2000-ben
Balatonra költöztem és gyermekeim már itt
születtek.
Gyes után sajnos nem sikerült ezen a területen elhelyezkednem, de úszómesterként
sem kerültem messze a gyermekektől. A medencében és mellette is rendszeresen foglalkoztam a vendégek csemetéivel.
Időközben elvégeztem egy óvodai dajka
tanfolyamot.
Szabadidőmben szívesen járom a természetet, kertészkedek.
Örülök, hogy Felsőörsön új otthont és
munkahelyet is találtam.
Turzóné Miklós
Magdolna
óvodapedagógus
Turzóné Miklós
Magdolna vagyok.
Kalandos út az,
ami Felsőörsre vezetett engem. Debrecenben születtem

és jó sokáig ott is éltem. Az élet úgy
hozta, hogy 2005-ben elkerültem Debrecenből Budapestre. Ezzel életem is megváltozott. Sikerült óvónőként elhelyezkednem és megtaláltam életem párját is.
Budapest túl zajos és sok volt nekünk,
nyugodtabb környezetre vágytunk. Évekig Csopakra jártunk nyaralni és nagyon
megtetszett nekünk ez a környezet és
úgy gondoltuk, hogy életvitel szerűen is
tudnánk itt élni. Ez az álmunk 1,5 évvel
ezelőtt valóra vált. Csopakon vásároltunk egy házat. Kis ideig a férjem cégében dolgoztam, de úgy éreztem, hogy
szeretnék óvónőként tovább dolgozni.
Nyáron megpályáztam a felsőörsi óvoda
egyik óvónői állását és nagy örömömre
szívesen fogadtak. Remélem, hogy 32 év
tapasztalatával hozzájárulhatok az óvoda
jó hírnevéhez.
Simon Gabriella
óvodapedagógus
Simon Gabriella
vagyok. 1995-ben
szereztem óvónői
diplomát Hajdúböszörményben. Az
elmúlt évek során,
sokféle tanfolyamon és továbbképzésen vettem részt,
megszereztem a másik diplomámat idegenforgalmi szakon közgazdászként.
2 kislányom révén magam is gyakorló
anyuka vagyok, személyes tapasztalataim alapján éreztem úgy, hogy újra kis-

gyerekekkel szeretnék foglalkozni. A
Miske óvoda programja, szellemisége,
hagyományai barátságos légköre közel
áll hozzám, itt olyan emberekkel dolgozhatok együtt, akik hasonlóan gondolkoznak, szeretik munkájukat, és magas
szakmai hozzáértéssel foglalkoznak a
gyerekekkel
Ilyés Mária
Daniella
óvodapedagógus
Balatonfüreden
élek, ott is nőttem
fel, öt gyermekes
nagycsaládban. 10
évet dolgoztam óvónőként Balatonfüreden, majd külföldön
éltem három évet.
Nagyon nagy volt a honvágyam. Hiányzott
a családom, barátok, ismerősök és a gyönyörű táj. Miután hazaköltöztem, nehéz
volt itthon munkát találni. Nagyon megörültem, amikor olvastam, hogy a felsőörsi
óvodában van lehetőség pályázni óvónői
állásra. Közel van Füredhez, kedves kis
falu. Boldogan hoztam az önéletrajzomat
és jöttem interjúra. Még boldogabb voltam
mikor a (döntés eredményéről) érdeklődtem telefonon, hogy sikeresen pályáztam-e
és a vezető óvónő közölte, hogy IGEN.
Köszönöm a lehetőséget!
A szerkesztőség ezúton is örömmel üdvözli az Óvoda új dolgozóit, és munkájukhoz sok sikert és örömöt kíván.

Rendezvények
október-november
„Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítő hálózat
kiépítése a kelet-balatoni kistérségben”
CÍMŰ TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
PÁLYÁZATI PROGRAM

okt. 23. 17.00

Szülőakadémia

okt. 29. 09.00

A Kelet- Balatoni Térség Önkormányzati Társulása a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében szeretettel meghívja a Kedves Érdeklődőket
2013. november 7-én 17 órakor (csütörtök)
Balatonalmádiban a Pannónia Kulturális Központban
dr. Vekerdy Tamás
pszichológus előadására!

nov. 9.
nov. 23.

Megemlékezés az
’56-os forradalom és Önkormányzat
szabadságharcról
Könyvtár
könyvtári vetélkedő
(Önkormányzat)
Márton napi
Önkormányzat
bormustra és bál
Erzsébet-Katalin
CBK
bakancsos bál

Téma: Változó iskola, változó gyermek, pedagógus szerepek
Az előadások ingyenesek!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósul meg.			
Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása			
8196 Litér, Álmos u. 37.				
Tel/fax: 88/598-020
E-mail: kbtot@keletbalaton.hu			

Kedves Kézműves Gyerekek!
A falunapi fazekas korongozáson készült
kerámiatárgyak kiégtek, átvehetők a könyvtárban.
Pásztor István, fazekas
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Krónika 2013. július-augusztus

Szeptember 2-án hétfőn reggel újra
kinyitotta kapuit az Iskola és az
Óvoda. Az óvoda külsejében és belső szervezetében is nagy átalakításon ment keresztül, az iskola pedig
megkezdte első teljes évét a KLIK
fennhatósága alatt. Óvodánkban három csoportot alakítottunk ki, ezért
le kellett választani egy csoportszobát, és ehhez új mosdó helyiséget,
öltözőt kialakítani. Az óvodavezetői iroda is másik helyre került.

Kedd: logika szakkör és sakkszakkör
(és ezen a napon református hittan)
Szerda: néptánc-, furulya, ökoszakkör, számítástechnika a 4. osztálynak
Csütörtök: furulya szakkör (haladó), angol szakkör 1. osztálynak
Péntek: úszás
Kedden és csütörtökön művészeti
foglalkozások is vannak.
Mindenki az érdeklődésének megfelelő szakkört választhat, a művészeti
szakkör kivételével ingyenesek.
A Balatonalmádi Nevelési Tanácsadóban ingyenes pszichológiai tanácsadás van a felsőörsi gyerekeknek is. Előzetesen kell telefonon
jelentkezni (20/543-5589-es szám).
Az iskolai néptánccsoport kétszer
is fellépett szeptemberben a község
rendezvényein Gyöngy Veronika
vezetésével. A Nyárbúcsúztatón és
az Idősek napján is nagy sikerrel
szerepeltek.

Szeptember 20-án elkezdődött az
iskolai úszásoktatás.

Szeptember 7-én a Civil Baráti Kör
második alkalommal rendezte meg
Nyárbúcsúztatóját. Helyiek színes
műsorával, sztárvendéggel, bállal,
finom étkekkel és itókákkal búcsúzott a nyár Felsőörstől. Ez alkalommal először mutatkoztak be az
ügyes kezű felsőörsi asszonyok egy
Iskolásaink évnyitója szeptember kiállításon. Bemutatták kézműves
2-án reggel 8.00 órakor volt, és műhelyükben készített meglepő és
utána meg is kezdődött a tanítás. csodálatos alkotásaikat.
Az elsőosztályosok 17-en vannak,
Kovácsné Bognár Gabriella és Si- Szeptember 10-én elindultak a vármonné Füleki Judit a tanítójuk. Az va várt TÁMOP2.1.2 tanfolyamok,
ismert oktatási változások miatt a melyek a Tudásod a jövőd! projekt
hónap folyamán sok-sok szakkör részei. Elsőként az angol kezdő
alakult, mely a gyermekek egészsé- nyelvoktatás indult, majd szeptemges és változatos fejlődését segíthe- ber 11-én a német kezdő nyelvtanti. A Botev Iskolába a felsőörsi gye- folyam, és szeptember 17-én az
rekek 12-en mentek, mindnyájan informatika kezdő csoport is elinegy osztályba kerültek, és jól érzik dulhatott. A tanfolyamok decemberben fejeződnek be.
magukat.
Szakkörök:
Hétfő: drámaszakkör (és ezen a na- Szeptember közepétől az óvodában
elindult a katolikus hitoktatás.
pon katolikus hittan)

Szeptember 28-án és 29-én önkormányzatunk is részt vett az „Itthon
vagy – Magyarország szeretlek!”
programsorozatban, melyet a Magyar Televízió ötlete alapján szerveztek országszerte. Kiállításokkal,
Mihály-napi focival, idősek köszöntésével, tűzgyújtással csatlakoztunk
a rendezvényhez.

Szeptember 16-27. között waldorfos
középiskolások végeztek különböző munkálatokat falunkban, erdészeti gyakorlatuk során.
Szeptember 23-25-27-én szülői értekezletet tartottak az óvodában.
Szeptember 25-26-27-én iskolai
kirándulások voltak. 25-én az első
osztály, 26-án a negyedik osztály
tett látogatást a veszprémi állatkertben, 27-én a másodikosok a tűzoltóságot, a harmadikosok a balatonfűzfői csillagvizsgálót látogatták meg.
Szeptember 26-tól az úszásoktatás
is elindult az Óvodában. 5 héten át
csütörtökönként és péntekenként 5
héten át megy a középső és a nagycsoport a balatonfűzfői uszodába.

Szeptember 28-án az időseket köszöntöttük a Civilháznál. Finom,
magyaros vacsora, jóféle – helyi
borosgazdák által felajánlott – borok,
kedves kulturális műsor és köszöntő
várta a rendezvényre meghívottakat.
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A szervezésért és lebonyolításért külön köszönet illeti meg Tislér Gyulánét és Angyal Istvánnét.
Szeptember 29-én az országos
programsorazat részeként Mihálynapi tűzgyújtásra került sor a Civilháznál. Egy nagy máglyával készültünk, azonban az időjárás közbeszólt.

MEGHÍVÓ

Felsőörs Község Önkormányzata tisztelettel
meghívja Önt
az 1956-os forradalom és szabadságharc
tiszteletére rendezett megemlékezésre
Az ünnepség helye:
Faluház nagyterme, majd Hősök Emlékparkja
Az ünnepség időpontja:
2013. október 23. 17.00 óra
Az ünnepség programja:
• Himnusz
• Ünnepi köszöntőt mond Dr. Limbacher
Gábor – a Veszprémi Laczkó Dezső
Múzeum Igazgatója – 1956 üzenete 2013ban címmel
• BÖLCSŐD ÉS SZEMFEDŐD – ünnepi műsor az 1956-os forradalom évfordulójára
– Búzás Csaba énekes-gitáros előadóművész
• Átvonulás a Hősök Kertjéhez
• Koszorúzás
Kérjük, ünnepeljen velünk!

Egész napos esőzés volt, így a féltető alatti kemencénkben gyújtottunk
tüzet – és sütöttünk almát. Kelemen
András gitározott, Kántorné Pólus
Ibolya lelkészasszony pedig megénekeltetett bennünket. Finom pogácsa és jóféle helyi bor mellett jó
hangulatban énekeltünk, és már a
hideget sem éreztük.

Szeptember 30-tól október 04-ig
papírgyűjtés volt az iskolában, ös�szesen 3800 kilogramm papírt sikerült összegyűjteni. Az ezért járó
összeget a szülői munkaközösség
hasznosítja majd a gyerekek javára.
Szemezgette:
Plell Olga

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 nyitvatartási időben, 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).
Köszönjük segítségüket!
Felsőörs Község Önkormányzata
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Waldorf gimnazisták gyakorlata Felsôörsön
Nemesvámosi és szombathelyi Waldorf oktatási intézmények 10. osztályos gimnazistái töltötték el egy- illetve
két hetes ún. erdészeti gyakorlatukat a
felsőörsi Forrás-hegy geológiai tanösvényének gondozásával. A község önkormányzata szállást és tisztálkodási lehetőséget biztosított a csapat részére (12
diák és 2 osztálykísérő), a BfNPI Bakony–Balaton Geopark programja pedig
a szakmai instrukciókat, előadásokat,
szakvezetést, geosétát és a kéziszerszámot biztosította. Az elvégzett cserjeirtásnak, a kőzetfelszínek tisztításának
köszönhetően nagyon szép lett ennek a
nemzetközi jelentőségű földtani értéknek a környezete.

utca két végén kiépítették a tavaly felavatott erdei lépcsőkhöz tartozó kapaszkodó-korlátot, mellyel biztonságosabb
lett a gyönyörű kilátást nyújtó hosszú és
meredek lépcsőkön való közlekedés.
Köszönjük szépen a kitartó és alapos
munkát, és bízunk benne, hogy a jövőben is tudunk még együtt dolgozni!

A geológiai tanösvény megújítása után
a lelkes fiatal csapat Felsőörs másik
büszkeségén a Malomvölgyi Tanösvény
továbbépítésén fáradozott. A Fenyves

https://www.facebook.com/Bakony.
Balaton.Geopark
Korbély Barnabás
BfNPI Bakony–Balaton Geopark
Szabó Balázs
Felsőörs Község Önkormányzata

Mindig az adott életkorban szükséges tartalmakat tanítjuk
Waldorf iskolások voltak nálunk

Nemesvámosi és szombathelyi Waldorf oktatási intézmények gimnazistái
töltöttek el egy- illetve két hetes erdészeti
gyakorlaton a felsőörsi Forrás-hegy geológiai tanösvényének gondozásával. A
gyerekek és nevelőik a Civilházban laktak ezen idő alatt. Nevelőjüket, Kalocsai
Csabát kérdezgettem az intézményről,
tevékenységükről.
– Mi a Waldorf pedagógia? Mi a lényege?
– Röviden fogalmazva a Waldorf-pedagógia az ember és a gyermek ismeretén
alapuló nevelési út. Figyelembe veszi azt,
hogy a gyermeknek, vagy fiatalnak óvodától tizenkettedik osztályig adott életkorban
mire van szüksége ahhoz, hogy az érettségi
után a világ iránt nyitott, és érdeklődő emberként léphessen ki az életbe. Ennek megfelelően mindig az adott életkorban szükséges tartalmakat tanítjuk, azaz megvalósul
a nevelés és az oktatás valódi egysége. Ez
nagy tanári tudatosságot, és belső érdeklődést igényel, a gyermekek és temperamentumaik alapos ismeretét, valamit pontosan
tudni kell azt is, hogy adott pillanatban mit
miért tanítunk. Azt is lehet mondani, hogy
művészi módon kell nevelnünk és tanítanunk. Az emberi hiteltelenségen, a szakmaiatlanságon ugyanis egy Waldorf-iskolás könnyen átlát.
Fontos ezen kívül a megfelelő ritmus kialakítása a gyermekekben, fiatalokban, valamint jellemző a kézműves és a művészi
tevékenységek fokozott súlya.
– Hogyan épül ebbe a munka?
– A Waldorf-iskolák felső tagozatán
(esetünkben a felső tagozat a 9-13. osztá-

lyos, gimnáziumi időszakot jelenti, ebből
a 13. osztály az érettségi éve), különböző gyakorlatokat tartunk, melyek ebben
az esetben is a diákok életkori sajátosságaihoz igazodnak, azaz olyan kihívást,
feladatot nyújtanak számukra, melyek
lehetővé teszik fejlődésüket, képességeik
kibontakozását. A hangsúly önmagában
nem a munkán van; hanem a gyakorlat
során megéltek által kiváltott belső változásokon.
– Mennyi idős kortól van a munka a
gyerekeknek?
– Az első gyakorlatukat 14-15 évesen
végzik el, ekkor még értelemszerűen erős
tanári irányítással és szervezéssel. Később
pedagógiailag segíti őket, ha fokozottabb
mértékben, és a koruk adta képességeikhez mérten kapnak részt a szervezési, lebonyolítási feladatok vállalásában, és saját
maguk is megtapasztalják, mit is jelent
folyamatokban gondolkodni, és azokat az
elejétől a végéig teljesen végigvinni.
– Évente mennyi alkalommal vannak
munka „projektben” a gyerekek?
– Noha léteznek olyan gyakorlatok,
melyek minden Waldorf iskolában azonosak, kisebb eltérések lehetnek. Nálunk

Szombathelyen 9. osztályban kétszer (mezőgazdasági gyakorlat), 10. osztályban háromszor (erdészeti gyakorlat, ipari gyakorlat, földmérés gyakorlat), 11. osztályban
egyszer (szociális gyakorlat) vállalkozunk
rá, 12. osztályban pedig egy művészeti
út zárja a sort, melyet az előbb említettek
alapján a diákok már maguk készítenek
elő, és a szervezési feladatok egy részét is
ellátják.
–Hol-milyen munkákat végeztek eddig?
– A tavalyi évben (9. osztály) két alkalommal voltunk mezőgazdasági gyakorlaton, első ízben a Nógrád megyei Legénden,
másodszor Szentgálon, mindkét esetben
ún. biodinamikus gazdaságban. Ezen kívül
három héten át építési gyakorlat keretében
szépítettük az iskola környezetét, hasznos
és maradandó módon.

– Hogy kerültek Felsőörsre? Miért
pont Felsőörsöt választották?
– A nemesvámosi Waldorf Iskolával
évek óta jó kapcsolatot ápolunk, az ottani
tízedikeseket pedig szinte a testvérosztályunknak tekintjük. Természetesnek tűnt,
hogy a tavalyi együtt töltött hetek után az
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erdészeti gyakorlatra is közösen visszük
őket. Amikor részükről felmerült Felsőörs
helyszínként, a pedagógiai szempontok
mérlegelése után, örömmel jöttünk, jóllehet részünkről ennek a gyakorlatnak inkább az Őrség a hagyományos helyszíne.
– Milyen munkákat végeztek itt?
– Elsősorban a tanösvényeket és környéküket segítettünk felújítani, karban tartani,
változatos munkák sorával. Ezen kívül turistaösvények jelzéseinek újrafestését végeztük el.
–Nehéz volt a munka? Milyen hosszú
időn keresztül dolgoztak a gyerekek napi
szinten (mennyi órát, van-e kötelező)?
– Kötelező óraszám nem volt a munkára,
de törekedtünk arra, hogy reggel 8-tól délután 3-4 óráig lekössük őket. Ehhez illetve után jöttek még a különböző geológiai,
erdészeti előadások, üzemlátogatások (az
ipari gyakorlatunkat előkészítendő), valamint a napi történéseket a tízedikes minőségnek, követelményeknek megfelelően
rögzítő füzetmunka.
– Hol ettek? Főztek, ételt hozattak?
– Enni az aktuális szállásunkon (Civilház, Szociális Szolgáltató Ház) tudtunk.
A gyakorlat fontos elemének tartom, hogy

amellett, hogy a szervezési, beszerzési feladatok egy részét - tanári koordinálással tízedik osztályban már a fiatalok végezzék;
az ételek készítésében (ebéd), az étkezések
előkészítésében (reggeli, tízórai, uzsonna,
vacsora), és a házimunkában is részt vegyenek. Úgy érzem, ezt maradéktalanul
teljesült, hiszen miután az előző este elkészítettük, minden nap került főtt vagy sült
étel az asztalra. Igaz, néha csak képletesen,
mivel legtöbbször az aktuális munka helyszínén ebédeltünk, meglehetősen jóízűen.
– Milyenek voltak a körülmények?
– Ideálisnak mondhatóak. Van néhány
gyakorlat, aminek a komfortfokozata nem
túl nagy, az erdészeti gyakorlat általában
ezek közé tartozik. Itt azonban jó környezetben voltunk, remek feltételekkel, ráadásul minden létező segítséget megkaptunk, amire szükségünk lehet. Ez úton is
köszönet érte.
– A munkán kívül volt-e idő egyéb,
szabadidős tevékenységre? Ha igen, mi
volt az?
– A munka, és a magunkról való gondoskodás elég sok energiánkat lekötötte,
de utóbbi okos beosztásával mindenkinek
lehetősége volt arra, hogy ki tudja fújni
magát. A két osztály csak ritkán tud találkozni, így a köztes időt örömmel töltötték
együtt. Gyakorta volt hangos a ház gitártól
és énektől is. A többi szabadidőnket városnézéssel töltöttük, ezen kívül az első héten
Mihály-napi bátorságpróba keretében jó
40 km-es éjszakai gyalogtúrára mentünk,
majd másnap rövid időre hazautaztunk
Szombathelyre, iskolai ünnepre.
– Tetszett-e a környék a gyerekeknek
és Önnek?

Márton-nap
2013. november 09-én (szombaton) délután szeretettel várjuk
Önt és kedves Családját Márton-napi rendezvényünkre, a Civilházba.
A program során Liba-jegy ellenében lehetőség lesz
sült libacomb megvásárlására.
Kérjük, amennyiben szeretné a Civilház kemencéjében sült libacombot megkóstolni jelezze az alábbi elérhetőségeken
legkésőbb október 31-ig:
konyvtar@felsoors.hu, és 06/70/320/6854; 87/577-211
Ízelítőül:
– Sforzato Rézfúvós Együttes koncertje
– Malomvölgy Általános Iskola tanulói fellépése
– Liba-totó
– Töklámpás faragás
– Liba ételek kóstolása (comb, lúdaskása)
– Újbor kóstolás
– Harmonika szó
– Liba-diszkó (nosztalgia diszkó)

Hírmondó

– Természetesen. Noha Szombathelyen
élek, anyai ágon Szentgálról származom,
apain pedig Hárskútról, és három-négy
évvel ezelőttig tősgyökeres veszpréminek
számítottam. Szóval ennek a vidéknek az
erdei sokat jelentenek számomra, és remélem, most már fiatalok számára is.
– Visszajönnének-e?
– Az eljövendő 10. osztályok számára is

jó szívvel tudom ajánlani Felsőörsöt. Ez
az osztály viszont későbbi gyakorlataiban
már máshová - részben külföldre kötött.
Magánemberként, visszatérő vendégként
viszont természetesen szívesen jönnénk.
– Összességében hogy érezték magukat?
– Részemről remekül. A fiatalokon pedig - ahogy ezt több kollégám is jelezte érezhető a változás, ami azt is jelenti, hogy
sikeres volt a gyakorlat, és szívesen voltak
itt.
– Mennyien voltak?
– Az első héten a nemesvámosiakkal
együtt 14-en (12 fiatal, 2 tanár), a második
héten 8-an (7 fiatal, 1 tanár)
– Köszönöm az interjút.
Plell Olga
„Ez a nap más, mint a többi,
ezt mindenki így érzi,
lelkünk megtelik fájdalommal,
régi emlékek arcával.”
Sági Éva: Mindenszentekre
Gondolj azon szeretteidre, akik még élnek! Kik jóban-rosszban együtt vannak
Veled. Bár testükkel távol vannak, szívükkel Hozzád érnek!
Gyújts gyertyát, hogy egy a szeretetért
is égjen!
Mindenkit szeretettel várok,
azokat is, akik még nem tudják,
hogy nagy tisztelettel és szívből kötöm
halottaink emlékére a koszorúkat.
Vargáné Emma
06/87/477-067
06/20/484-6309
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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
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Felsőörsön zárt udvarban 100 m2 raktárhelyiség kiadó. Érd: 20/471-6946

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

