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VIII. évfolyam 6. szám 2014. szeptember
Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Az elmúlt négy év eredményei
Tisztelt Felsőörsiek!
Mint az elmúlt évek során már megszokhatták, bizonyos időközönként nagyobb
lélegzetű beszámolóban foglalom össze
Önöknek az elmúlt időszak eredményeit, eseményeit, falunk jövőképét. Mindez
különösen aktuális annak kapcsán, hogy
lezárul egy ciklus és október 12. után egy
új testület kezdi meg a munkáját.
Mielőtt azonban az elmúlt négy évben
történt fejlesztéseket részletesebben felsorolnám, engedjék meg, hogy az első szó a köszö-

net legyen, mindazok számára, akik Felsőörs
életének gazdagításához járultak hozzá. Hiszen igazi siker összefogással, együttes erőfeszítéssel, csapatmunkával érhető el.
Felsőörs szépítéséért, kulturális-közösségi életének színesítéséért tesznek sokat
a faluban élő aktív nyugdíjasok, akik többnyire a faluban működő civil szervezeteinknek is odaadó tagjai. Külön köszönet
illeti mindazokat, akik önként vállalták
kisebb-nagyobb közterületek gondozását,
virágosítását. A nyugdíjas közösségi élet

Idén negyedik alkalommal
kerül megrendezésre a

Felsôörsi nyolcas
teljesítménytúra

egyik mozgatója Tislér Gyuláné, a Búzavirág Nyugdíjasklub vezetője, aki hosszú
idő óta fő mozgatója több önkéntes társaság hasznos tevékenységének. Köszönjük
mindannyiuk fáradozását!
A falu kulturális életének stabil pontja a
Búzavirág Népdalkör. Színvonalas szerepléseik által, nem csak falunk határain belül, hanem azon kívül is öregbítik Felsőörs
jó hírét. Köszönet ezért a Búzavirág Népdalkör minden tagjának, vezetőjüknek!
(folytatás a 2. oldalon)

2014. szeptember 20-án, szombaton – a megszokottnál két
héttel korábban – Felsőörs Község Önkormányzata kirándulni
várja a természetbarátokat. A Civilháztól induló, és ide is érkező túra nyolc résztávja közül válassza mindenki az edzettségének megfelelőt! Az útvonalak a környékbeli kilátókat érintve kalauzolják el az érdeklődőket vidékünk legszebb részeire.
(Részletek a 6. oldalon)

Épül az új óvodai szárny Meghívó

Utoljára lapunk 2013. szeptemberi hasábjain értesülhetett részletesebben a kedves olvasó az óvoda közelmúltban történt fejlesztéseiről, tervezett bővítéséről. Most rövid képriportban számolunk
be az építkezés aktuális állásáról. Az új épületrész átadása október
első felében várható.
Nagy Zsuzsanna, óvodavezető
Szabó Balázs, polgármester

Közmeghallgatás

Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2014. szeptember 11-én (csütörtök) 17.30 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom!
A közmeghallgatás helye: Felsőörs, Malomvölgy Általános
Iskola tetőtéri közösségi helyisége (8227 Felsőörs, Körmendy
prépost u. 5.)

2014. június

2014. július

Napirend:
1. A csapadékvíz-elvezetés fejlesztési projekt zárása
Előadó: polgármester
2. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
Előadó: polgármester

2014. augusztus 13.

2014. augusztus 28.

3. Beszámoló az önkormányzat elmúlt négy éves működéséről,
a futó projektekről
Előadó: polgármester
Szabó Balázs
polgármester
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Az elmúlt négy év eredményei
Simon Gábor elnöknek a rugalmas, támogató téseinket végül a fejlődés és haladás iránya
(folytatás az 1. oldalról)
határozta meg. Jó példa erre Felsőörs törtéUgyancsak a helyi kulturális/közösségi együttműködésükért.
Az idősebb korosztály, a gondozásra, ápo- netének talán legnagyobb beruházása a csaéletet gazdagították helyi civil szervezeteink rendezvényeikkel, előadásaikkal, akci- lásra szorulók mindennapjait teszik színeseb- padékvíz elvezetés is, ahol nehéz döntéseket
óikkal, összejöveteleikkel. Köszönet illeti bé, köztiszteletben álló szociális munkása- kellett meghoznunk a környezet védelme és
ezért a Civil Baráti Kör Egyesület tagjait és ink: Szabó Pálné, Csordás Róbertné, Herbely a szakmai lehetőségek szembenállásakor.
vezetőjüket Varga Lászlónét, a Fenntartható Tímea és Kalmár Lajosné. Köszönjük, sok Magam is úgy vélem lesznek még teendők a
Élet és Környezet Egyesületet és elnökét Dr. család számára nélkülözhetetlen, lelkiisme- projekt lezárulta után, hogy környezetünket
az eredeti szépségébe visszaállítsuk.
Somogyi Ferencet, a Nők Felsőörsért Egye- retes munkájukat!
Két oktatás-nevelési intézményünk munVégül, de nem utolsó sorban köszösületet és vezetőjét Kaszás Lászlónét. Bár
megérdemelnék, hosszú lenne talán még egy katársai, vezetői is sokat tesznek a falu kö- net illeti a képviselő-testület aktív tagjait,
egész újságban is felsorolni mi mindent tet- zösségi életéért, nem csak az adott korosz- az önkormányzat és a hivatal dolgozóit.
tek községünk lakóiért az elmúlt négy évben. tály, hanem az idősebbek örömére, hiszen Galambosné Csóka Krisztina, Krámli JóKöszönet ezért civil szervezeteink tagjainak, gyermekeink gyakori fellépők a faluban zsefné és Szőllős Zsoltné, dr. Könczöl Gábor
vezetőségének! Büszke vagyok arra, hogy si- szervezett rendezvényeken. Mindennapi kirendeltségvezető irányításával támogatták,
keres tevékenységükhöz önkormányzatunk nélkülözhetetlen feladataikon túl ők is jó né- valósították meg a képviselő-testület elképzenépszerű pályázati rendszerével évről évre hány pályázatban működtek együtt az önkor- léseit, elintézték az itt élők, nyaralók felmerühozzájárulhatott, termékeny talajt biztosítva mányzattal, Felsőörs anyagi-szellemi gyara- lő ügyeit, vagy csak kedvesen elbeszélgettek
pításáért.
az arra vágyó, hivatalba betérő Felsőörsi Poleredményes működésükhöz.
A két történelmi egyház is falunk lelki gárral.
Falunk, különösen is rendezvényeink bizA fentiekből is látszik, hogy Felsőörs kötonságáért tettek sokat, szabadidejüket ál- épüléséért dolgozik. Köszönet a lelki vezedozva a Felsőörsi Polgárőr Egyesület tagjai, tőknek, Kántorné Pólus Ibolya lelkészas�- zösségi-kulturális élete milyen sokszínű és
Esső István vezetésével. Ezúton is gratulálok szonynak, vitéz Ajtós József László esperes- virágzó, a falu gyarapodása pedig a különböző szervezetek, egyesületek és az önkora pályázaton nyert polgárőr személygépko- plébánosnak és a hitoktatóknak.
Külön köszönöm annak a sok Felsőörsi mányzat összefogásával tud igazán gyümölcsihoz!
A Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sport polgárnak a véleményét, észrevételét, akik csöző lenni. Köszönöm mindenkinek, aki
Egyesület és a sportpályák környezete kü- a hivatalban felkerestek, vagy akár az utcán egy kicsivel is hozzájárult az elmúlt négy év
lönösen nagy fejlődésen ment keresztül az megállítottak, elmondták véleményüket, során ehhez a gyarapodáshoz. Közös sikereelmúlt években. Köszönhető ez agilis vezető- gondolataikat és meghallgatták a háttérben ink titka, hogy a faluért tenni akaró szeméiknek, Szathmári János olimpiai bajnoknak, lévő tényeket és lehetőségeket. A négy év lyeket sikerült egy közös irányba állítani, és
az egyesület elnökének és Galambos Zsolt alatt nyilván volt pár dolog, ami nem úgy minden tevékeny kéz a közös célokat látva,
vezető edzőnek, Papp Gyulának és mind- alakult, ahogy terveztük, vagy szerettük vol- csapatként, együtt, értük dolgozva végezte a
azon sportolóknak, támogatóknak, akik ön- na. Pár dolog elkerülhette figyelmünket, és feladatát.
A szívet-lelket melengető köszönetnyilvákéntes munkájukkal építették a tárgyi feltéte- utólag visszanézve talán nem úgy csináltuk
leket és a csapatokat. Az önkénteseken kívül volna. Többször álltunk dilemma előtt, hogy nítás után, hadd evezzek szárazabb vizekre,
önkormányzatunk itt is részt tudott vállalni menjünk-e a – néha igen furcsa – előírások, és mutassam be, hogyan változott az önkora fejlesztésekből, pályázati források vagy ép- szabályok betartásával tovább előre, vagy mányzat anyagi, vagyoni helyzete az elmúlt
pen az önrész biztosításával, amiből – mint megálljunk, és ne történjen semmi. Dön- négy év során.
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A számokból is jól látszik, hogy a község
megtakarításait jelentősen gyarapítottuk,
az önkormányzati vagyon közel 2,3-szor
nagyobb mértékben nőtt, mint az előző
ciklusban és a rendelkezésre álló pénzügyi
keret is közel 30 %-os növekedést mutat.
Gazdasági elképzeléseink fő pillére a
meglévő vagyon munkára fogása volt.

Nem csak gyűjtögetni kívántuk a pénzt,
hanem önerőként felhasználva további
összegek ide csalogatását tűztük ki célul.
Mindez a korábbinál sokkal aktívabb, célirányos pályázati tevékenység, a pályázati
támogatásokból megvalósuló fejlesztések
eredménye. Ezek közül a jelentősebb pályázati támogatások:


Szociális Szolgáltató Ház felújítása
22.378.740 Ft támogatással

Eperfasor út felújítása
6.555.417 Ft támogatással

Forgalomlassító sziget és gyalogátkelő építése
15.000.000 Ft támogatással

Sportöltöző felújítása
4.875.446 Ft támogatással

Játszóterek felújítása
4.260.444 Ft támogatással

Óvodafejlesztés (TÁMOP-2012)
10.427.006 Ft támogatással

Óvodabővítés, új óvodai szárny építése
30.000.000 Ft támogatással

Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
158 473 000 Ft támogatással

Civilház udvaron közpark és sétány
16.301.585 Ft támogatással
ÖSSZESEN:
268.271.638 Ft pályázati támogatás
A jelentős pályázati támogatás jelentős
saját forrást szabadított föl önkormányzatunk költségvetésében. Ráadásul mindezt
kedvezőtlen gazdasági körülmények,
kifutó uniós pályázati rendszer elapadó
forrásaiból, valamint gazdasági válsággal
terhelt nehéz időszakban sikerült nagy

erőfeszítések árán elérni. Ez tette lehetővé, hogy olyan beruházásokat is meg
tudtunk valósítani Felsőörsön, teljesen
önerőből, amire nem volt pályázati lehetőség, de kitűzött célunk volt a ciklusprogramban.
Ezek közül a jelentősebbek:


Járdaépítés a Rózsa u. 1-3. előtt
332.000 Ft önerőből

Új tanyagondnoki jármű beszerzése
2.692.000 Ft önerőből

Vadrózsa utca aszfaltozása
1.060.680 Ft önerőből+lakók hozzájárulása

Szerver beszerzése a Polgármesteri Hivatalba
561.000 Ft önerőből

55/2 hrsz. terület vásárlása
2.400.000 Ft önerőből

54/1 hrsz. terület vásárlása
1.800.000 Ft önerőből

Árpád-kori templomot ábrázoló táblák
937.000 Ft önerőből

Eligazító térképek külterületi csomópontoknál
200.000 Ft önerőből

Táncsics-Hóvirág u. között járda építés
3.042.000 Ft önerőből

Almádi u. elején gyalogátkelő és járda
2.194.105 Ft önerőből

Fő u.50.-Petőfi u. között gyalogátkelő és járda
3.842.000 Ft önerőből

1483/5 hrsz. ingatlan vásárlása
3.500.000 Ft önerőből

Szőlő utca aszfaltozása
2.812.000 Ft önerőből+lakók hozzájárulása

Hosszú utca csomópontjainak aszfaltozása
515.430 Ft önerőből

Király u. - Bárókert u. összekötés útépítés
432.000 Ft önerőből

Óvodában ideiglenes 3. csoport kialakítása
2.057.000 Ft önerőből
ÖSSZESEN:
28.377.215 Ft saját forrásból
Az önkormányzat hivatalának költséghatékony működését segítette a Polgármesteri Hivatal épületének részben bérbe
adása (gyógyszertár részére), a Balatonalmádival közös önkormányzati hivatal
kialakítása.
A közvilágítási rendszer 2012-es korszerűsítése miatt ezek után alacsonyabb villanyszámlát fizetünk.
Mindeközben a lakosság kiadásainak
csökkentésében is sikerült eredményeket
elérni. A DRV Zrt. korábbi árpolitikáját
megtörve még az állami rezsicsökkentések
előtt sikerült megállítani a vízdíjak növekedését. Ugyancsak szabadon felhasználható saját forrásaink tették lehetővé, hogy
olyan közcélú ingatlanok fejlesztését is tá-

mogassa az önkormányzat, melyek nem az
önkormányzat tulajdonában vannak. Ilyen
volt például a temető kerítésének megépítése, a templomkert felújítás Árpád-kori
templomunk mellett, a református templom felújítása, vagy a préposti kúria leendő részleges felújítása.
2011 áprilisában több munkacsoport és
bizottság előkészítő munkája után a képviselő-testület elfogadott egy 4 évre szóló
ambiciózus ciklusprogramot, melyet és
annak előrehaladását több közmeghallgatáson rendszeresen ismertettünk. A fenti
felsorolások a ciklusprogramban meghatározott fejlesztések megvalósulásáról tanúskodnak.
Szabó Balázs, polgármester

Sajtóközlemény
Felsőörs Község
Önkormányzat
8227 Felsőörs, Szabadság
tér 2. Telefon: (87) 577 211;
Fax: (87) 577 216 Email:
onkormanyzat@felsoors.hu

Óvodafejlesztés
Felsőörs településen
Felsőörs 2012. november 5-én óvodafejlesztési pályázatot nyert el 10,42 millió
forint összegben. A pályázat keretében
eszközbeszerzésre és oktatások megvalósítására nyílt lehetőség. A pályázat 2014.
június 30-án fejeződött be.
Az Új Széchenyi Terv és az Európai Unió
2012-ben óvodafejlesztésre irányuló pályázatot hirdetett, amelynek célja többek között,
hogy eszközbeszerzéssel fejlessze a helyi
óvodákat, illetve hogy az óvodapedagógusok képzésével hatékonyabbá tegye munkájukat, gyermekeink nevelését.
Felsőörs kis településként igyekszik, hogy
az itt dolgozók és az itt élők környezetét
folyamatosan javítsa. Ez a pályázat a kisgyermekeket vette célba. Nevelőink képzése
előfeltétele a megfelelő nevelési módszerek
kialakításának.
„Munkatársaink tudásának fejlesztése kiemelten fontos településünk számára, ezért
az ilyen típusú lehetőségek kihasználására nagy hangsúlyt fektetünk. Gyermekeink szakszerű nevelése és az európai szintű
gondolkodás kialakítása csak felkészült tudással rendelkező nevelőkkel lehetséges. A
gyermekek új játszóeszközöket is kaptak,
amelyet nagy örömme,l gyorsan birtokba is
vettek” – mondja Szabó Balázs polgármester. - „A pályázattal rendkívüli lehetőséget
kaptunk arra, hogy egy olyan munkahelyet
teremtsünk, ahol nevelőként is kihívásokkal
teli és izgalmas munkát végezzenek az itt
dolgozó óvónők. A megszerezett tudással
még értékesebb munkaerővé váltak, amely a
személyes megbecsülés érzésén kívül a szakmai színvonal növekedését is jelentheti.”
2014.07.10.
Kapcsolat:
Név: Szabó Balázs
Telefon/fax:87/577-211, 87/577-216
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
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Önkormányzati hírek

Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. augusztus 1-én rendkívüli nyílt ülést tartott. Az ülésen döntött
a testület a „Felsőörs egyes belterületi útjainak és járdáinak, csapadékvíz szikkasztóinak és árkainak felújítása” tárgyában kiírt
beszerzési eljárás eredményességéről. Ezzel
megvalósulhat a József Attila utca egyoldali
„K” szegélyezése, a Béke utcai járda építése,
a Körmendy prépost utcai járda felújítása, a
Rózsa utca – Hosszú utca kereszteződésében
áteresz építése, a Fő utca egyik temetői bejáratánál a rácsos folyóka átépítése, a Szegedy
Róza utcából a Malomvölgy felé mutató burkolt árok kijavítása.
Másik napirendi pontként döntött a testület
az óvodában és az iskolában a gyermekétkeztetés fejlesztéséről. Első körben oly módon, hogy
élelmezésvezető-dietetikust bíz meg az étkeztetés szakmai irányítására és ellenőrzésére.
2014. augusztus 15-ére ismét rendkívüli nyílt
ülést hívtam össze, amire az azóta benyújtott
úgynevezett napelemes pályázathoz szükséges
döntések meghozatala miatt volt szükség. A
pályázat kedvező elbírálása esetén napelemek
kerülhetnek a Faluház, az új óvodai szárny és az

iskola tetejére, valamint a Malomvölgyben lévő
250 köbméteres víztározó medence mellé.
Augusztus 28-án rendes nyílt ülésen az alábbi közérdeklődésre számot tartó döntések születtek:
Közterületek elnevezéséről és a házszámozás
szabályainak megállapításáról alkotott rendeletet a testület. Az új rendelet nem okoz változást
a már itt lakók részére, hanem a későbbi utcaelnevezésekhez, házszámozásokhoz biztosít keretet az önkormányzati hivatalnokok számára.
Önkormányzatunk döntött arról, hogy igény
esetén továbbra is támogatja a H. Botev anyaiskolába járó Felsőörsi gyermekek buszbérletét,
valamint a Felsőörsi Malomvölgy Tagiskolába
más településről járó gyermekek buszbérletét.
A testület elfogadta az önkormányzat 2014.
évi költségvetésének első félévi teljesüléséről
szóló beszámolót.
A településgazdasági bizottság által jelzett és
kért módosításokkal fogadta el a képviselő-testület a DRV Zrt. által elkészített, az ivóvíz- és
szennyvíz-közmű hálózatra vonatkozó, úgynevezett gördülő fejlesztési tervet.
A Szilvás u. ½. Önkormányzati lakás bérbevételére érkezett ajánlatokat is értékelte a

testület. A beérkezett ajánlatokat érvénytelennek nyilvánította, mert egyik sem felelt meg a
rendeletében meghatározott feltételeknek. Egyúttal a lakás bérbeadásának újbóli meghirdetéséről döntött.
Önkormányzatunk kérte a Malomvölgyben
a víztározó körül elterülő 090 helyrajzi számú,
4468 m2 területű, gyep besorolású ingatlan
térítésmentes átadását a tulajdonos Veszprém
Megyei Jogú Város önkormányzatától.
A képviselő-testület a Helyi Választási Bizottság tagjainak Eckert Anikót, Frikk Anitát,
Próder Szabolcsot, Rásky Imrénét, dr. Takács
Jánost, póttagjának Csordás Róbertnét, Kalmár
Lajosnét, Takácsné Kovács Melindát választotta.
Benedek Szabolcs humánbizottsági tag javaslatára határozat született arról, hogy a 2015. évi
koncepció kidolgozásánál az önkormányzat a
civilház udvarán streetfitness és felnőtt játszótér
létesítésének költségét tervezze a hozzá tartozó
közvilágítással.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs, polgármester

Néhány gondolat a településrendezési szerzôdésekrôl

Mindenekelőtt szükséges tisztázni, hogy
a címmel összefüggő, régóta húzódó átfogó
településrendezési terv módosítása még nem
zárult le. Még nincs új, a képviselő-testület által elfogadott rendezési terv, ezért nem is lehet
tényként kezelni, főleg nem a tervezetben nem
is szereplő dolgokat.
Ilyen téves információ a belterületbe vonással kapcsolatos hírek terjesztése is mely úgy
szólt, hogy felsőörsi kiváltságosok belterületbe vonását támogatta a képviselő-testület.
Téves egyrészt, mert, ahogy írtam még nincs
újabb elfogadott rendezési terv, amelyben
belterületbe vonásra lehetőség lenne. Téves
másrészt azért, mert a belterületbe vonásra
kijelölt területek jelentősen csökkenek, nem
pedig nőnek a végső elfogadásra váró tervben.
Egyetlen ingatlan újonnan belterületbe vonásáról tudok előzetesen beszámolni, ez pedig
a 2012-ben az önkormányzat által megvásárolt 1483/5 helyrajzi számú ingatlan területe.
Azonban még ennek az egy ingatlannak sem
történhetett meg a belterületbe vonása, hiszen
erre majd csak az új rendezési terv elfogadása után kerülhet sor, külön képviselő-testületi
határozattal. Mivel ez az egy belterületbe való
átsorolással érintett ingatlan is már önkormányzati tulajdonban van, ezért természetesen
nincs is szükség belterületbe vonásra vonatkozó megkötött településrendezési szerződésre.
Ezen a ponton tisztázzuk, mit is takar a ’településrendezési szerződés’ fogalma? Mire való,
milyen esetekben, kik kötik?
A településrendezési szerződés a szerződések egy speciális típusa, melyet jogszabály, az
1997. évi LXXVIII. törvény szabályoz.
A szerződés célja bizonyos településrendezési célok megvalósítása érdekében az önkormányzat és a fejlesztő együttműködése.
Így például a településrendezési tevékenység
előkészítése (különösen a településrendezési
eszközök: tervek, tanulmányok elkészítésének

finanszírozása), a beruházással összefüggő,
az önkormányzatot terhelő következmények,
előfeltételek költségeinek átvállalása. A szerződés alapja a telepítési tanulmányterv, melyet
a képviselő-testület a szerződés megkötését
megelőzően tárgyal és hagy jóvá. A településrendezési szerződés alapján a településrendezési kötelezettség tényét az ingatlan tulajdoni
lapjára a földhivatal feljegyzi. A szerződésben a fejlesztő által vállalt kötelezettség (pl.
közcélú fejlesztés, anyagi hozzájárulás) és a
településrendezési eszköz kedvező irányú módosítása között közvetlen összefüggésnek kell
lenni. Ez azt jelenti, hogy az önkormányzat
nem követelhet több tíz millió forintot, ha egy
terület értéke az átsorolás következtében növekszik, csak annyit, amennyi költsége az önkormányzatnak az átsorolás elvégzéséhez kapcsolódóan keletkezik. Ilyen költségek például
a rendezési terv módosításának költségei, a
fejlesztéshez kapcsolódó infrastruktúra (utak,
víz, villany, egyéb közművek) kiépítésének
költségei. Az eddig megkötött településrendezési szerződések megfeleltek a jogszabályi és
a jóérzésen alapuló feltételeknek. A lezárult és

szabálytalanságot nem találó vizsgálat egyebek mellett ezt is vizsgálta.
Az önkormányzat csak olyan esetben fogad
el telepítési tanulmánytervet és köt szerződést
valakivel, ha a megvalósítani kívánt cél egyezik a településfejlesztési koncepcióval, a település érdekeivel. Számos olyan kérelem, jelzés
érkezett/érkezik az önkormányzathoz, amely
nem egyezik ezzel, ezért ezeket a kérelmeket
elutasítja a képviselő-testület. Különösen nem
egyezik a településfejlesztési koncepcióval a
még egybefüggő mezőgazdasági és szőlőterületek beépíthetővé, felparcellázhatóvá tétele.
Egy elutasító döntés persze sértődést, irigységet válthat ki abból, akinek érdekében ált
volna a fejlesztés, azonban a képviselő-testületnek a közjót, a közcélt és az előre meghatározott fejlesztési irányokat, koncepciókat
kell szem előtt tartani, nem pedig az egyoldalú
egyéni érdekeket kiszolgálni.
Az elmúlt években a közérdek és az egyéni
érdek együttes fennállása esetén kínált jogi keretet a településrendezési szerződés.
Szabó Balázs, polgármester

Rendezvények 2014 szeptember-október
Dátum
09.06.

Program
Nyárbúcsúztató

Szervező
CBK

09.13. 10.00-16.00 Sport és egészségnap
09.20.
09.27. 15.00 óra
10.04.

EFI, Önkormányzat
Önkormányzat
Felsőörsi Nyolcas
és Máthé Tamás
Önkormányzat
Idősek napja
és Búzavirág Nyugdíjasklub
Szüreti mulatság és Betakarítás Ünnepe Önkormányzat, NÖFE

10.23.
Nemzeti Ünnep
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Önkormányzat

Helyszín
Civilház
Iskola udvara
Teljesítménytúra
Felsőörsön és környékén
Civilház udvara
Civilház udvara
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Csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
Hamarosan végére érnek a faluban év eleje
óta zajló csapadékvíz-elvezetés fejlesztésének
munkálatai.
Ennek apropóján szeretném nagyon megköszönni mindazok türelmét és megértését,
akik kellemetlenséget szenvedtek a kivitelezés
porral, zajjal, felfordulással, útlezárásokkal
zajló munkálatai során. Külön köszönöm azon
ingatlantulajdonosok támogató együttműködését, akik hozzájárultak, hogy magáningatlanukon keresztül haladjon ez az újabb fontos
közcélú létesítmény.
A kivitelezés folyamata során jó pár észrevétel érkezett a beruházással kapcsolatban. Ezekkel minden esetben külön foglalkoztunk, vagy
operatív szinten (hetente tartottunk ún. koordinációs megbeszéléseket a műszaki ellenőr vezetésével és a kivitelező, tervező, önkormányzat részvételével), vagy a képviselő-testületi
ülésen (ezek általában havi gyakorisággal
vannak). Így a beruházás műszaki tartalma a
kivitelezés során kis mértékben folyamatosan
változott, természetesen az engedélyek és a pályázati kiírás szabta korlátokon belül.
Ahogy eddig is bármilyen ügyben, most
pedig különösen, kérem, hogy amennyiben
észrevételük, kérésük van az elkészült csapadékvíz-beruházás műszaki megoldásaival
kapcsolatban, jelezzék részemre!
Célunk, hogy olyan csapadékvíz-elvezető
rendszert adjunk át, mely leginkább szolgálja
az itt lakók érdekeit és azt a célt, amire az egész
létesítmény épült.
Engedjék, hogy néhány gondolatot írjak az
eddig fölmerült észrevételekre, mert a falut
járva úgy érzem, hogy néhány fontos információ még nem jutott el az érdekeltekhez/érdeklődőkhöz, ami miatt sokszor nehéz eltalálni a
helyes választ a miértekre.

Az első látványos előkészítő munkák egyike volt a Fenyves utcai átemelőtől lefelé induló szakasz nyomvonalán a fák kivágása.
Természetesen ez is, mint az egész beruházás
a kiadott engedélyeknek megfelelően történt
(erdőterv módosításával, erdő-igénybevételi engedéllyel). Érdeklődésemre a kivágásra
megbízást adó kivitelező elmondta, hogy az
erdőgazdálkodóval egyeztetve választotta ki a
fakitermelést végző vállalkozót. Az ő elmondása alapján egyúttal az erdőtervben erre az
erdőrészletre későbbi kivágásra meghatározott
mennyiség (egy részét) is kitermelte. Ezért lett
a nyomvonal mentén kialakított „nyiladék”
olyan látványos.
A másik látványos változás a Hóvirág utcai
híd alatti mederszakasz burkolása, az út melletti fűzfa kivágása volt. Sajnos ennek az idős
fűzfának az egyik fele pár éve már kidőlt, most
a másik fele esett áldozatul. A fatörzs nagy
mérete ellenére „könnyen kifordult”, tehát ez a
fele is korhadt volt. Elképzelhető, hogy előbbutóbb az útra dőlt volna magától is. Egyébként
önkormányzati (köz)területeken kivágott minden fa helyett kettőt kell telepítenie a kivágási
engedélyt kérőnek. Ezen a részen a fűzfák ültetése már meg is történt.
A híd alatti természetes meder megtartására
is voltak kezdeményezések, erre azonban annak kis keresztmetszete, magas fenékszintje és
a várható vízhozamok miatt nem volt lehetőség.
Itt érdemes elmondani, hogy az engedélyezés előtt a terveket egy szakmai testület, az ún.
Vízügyi Tanács véleményezte, ezután lehetett
engedélyezésre benyújtani. Persze még ez sem
garancia mindenre, ezért is tettünk a munkavégzés során számos olyan kisebb módosítást,
amely vagy szakmai vagy lakossági oldalról

Felsõörsi nyolcas
Résztáv
Pityorka 7
Miske 8
Pocca 10
Halacs 20
Peszely 25
Koloska 30
Nosztori 40
Felsőörs 50

Táv
Szintkül. Szintidő
6,74 km
172 m
3 óra
7,96 km
160 m
3,5 óra
10,6 km
345 m
4 óra
18,56 km
505 m
6 óra
25,06 km
593 m
6 óra
30,29 km
678 m
7,5 óra
43,49 km 1221 m 10,5 óra
48,65 km 1346 m
12 óra

*Felsőörsi lakosoknak a
nevezés díjtalan! 3 év alatt
a nevezés díjtalan, 14 éves
korig 50% kedvezmény jár.
Tömegközlekedéssel érkezőknek a jegy ára (legfeljebb
a nevezési díj felének erejéig) visszajár!
A túrán résztvevők útvonalvázlatot tartalmazó igazolófüzetet kapnak, Az ellenőrző
állomásokon szendvicsek-

Indulási idő Kilátók Nevezési díj*
7.00 - 9.30
1
700 Ft
10.00 - 14.00
0
700 Ft
7.00 - 9.30
3
700 Ft
8.00 - 10.00
3
700 Ft
7.00 - 10.30
4
800 Ft
7.00 - 10.30
5
800 Ft
8.00 - 10.30
7
1000 Ft
7.00 - 9.00
8
1000 Ft

kel, szódával, házi készítésű
szörppel, gyümölccsel és
süteménnyel, a célban (várhatóan a déli óráktól) meleg
étellel várjuk a túrázókat.
A teljesítőket oklevéllel, a
szintidőn belül beérkezőket
kerámiaplakettel díjazzuk, és
minden induló tárgynyeremény-sorsoláson vesz részt.
Környezetbarát túra: kéretik
saját poharat hozni! A rajt-

ban kedvezményes, 200 Ftos áron kapható lesz a túra
teljes útvonalát lefedő, 1:35
000 méretarányú turistatérkép.
Sok szeretettel vár mindenkit
a rendezőség!
Érdeklődni lehet:
Máthé Tamás: 30-517 92 76
mathetamas@yahoo.com
www.tura.felsoors.hu

indokolt és kivitelezhető volt. A nagyobb módosítások a megszerzett engedélyek módosítását is maga után vonta volna, mely mind
időben, mind anyagilag rendkívül elnyújtotta
volna a kivitelezési munkálatokat.
A projekt során változott a nyílt és a zárt
árkok aránya, részben műszaki indokból, részben lakossági kérésre. A képviselő-testület
minden esetben a lakók érdekeit szem előtt
tartva döntött. Erre azután nyílt lehetőség, miután elnyertük a több, mint 15 millió forintos
önerő-támogatást.
Az idei, különösen csapadékos nyár talán a
sokat hangoztatott klímaváltozás egyik jele. Jól
mutatja, hogy milyen újabb kihívásokra kell
felkészülnünk. Erre adhat megoldást a most
kiépült csapadékvíz-elvezető rendszer, mely jó
néhány eddig is az esővíz által veszélyeztetett
ingatlan helyzetét oldja meg. Ugyanakkor azt
nem lehet kizárni, hogy kialakulhatnak olyan
előre nem látható, extrém időjárási körülmények, amire az új rendszer sincs fölkészülve.
Mindent összevetve belátható, hogy az eddig
is ismert (és talán nem közismert) problémák
hosszú idő óta megoldásra vártak, korábbi képviselő-testületek tervei között is már szerepelt.
158 473 000 forint pályázati forrásból, 100%os támogatással most a település nagy része,
zsákutcáink, a veszélyeztetett ingatlanok nagyobb biztonságba kerültek. Abban is bízhatunk, hogy a csapadékvíz irányított elvezetése
miatt talán a fakadékvizek száma is csökken.
Mindenesetre a most kiépült gerinchálózat
lehetőséget nyújt ezután arra, hogy az ilyen
területek vízelvezetését befogadja és biztonságosan elvezesse.
Még egyszer köszönöm türelmüket! További
kérdésekre, kérésekre állok rendelkezésükre!
Szabó Balázs, polgármester

Köszönetnyilvánítás
Ezúton is köszönetünket fejezzük ki a
felsőörsi lakosoknak együttérzésükért, adományaikért, mellyel enyhíteni igyekeztek
családunk fájdalmát.
Külön köszönet a Felsőörsi Sportegyesület
tagjainak segítő támogatásukért.
Sebestyén Mária
B. Tóth Kitti, B. Tóth Krisztián
***
Sportegyesületünk köszönetét fejezi ki
mindazon jó szándékú embernek, akik felhívásunkra anyagi támogatást nyújtottak volt
csapattársunk, barátunk B. Tóth Ferenc családja részére. Segítségükkel jelentős összeggel tudtunk támogatni a családot.
Sportegyesület vezetősége
A Betakarítás és a Szüreti mulatság idejére a Nők Felsőörsért Egyesület újból
megszervezi a krumpli és a káposzta ös�szeírását a község lakói számára. Árakat
még nem tudunk,de rögtön értesítjük a
jelentkezőket. Jelentkezni az alábbi telefonszámokon lehet:
Kalmár Lajosné, Rózsika 30/472-0730,
Kaszásné Ferenczi Anna 70/394-4755.
Nők Felsőörsért Egyesület
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23. Felsôörsi Falunapok és Búcsú pillanatai

Támogatók, segítők
Angyal Lászlóné, Auqua Co2 Szikvíz - Lénárt Imréné Felsőörs, Benke Kálmán, Bonyhádi Viktória, Borszuk Richárd, Búzavirág
Népdalkör, Derzsi Mónika, Galambos Zsolt, Galambosné Csóka Krisztina, Gelléri Pincészet, Görög Dániel, Hamuház Fogadó,
Hegedűsné Kovács Zsuzsanna, Herbely József, Holló László, ifjú Vaszkó Ferenc, Jahn Halvorsen, Janecz József, Kántor Levente,
Károlyi Erzsébet, Kaszás László, Kissné Fodor Judit, Kocsis Kenese Kft.- mozgó Húsbolt Balatonkenese, Kopcsándi Sándor, Dr.
Kovács Margit, Kovácsné Bognár Gabriella, Krámli József, Krámli Zsolt, Levendula Pincészet, Maróti Péter, Mesterházi Lajosné,
Nagy Dániel, Nagyné Angyal Erzsébet, Nők Felsőörsért Egyesület, Orbán Gergő, Orbán György, Orbán Kitti, OTP Bank Nyrt., Papp
Gyula, Pappné Kiss Zsuzsanna, Piller Benjamin, Pohl József, Polgárőrség, Rásky Nándor, Sárdi Júlia – Balaton-felvidéki Nemzeti
Park, Simon Krisztián, Simonné Füleki Judit, Szabó Zoltán, Szalai Attila, Szántó Henriett, Szélesy Imréné, Szőllős Zsoltné, Takács
Tamás, Tislér Gyuláné, Tóth Balázs, Tóth Réka, Varga Boglárka, Vass Éva, Viszt Péterné, ZSANNATURI, Egészségfejlesztési Iroda
Balatonalmádi
Köszönjük segítőinknek és támogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez.
Felsőörs Község Önkormányzata
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Lelkemben a szeretet és Felsôörshöz való kötôdésem
Anno emlékeim az én szülôfalumról, Felsôörsrôl

1938-ban születtem Felsőörsön, ahol szüleimmel, testvéreimmel laktunk, éltünk a kis
családi házunkban.
A főkút kispatakja után egy gyalogos
akácos út vezetett a házunk kapujához. Ez
volt a Kisperjés. Ezen kívül volt a Főszeg,
a Csóra. Volt a falunknak egy tava, úgy hívták Liliom. Ebben kacsák és libák úszkáltak.
Emlékezetem szerint volt egy Bárókert, valamint a Keöves Ferenc Úrék háza. Abban a
házban végeztem az általános iskola utolsó
éveit.
Felsőörsnek Hangya elnevezésű boltja
volt, meg Bakos néninek egy kis csemegeüzlete, ahol dekára mérte a hold alakú finom
cukorkát. Ez abban az időben igazi bevásárlóközpontot jelentett a falu lakosságának.
Emlékeimben kiemelkedik a Kultúrház,
mely akkoriban nekünk felért a nagyvárosok báltermével. A kultúrházban Szalai János
bácsi tangóharmonikája hozott össze bennünket egy jó táncmulatságra. Színdarabot
tanultunk. Kálmán Pityu bácsi volt a tanítómesterünk. Pozsgai Ida néni testvére, Dely
Árpád bácsi (tanítóúr) tanított meg hegedül-

ni. Csodálatos emlék számomra. Régi szép
dalokat őrzök Tőle emlékeimben: „ Nem fúj
a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom”
és a többi és a többi.
Malomvölgy, ahol a vízimalom őrölte a
gabonát lisztté a mindennapi kenyerünkhöz.
Vasárnapi szórakozásunk, a szentmisére
járás, délután végig sétálni a falu utcáján,
ami nem volt aszfaltos. Köves volt, esős
időben sáros, majd poros, de mégis sok emlék fűződik hozzá. Testvéremmel sokszor
énekeltük: „Kint lakom én a Kisperjésen a
pusztai határban”. Csodálatos volt a mi fiatalságunk ebben a kis faluban.
Bálok után a szép szerelmes dalokat hallgatni, szerenádot kapni az ablakunk alatt,
mert akkor is volt nyár, akkor is volt szerelem, s hozzá tartozott a mi életvitelünkhöz.
is.
Téli szórakozás, a Főszegen és a hamuház környékén szánkózni. Hangulatos nagy
szánkókkal. Felborulni a szánkóval, amit a
fiúk már előre kiterveztek. Megnevezném
Frick Bandit, akinek kettő csodálatos deres lova volt. Lovas szánkon farsangoltunk,

Ismét találkoztunk

A Felsőörsért Közalapítvány ez évben
2014. augusztus 23-án rendezte meg második alkalommal a Felsőörsről elszármazottak
„Szenior” találkozóját. Szép számmal elfogadták meghívásunkat egykor Felsőörsön élt
és általános iskolai éveket itt végzettek.
Egy ilyen találkozó mindig megható alkalom, hisz múlnak az évek, változnak vonásaink. A találkozóra érkezők méregetik
egymást, vajon Ő ki is lehet, majd örömmel köszöntik.
Idén sajnos többen egészségi állapotuk
miatt nem tudtak eljönni, de üdvözletüket
és jókívánságaikat tolmácsoltuk.
A találkozó résztvevőit köszöntötte Polgármesterünk, Szabó Balázs és az elmúlt
két évben történt változásokról is beszélt.

A Civil Baráti Kör Egyesület foto anyagából – a képeket Kissné Bakó Zsuzsanna
készítette - rögtönzött felsőörsi fotó kiállítást készítettünk és meglepetés programként a Búzavirág Népdalkör valamint a
felsőörsi country tánc csoport mutatkozott
be.
Vendégeinknek az ebédet ez évben is Bakos néni unokájának, Vörösberényi „Virág
vendéglő”-jéből hozattuk, az asztalra az
ital pedig a Gelléri Pincészet ajándéka volt.
A találkozó végén mindenki egy emléklapot kapott.
Köszönöm a segítséget Szöllősi Zsoltné Erikának, Varga Lászlóné, Mesterházy
Anikónak.
Tislér Anikó

Alsóörs, Lovas, Paloznak falukban végig
énekeltük az utat. A zenét a lovak csengő
csilingelése szolgáltatta.
Ez jelenti gyermekéveim emlékpalettáját.
Elszálltak az évek. Most más dimenzióban élünk. Meditálás, beletörődés, bölcsesség és emlékezés maradt.
Napjainkban is gyakran haza látogatok,
hiszen szüleim, kettő testvérem a felsőörsi
temetőben nyugszanak. Rajtuk kívül rokonaim, tanáraim, osztálytársaim, nem utolsó
sorban drága jó Barátnőm és osztálytársam,
akinek az elmúlása egy nagy űrt hagyott
számomra.
Hálás köszönet a Felsőörsért Közalapítványnak, valamint a szervezőnek, Tislér
Anikónak a meghívásért.
Köszönet azoknak, akik a Felsőörsön élő
embereknek, utódoknak leírják, illusztrálják
képekkel, milyen is volt régen az életünk
ebben a csodálatos faluban.
Őszinte tisztelettel:
Vass Imréné, sz. Nagy Erzsébet.
Balatonalmádi, 2014. augusztus 23.

Pogrányban
jártunk
A Falunapok feszített tempójú szervezése után, abban a szerencsében részesültem, hogy elkísérhettem a Búzavirág
Népdalkört a szlovák testvértelepülésünkre. A két nap igazi feltöltődés volt:
a kis falu a Csitári hegyek közelében,
a Duna Televízió felvétele az izgatott,
népviseletbe öltözött csoportokról, kirándulás a szőlőhegyen, vendégeskedés
a polgármester borospincéjében, szállás
a szomszéd falu kastélyában, vasárnapi
szentmise, kultúrprogramban szereplés,
és persze az ízletes és kiadós étkezések.
A szívembe zártam Pogrányt az ott
élő emberekkel, és nagyon örülök, hogy
alkalmam nyílt népdalkörünk tagjait személyesen is megismerni. „Utazó nagyköveteink” vidám dalolása, kacagása végig kísérte utunkat, s végül nehéz szívvel
tudtunk búcsút inteni.
A Szüreti mulatságon alkalmunk nyílik, hogy viszonozhassuk meghívásukat,
és lehetőségünk az újbóli találkozásra.
Remélem, ők is olyan jól fogják érezni
magukat nálunk, mint ahogy mi éreztük
náluk!
Tóth Csabáné
közösségszervező

A találkozó résztvevői
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Foci hírek

Bemutatkozó – Toborzó
APRÓ TORNÁRA
Somogyi Zsuzsa vagyok, 1 éve költöztem
Veszprémbe és az Ipari Szakközépiskolában
tanítok testnevelést.
1986-ban végeztem a Magyar Testnevelési
Egyetemen testnevelő tanár- ritmikus gimnasztika edzőként, később aerobic edzőként,
majd a szakedzői diplomát is megszereztem.
Budapesten kezdtem tanítani egy testnevelés-tagozatos általános iskolában.
94-ben Szarvasra költöztem, ahol az aerobic
sportágat meghonosítottam a városban. Először tanfolyami szinten foglalkoztam a gyerekekkel, aztán sportegyesületet alapítottam.
Tanítványaim az Országos Bajnokságokon,
valamint a külföldi versenyeken is szép eredményeket értek el. Legügyesebb tanítványaim közül az egyik egyéni kategóriában a Suzuki Világkupán Tokyóban 8. helyezést ért el,
míg trióban lányom és két társa Ausztráliában
világbajnoki 4. helyezést szerzett.
97-től a Magyar Aerobic Szövetség Bíró Bizottságát vezettem. A Katus Attila, Katus
Tamás, valamint Szentgyörgyi Rómeó által
alkotott hatszoros Világ- és Európa bajnok és
Világjátékokon győztes trió minden gyakorlatának pontozóbírái között szerepeltem.
Júliusban költöztem a felsőörsi iskolával
szembe. Szeretnék az iskolában egy APRÓ-

TORNA-CSOPORTOT létrehozni azoknak a
fiúknak és lányoknak, akik szívesen töltik
szabadidejüket tornával, zenével, tánccal.
Mindezt játékos mozgásformákkal kiegészítve tervezem.
Remélem, látványos bemutató számainkon
tanítványaimat hamarosan megismerhetik
Felsőörsön és a környéken is majd.
Szeretettel várok minden mozogni vágyó tanítványt a
RITMUS SPORTCSOPORTBA, a Felsőörsi
Általános Iskolába.
A foglalkozások tervezett időpontja: hétfő,
szerda 17-18 óráig.
Érdeklődni az alábbi telefonszámon lehet: 06
30 206 12 10.

Megkezdődött a 2014-15-ös
futballidény, amelyre sajnálatosan csak a Megyei IV. osztályba
tudtunk nevezni, ennek okai már
korábbra nyúlnak vissza. Az évek
során felnevelt játékosok többsége
váratlanul, különböző okok miatt
befejezte a futballt. Megértjük, ha
valaki munkahelyi, vagy iskolai elfoglaltság miatt nem tudja vállalni a
versenyszerű sportot, azzal viszont
nem könnyű szembesülni, hogy
tizenéves fiatalok kiszeretnek a fociból. Sokan megkérdezték, hogy
miért lépünk vissza, nem igaz, hogy
nincs 15-20 ifjúsági korú gyerek,
aki szeretne focizni. A válaszom
az, hogy sajnos nincs. Mivel nem
tudunk kiállítani ifjúsági csapatot,
ezért úgy döntöttünk, hogy ebben
az évben nagyrészt helyiekkel, kiegészítve néhány a csapatunkhoz
kötődő vidéki játékossal elindulunk
a Megyei IV. osztályban. Úgy terveztük, hogy lehetőséget adunk a
felnőtt csapatba való beépülésre
a tavalyi ifjúsági csapatunk azon
játékosainak, akik szeretnének továbbra is itt focizni. Amikor július
végén elkezdtük az edzéseket még
7-8 fiatal látogatta rendszeresen az
edzéseket, most ott tartunk, hogy
2-3 emberre lehet közülük számítani. Ezek után azt gondolom egyértelmű, hogy nem tudtuk vállalni a
Megyei II. osztályt. Ennek ellenére
remélem, hogy a mostani Bozsikprogramban szereplő gyerekek –
7-13 éves korúak, jelenleg 25-30 fő
- közül sokan megmaradnak a foci
mellett és talán 2-3 év múlva feljebb
léphetünk velük. Szerencsére néhány korábbi játékosunk (Barabás
Gábor, Bodor László, Eisenacker
Gábor) is visszatért közénk, ők jelentős erősítésnek számítanak.
Sajnos egy korábbi kiemelkedő
tudású játékosunk B.Tóth Ferenc,
aki szintén jelezte, hogy visszatér
a csapatba, tragikus hirtelenséggel
itt hagyott bennünket. Azon túl,
hogy egy jó barát volt, akire mindig lehetett a pályán és azon kívül
is számítani, kiváló támadó is volt.

A korábban nálunk töltött 3 és fél év
alatt közel 100 gólt szerzett bajnoki
mérkőzéseken. Amikor edzés után
leülünk beszélgetni a csapattársakkal, szinte mindig szóba kerülnek
felejthetetlen góljai, amit a mi csapatunkban, vagy éppen ellenünk
szerzett. Óriási veszteség családja
és a mi számunkra is, remélem,
hogy majd később a kisfia fogja
rúgni a gólokat csapatunkban.
Fejlesztések
Infrastruktúránk jelentős fejlődésen ment keresztül az utóbbi évben.
Pályázatok útján és helyi vállalkozók, lakosok segítségével megújult
a sporttelepünk. Pályánk újra lett
füvesítve, az automata locsolórendszerrel végre nem csak foltokban
tudjuk beöntözni, hanem egyenletesen. Új cserepadok, labdafogó
hálók készültek, korszerűsödött
a világítás, az óraátállítás ezután
nem fog problémát okozni az esti
edzéseknél. Kompletten felszereltük utánpótlás csapatainkat (cipők,
mezek, melegítők stb.), rengeteg
új labdát szereztünk be. Jelenleg
is folyamatban van pályázatunk,
amelyben új fűnyíró traktorra és a
külső kerítésre pályáztunk. Most,
hogy a jelentősen feljavultak a
körülmények, bízom benne, hogy
lesznek fiatalok, aki kedvet kapnak
a focihoz és bátorítok is mindenkit,
hogy jöjjön közénk, mert helybeliekkel lenne igazán jó egy csapatot
alkotni.
Szeretnénk ezúton is köszönet
mondani mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal, anyagi-tárgyi
támogatásukkal segítették egyesületünket a beruházások megvalósításában: Lipóczi István – Omikron Dokk Kft., Vass Zsolt, Nyitrai
Róbert, Varga László, Varga Balázs, Hodács László, Dongó Attila,
Adamovics László, Csillag József,
Csóka Tamás, Csóka Ferenc, id.
Horváth Géza, Galambos Péter és
egyesületünk labdarúgói.
Galambos Zsolt edző

APRÓHIRDETÉSEK
» Albérlet – Az önkormányzat bérbevételre meghirdeti a Szilvás utca 1/2 szám alatti bérlakását.
Részletek az önkormányzat honlapján (www.
felsoors.hu), vagy a Faluházban ügyfélfogadási
időben. 87/577-210
» Felsőörsön élő, vizsgázott és a Nébih nyilvántartásában is szereplő gombaszakellenőr
gyűjtött gombák átvizsgálását vállalja. A vizsgálat
ingyenes, előtte telefonos egyeztetés szükséges!
Sági Ági 20/3993301
» Játszóház kicsiknek minden szerdán 9.30-tól
11 óráig a Civilházban. Szitási Andrea 20-4279940
» Újra indul a Ringató Felsőörsön! A korábbi
évek hagyománya szerint szeptember 11-én, 9.30kor a Civil Házban újra Ringató a 0-3 éves korú
babáknak. A foglalkozás díja: 800 Ft/fő. Rábaközi
Rita 30-582-3650
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» Minden hónap első hétfőjén 14.00 órától a Búzavirág Nyugdíjasklubnak klubdélutánja van
a Civilházban. Szeretettel várjuk a Nyugdíjasokat!
Tislér Vilma klubvezető
» Kedves Olvasók! Több lakos behozott a könyvtárba jó állapotú, használt, régebbi kiadású
könyveket. Ezekből több könyv kikerül a könyvtár előtti könyvespolcra, így mindenki számára
elérhető, és ingyen elvihető.
» Trükkös torna baba-mama program. Trükkös mozgásfejlesztő foglalkozás 1 és 3 év közötti
gyermekeknek, időtartama 60 perc. Az órákra
kényelmes viseletben érdemes jönni. Foglalkozás
időpontja: hétfőnként 10 órától. Kezdés: 2014.
szeptember 15-én. Helyszín: Felsőörs, Civilház
(Szabadság tér 5.) Hortobágyi Petra Tel.: 06/30205-3305 Foglalkozás díja: 1000Ft/alkalom
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