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Felsőörs község képviselő-testülete má-
jus 14-én rendkívüli ülést tartott. Az ülésre 
elsősorban a Szőlő utcai útépítő közösség 
egyes tagjainak kérelmei miatt volt szük-
ség. A kérelmek elbírálásával egyidejűleg 
gyakorlatilag minden akadály elhárult az 
elől, hogy a Szőlő utca, az érintett lakók és 
az önkormányzat – rendeletben meghatáro-
zott – 50-50%-os anyagi hozzájárulásával 
még az idei évben szilárd burkolatot kap-
jon.

A képviselő-testület ezen az ülésen dön-
tött arról is, hogy a szennyvíznyomvona-
lakon történt süllyedések garanciális javí-
tásának érvényesítése érdekében szakértői 
véleményt készíttet a süllyedések okának 
alátámasztására.

Tíz nappal később, május 24-én ismét 
rendkívüli ülést hívtam össze. Mivel 2012. 
június 1-ig volt érvényben a DRV-vel még 
1997-ben víziközművek üzemeltetésére 
kötött szerződés, ezért a képviselő-testü-
let hónapokkal ezelőtt megkereste a DRV 
Zrt-t és a szóba jöhető versenytársat, hogy 
küldjék meg ajánlatukat. Az ajánlatok és a 
merőben új jogi környezet ismeretében a 
DRV Zrt-vel folytatódtak konkrét tárgya-
lások. Ennek eredményeként 2012. má-
jus 16-án érkezett meg a DRV Zrt. szerző-
déstervezete, melyet a képviselő-testület a 
DRV Zrt. képviselőjének jelenlétében téte-
lesen megtárgyalt és a jelenleginél kedve-
zőbb pozíciók kihasználása érdekében több 
módosítást is kért. Itt kell megjegyeznem, 
hogy 2012-től a közüzemi szolgáltatás 
(ivóvíz, szennyvíz) árai hatóságilag szabá-
lyozottak lettek, a jogalkotó kivette a helyi 
önkormányzatok kezéből a korábban meg-
lévő ár-megállapítási jogkört. Az általunk 
kért módosítások közül az egyik legfonto-
sabb a Felsőörsi vízbázis hosszú távú vé-
delme, tiszta ivóvizünk gyermekeink, uno-
káink számára történő biztosítása.

Ezen a rendkívüli ülésen tárgyaltuk vol-
na a 2012-es külterületi lomtalanítás neu-
ralgikus kérdését, melynek az adott kiemelt 
aktualitást, hogy ezekben a napokban folyt 
a lomtalanítás a falu belterületén (és meg 
nem hirdetett módon a külterületén). Mint 
emlékezetes, tavaly is vitánk volt a közüze-
mi szolgáltatóval a külterületi lomtalanítás 
kérdésében, melynek eredményeként ak-
kor a lomtalanítás után nem írtam alá, ha-
nem visszaküldtem a szolgáltató több mint 
1,6 millió Ft-os számláját. A helyzet idén 
majdnem megismétlődött, de kitartó tár-

gyalások eredményeként erre mégsem volt 
szükség, mert idén nem érkezett számla, 
a szolgáltató a külterületi lomot ismét sa-
ját költségén szállította el. A lomtalanítás-
hoz kapcsolódó és évente ismétlődő áldat-
lan állapotok elkerülése érdekében az ön-
kormányzat fontolgatja az eddigi gyakorlat 
gyökeres megváltoztatását. Ennek pontos 
módja még kidolgozás alatt van és függ az 
elfogadás előtt álló új hulladékgazdálkodá-
si törvénytől is.

Felsőörs község képviselő-testülete so-
ron következő, nyílt ülését június 4-én, a 
Nemzeti Összetartozás Napján tartotta, 
melynek közérdeklődésre is számot tartó 
témái a következők voltak:

Elsőként két társadalmi egyeztetésen át-
esett rendeletet fogadott el a képviselő-tes-
tület. Az anyakönyvi eljárásokról (házas-
ságkötési eljárások díjazása) szóló rende-
lettervezethez nem érkezett vélemény az 
állampolgárok és nem önkormányzati szer-
vek, szervezetek részéről, ezért azt az elő-
terjesztésnek megfelelő változatlan formá-
ban fogadta el a testület.

Hasonlóképpen a közterületek használa-
táról szóló (mozgóboltok, „zenélős autók” 
közterület használati díjai) rendelet az elő-
terjesztés szerinti tartalommal lett elfogad-
va, bár a honlapunkon közzétett tervezet-
hez egy állampolgári, szóbeli vélemény ér-
kezett, melyet a testület a rendelet beveze-
tését követő tapasztalatok ismeretében kí-
ván figyelembe venni (az észrevétel a moz-
góárusok által a községnek fizetendő díjak 
további emeléséről szólt).

Mivel 2012. április 15-től szabálysértést 
csak törvény állapíthat meg, ezért a testü-
let – törvényi kötelezés által – hatályon kí-
vül helyezte szabálysértésekkel foglalko-
zó helyi rendeletei érintett részeit. A testü-
let ugyanezen az ülésén rendeletet alkotott 
a tiltott, közösségellenes magatartásokról, 
melyről külön cikkben számolunk be.

A folyó átfogó településrendezési terv-
hez kapcsolódóan, a települési főépítészi 
vélemény alapján, a testület elfogadta a he-
lyi védelemre javasolható építmények lis-
táját.

A testület döntött az óvodavezetői pályá-
zat kiírásáról, mivel Nagy Zsuzsanna jelen-
legi óvodavezető megbízása hamarosan lejár.

A képviselő-testület elfogadta a kerék-
párút tanulmány- és nyomvonaltervét.

A testület ugyancsak elfogadta a közvi-
lágítás korszerűsítésére és bővítésére érke-

zett ajánlatokat. A korszerűsítés eredmé-
nyeként alacsonyabb üzemeltetési és fo-
gyasztási költség mellett a felújítás nem 
kerül jelentősebb pluszköltségbe, a hat 
éves részletfizetési időszak alatt a beruhá-
zás a megtakarításokból szinte teljes egé-
szében finanszírozható.

A testület tárgyalt a rendezési terv átfogó 
módosításával kedvezően érintett ingatla-
nok kapcsán településrendezési szerződé-
sek megkötésének irányelveiről.

A csapadékvíz-elvezetés kapcsán, ked-
vező pályázat esetén szükségessé váló víz-
visszatartó gát terveztetésének elindításá-
ról is döntött a testület.

Az óvodavezető kérelmére a testület 
meghosszabbította a két óvodai csoport le-
hető legmagasabb 33-33 fővel történő mű-
ködését, valamint határozott a 2013/2014 
nevelési évtől (2013. szeptembertől) kez-
dődően harmadik óvodai csoport indításá-
ról.

A részben felújított Prevics-ház (volt 
prépostsági major) és az aktuális fejleszté-
sek – forgalomlassító sziget és gyalogátke-
lőhely, gyalogos járda - ünnepélyes átadó-
ünnepsége 2012. június 14-én 14:00 órakor 
lesz a Prevics-háznál.

 A testületi ülések részletes jegyzőköny-
veit olvashatják községünk megújult hon-
lapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormány-
zat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

PÁLYÁZATI
LEHETŐSÉG

Megjelent a Vidékfejlesztési minisz-
ter 47/2012 (V.11) számú rendele-
te a mikrovállalkozások támogatá-
sáról. Beadási határidő: 2012.06.01-
2012.06.30. Jogosult település (Ba-
latonalmádi, Balatonfűzfő, Berhida 
és Balatonkenese kivételével) a He-
lyi Akciócsoport többi települése, te-
hát Felsőörs is! Maximálisan igényel-
hető támogatás 25.000 eFt. Támoga-
tási intenzitás 60%, Küngös terüle-
tén 65%. Részletes információk olvas-
hatók a következő honlapon: www.
bakonyesbalaton.hu
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A Képviselő-testület június 4-i ülésén ren-
deletet alkotott azokról a tiltott, kirívó-
an közösségellenes magatartásokról, ame-
lyek a társadalmi együttélés helyi normá-
it sértik, a közösségi együttélés szabályai-
val ellentétesek. A képviselők 36 magatar-
tást ítéltek közösségellenesnek. Ebből né-
hány közérdeklődésre számot tartó maga-
tartást közzéteszünk, a teljes lista megte-
kinthető az önkormányzat honlapján a ren-
deletek között.
E magatartások elkövetőjével szemben a 
Polgármesteri Hivatal 50.000 forintig ter-
jedő helyszíni bírságot vagy 150.000 forin-
tig terjedő közigazgatási bírságot szabhat 
ki.
Ilyen magatartást az tanúsít, aki:
• a közterületet engedélyhez kötött tevé-

kenységre engedély nélkül használja, 
• a közterületet nem engedélyezett tevé-

kenységre használja,
• a közterületen lebonyolításra kerülő 

rendezvények (falunap, búcsú, eskü-
vő stb.), valamint a közterület-haszná-
lati engedéllyel rendelkező vendéglátó 
egységek nyitvatartási idején belül tör-
ténő italfogyasztás kivételével közterü-
leten szeszes italt fogyaszt,

• tehergépjárművével vagy vontatmá-
nyaival (3,5 tonna összsúly felett) a 
község közterületén telephelyezik, vá-
rakozik,

• akinek felügyelete alatt álló gyermeke 
a játszóteret reggel 7.00 óra- este 21.00 
óra közötti időn kívül használja,

• 14 évnél idősebb és a játszóteret használ-
ja,

• belterületi ingatlan tulajdonosaként a 
települési szilárd hulladékkal kapcsola-

tos közszolgáltatást nem veszi igénybe,
• nem a képződő hulladékmennyiségnek 

megfelelő gyűjtőedényt vagy emblé-
mázott zsákot vesz igénybe, 

• az ingatlana mentén lévő járdaszaka-
szok, illetve gyalogosközlekedésre 
szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 
méter széles területsáv) tisztán tartási 
kötelezettségét nem teljesíti,

• az ingatlana mentén lévő járdaszakasz 
melletti útároknak és vízátfolyónak hó-
tól, jégtől, hordaléktól és a lefolyást 
akadályozó egyéb anyagtól való meg-
tisztításáról nem gondoskodik,

• az ingatlana mentén lévő járdaszakasz 
hótól vagy jégtől való megtisztításáról 
nem gondoskodik,

• üzlethelyiséget, a vendéglátó-ipari egy-
séget vagy más elárusító helyet üzemel-
tet és az üzlethelyiség, vendéglátó-ipa-
ri egység és más elárusítóhely előtti jár-
daszakaszt nem tartja tisztán,

• nyílt téren kerti hulladékot az avar és 
kerti hulladékok égetésről szóló önkor-
mányzati rendeletben meghatározott 
időponton kívül éget,

• nyílt téren kommunális vagy ipari ere-
detű hulladékot éget, ha egyébként kör-
nyezetkárosítás nem állapítható meg, 

• 06.00 óra közötti időben, vagy vasár-
nap és ünnepnap 00.00 – 08.00 és 14.00 
– 24.00 óra közötti időben kültéri be-
rendezést, szabadidős zaj- vagy rezgés-
forrást kültéren használ, kivéve az aláb-
biakat:

– olyan gép, amelynek egyetlen erő-
forrása a közvetlenül felhasznált 
emberi munkaerő,

– vallási tevékenység végzésére,

– egészségügyi mentési tevékenység, 
tűzoltási feladatok, a műszaki men-
tés és bűnüldözési  tevékenység,

– közterületen közterületi használati 
engedéllyel végzett, vagy az önkor-
mányzat által szervezett kulturális, 
szabadidős tevékenység,

– közművek rendeltetésszerű haszná-
lata, üzemelése, illetve hibaelhárítá-
sa, 

– gépjármű illetve egyéb jármű hasz-
nálata.

Törvény és kormányrendelet az ebek 
közterületen való vezetésével kapcsola-
tosan az alábbi szabályokat állapítják 
meg:
Belterület közterületén – kivéve az ebek 
futtatására kijelölt területet – ebet csak pó-
rázon lehet vezetni. Közterületen ebet csak 
olyan személy vezethet, aki az eb irányítá-
sára, kezelésére és féken tartására képes .
Aki a felügyelete alatt álló kutyát
a) a település belterületén felügyelet nél-

kül bocsátja közterületre, vagy kóbo-
rolni hagyja,

b) természeti és védett természeti terüle-
ten, vagy vadászterületen – a vadász-
kutya kivételével – póráz nélkül elen-
gedi, vagy kóborolni hagyja,

d) játszótérre – vakvezető, illetve moz-
gáskorlátozottakat segítő kutya kivéte-
lével – beenged, illetőleg bevisz,

szabálysértést követ el, 
A szabálysértés elkövetőjével  szemben 5 
ezer Ft-tól 150 ezer Ft-ig terjedő pénzbír-
ság szabható ki.

Dr.Könczöl Gábor
jegyző

Tiltott, kirívóan közösségellenes magatartások

Örömmel adom közhírré, hogy képvi-
selő-testületünk megkeresésére a hoz-
zánk legközelebb eső strandok fenn-
tartói Felsőörs polgárai számára a ta-
valyi idényhez hasonlóan a 2012-es 
idényben is kedvezményeket biztosí-
tanak:

Csopak strand:
Kedvezmény nélkül:
idénybérlet: 23 000 Ft; napi jegy: 600 Ft
Felsőörsi lakosoknak, kedvezmén�-
nyel:
idénybérlet: 8000 Ft, napi jegy: 450 Ft

Az idénybérlet kiváltásához 1 db iga-
zolványkép szükséges.

Alsóörs strand:
Napijegy kedvezmény nélkül: 550 Ft
Kedvezmén�es napijeg� felsőörsi 
állandó lakosok részére:
•	 Napijegy – 30 %
•	 Az alsóörsi Endrődi Sándor 
Általános Iskolába járó gyermekek-
nek ingyenes, velük egy háztartásban 
élő egyenes ági hozzátartozók (szü-
lők, testvérek) részére: az alsóörsi ál-
landó lakosoknak megállapított ked-
vezmény

Balatonalmádi Város Képviselő-tes-
tülete lapzártáig még nem hozott dön-
tést a Felsőörsieknek nyújtandó ked-
vezményes strandbelépőkről.

Kellemes nyarat, jó fürdőzést kívá-
nunk! A kedvezményt biztosító szom-
szédos településeknek Felsőörs polgá-
rai nevében ezúton is köszönjük! 

Szabó Balázs
polgármester

Második éve olcsóbb a strandolás felsőörsieknek!
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Itt élünk – Szathmári Mária
Immár tizennégy éve foglalkozik lovas 
terápiával Szathmári Mária, aki sok sé-
rült fiatalnak szerzett felejthetetlen pil-
lanatokat és üde élményeket az évek so-
rán. A foglalkozások főszereplői azon-
ban lovai, Ciprus, Linda és Emír. A két-
gyermekes anyukának a gyermekneve-
lésről is határozott elképzelései vannak, 
melyeket egy különleges nyári tábor ke-
retében valósított meg.

– Különleges és szép munkája van, de 
egyúttal nehéz is. Kevesen tudják, mit is je-
lent valójában konduktor-tanítónak lenni. 
Mesélne róla?
– 1996-tól a Kozmutza Flóra Általános Is-
kolában kezdtem el dolgozni, ahol értelmi-
leg akadályozott gyermekekkel foglalkoz-
nak, majd 2009-től a Bárczi Gusztáv Álta-
lános Iskolában folytattam munkámat mint 
konduktor. Ide tizenkét osztály százötven 
tanulója jár, közülük a halmozottan sérült 
tanulókkal dolgozom, komplex (értelmi-
mozgás) fejlesztést végzek. Nagyon szere-
tem a munkámat.
– Hogyan kapcsolódik mindez a lovakhoz?
– A lovak mindig is kedvenceim voltak, 
a munkám és ez a szeretet nagyon szé-
pen fonódik össze a terápiás lovaglásban. 
1997 óta tartunk lovakat. Különböző kép-
zéseket végeztem, Budapesten többek kö-
zött Laurencz Eszter tanított a Testnevelési 
Egyetemen, majd Kaposváron lótenyész-
tő szakmérnöki diplomát szereztem. Már 
gyerekkoromtól fogva vonzottak a lovak, 
persze akkor még csak álmodoztam, hogy 
egy nap én is tarthatok néhányat.
– Van olyan élménye, amely meghatározó 
volt a pályáján, újabb motivációt nyújtott?
– Rengeteg jó tapasztalatom van. Egy ti-
zenhat éves viselkedésproblémás nagyfiú, 
aki nem tudott kommunikálni a környe-
zetével, saját kis világába burkolózott be, 
részt vett a terápián. Megható volt látni, 
ahogy lóháton megszűntek,enyhültek ezek 
a viselkedési zavarok, a helyzetnek megfe-
lelően tudott viselkedni, beszélni. Gyakran 
tapasztalom, hogy amit az iskolában hó-
napokon át próbálok elérni egy-egy sérült 
gyereknél, az a ló segítségével bámulato-
san gyorsan megy. Hiszen rengeteget jelent 
számukra, hogy kiszakadhatnak a környe-
zetükből, új dolgokat láthatnak, a tanulás 
immár nem kényszerhelyzet számukra, ha-
nem örömforrássá válik.
– Miért meghatározó ebben a ló?
– A lovak legcsodálatosabb tulajdonsága, 

hogy feltétlen elfogadást tanúsítanak. Ér-
dekes, hogy noha a legelső terápiás lovam, 
Ciprus olyan személyiség, aki szereti ki-
próbálni az ember türelmét, nem teszi ezt 
a kezelt gyerekekkel. Egy alkalommal egy 
autista nagyfiú, aki hypotón (nagyon gyen-
ge) izomzattal rendelkezett, ült fel Ciprus 
hátára. A koordinálatlan mozgású fiú a le-
szállásnál fél lábával a ló alá lépett. De az 
állat – holott ilyenkor egy „képzetlen” ló 
menekülni kezdene – csak azt az egy lábát 
emelte fel, amelyik útban volt ahhoz, hogy 
a fiút felsegítsük, s továbbra is nyugodt ma-
radt. Ez a jelenet nem csak engem hatott 
meg… Emír is érzi, tudja, hogy „különle-
ges” lovasok érkeznek hozzá, és rendkívüli 
türelemmel viseltetik a szokatlan viselke-
désű gyermekekkel.
– A családja hogy viszonyul ezekhez a sé-
rült emberekhez?
– Szerettem volna, ha a gyerekeim ebben 
nőnek fel, és ez a célom sikerül is. Anná-
ból, a tizennyolc éves nagylányomból akár 
még gyógypedagógus is lehet. Ő gyakran 
segít a foglalkozások közben is, és teljesen 
természetes számára ez a közeg. A kisfiam, 
Barnabás is egyre gyakrabban látogat le a 
foglalkozásokra ismerkedni.
– Nem csak sérült gyerekekkel foglalkozik. 
Hogyan jött az ötlet, hogy egészségesek 
számára is foglalkozásokat tartson?
– A fogyatékkal élőkért végzett munka után 
ez mentálisan is pihenőt jelent. Nem is csak 
lovakkal dolgozom ilyenkor, hanem sokfé-
le állattal, amelyek itt a ház körül megtalál-
hatóak. Ezeken az állatasszisztált foglalko-
zásokon megtalálják a számításukat azok 
is, akik jobban vonzódnak a kutyákhoz, a 
bárányokhoz vagy akár a madarakhoz.
– A rendszeres foglalkozások mellett pedig 
nyáron itt kap helyet a „Katica-udvar” is…
– Igen, ezt a fantázianevet kapta az a nap-
közis tábor is, amelyen óvodások, kisisko-
lások vesznek részt. Nem csak Veszprém-
ből és Felsőörsről, hanem az egész ország-
ból, sőt még külföldről is érkeznek ide gye-
rekek. Tavaly Olaszországból is fogadhat-
tunk vendéget. A tábor során a gyerekek 
megtanulják, hogy gondoskodhatnak az ál-
latokról, olyan szép dolgokat, amelyeket 
jómagam is még gyerekként, falun tanul-
tam meg. (A férjemmel együtt a Debrecen 
melletti Nádudvarról származunk.) Tudja a 
mai gyerek, hogy kell tyúkot altatni? Vagy 
ászkarákokat gyűjteni? De még az is elva-
rázsolja őket, ha jó időben mezítláb mász-
kálunk a patakban.

– Mi a legfőbb hátránya annak, hogy a 21. 
század gyermekei így elszakadtak a termé-
szettől?
– Bezárulhat az érdeklődési körük, ha nem 
kapnak olyan ingereket, amilyeneket pél-
dául ez a tábor is nyújt. Gyakran a gyere-
kekre is kivetül szülők állatoktól való félel-
me, ezért nagyon örülök annak, hogy olyan 
szülők is elhozzák csemetéiket, akik ma-
guk ugyan nem otthonosak ebben a kör-
nyezetben, de belátják, hogy a piciknek 
csak jót tesz. A természethez nagyon fon-
tos szabályok kötődnek, fontos, hogy a fi-
atalok már korán megtanulják az erdő, az 
élővilág tiszteletét, a munka értékét.
– Mennyiben más a hatéves Barnabás így, 
hogy ezen az erdőszéli birtokon, állatok kö-
zött nő fel? Hiszen száz évvel ezelőtt még 
igen, ma már nem jellemző az ilyesmi.
– Igazi kis parasztgyerek (nevet). Teljesen 
a természetben él, a kutyákkal játszik, ál-
landóan kint futkározik az udvaron. 
– Az Ön férjét, Szathmári Jánost mindany-
nyian ismerjük mint a veszprémi kézilab-
dacsapat egykori hálóőrét, a 2004-es olim-
pián a válogatott negyedik helyet szerzett. 
A 2010-es EB-n kapusedzőként segítette a 
nemzeti gárdát. Mivel foglalkozik most?
– Még aktívan sportol a Balatonfüred KSE 
csapatában, de emellett elkezdte edzői pá-
lyafutását különböző klubokban is. A válo-
gatottal pedig az olimpiára készül mint ka-
pusedző.
– Jánosnak és Önnek is további eredmé-
nyes munkát kívánok a jövőben is! Köszö-
nöm az interjút!

Csabai Máté
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Krónika 2012. május
Május 01-én Majális volt a Civilházban, me-

lyet a Civil Baráti Kör szervezett. Kutyás be-
mutató, íjászkodás, népi játékok, virsli, kol-
bász, sütemény, üdítő és sör várta az érdeklő-
dő majálisozókat.

Május elején az iskolai úszásoktatás véget 
ért.

Május 04-én az Óvodában, május 07-én az 
Iskolában köszöntötték az édesanyákat.

2012. május 5-én a Veszprém Megyei Pol-
gárőrségek Szövetsége Esső Istvánnak, a 
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület ve-
zetőjének „Sárkányölő Szent György” plaket-
tet adományozott, ezzel elismerve Veszprém 
Megye közbiztonságának javítása érdekében 
nyújtott kimagasló tevékenységét.

A Felsőörsi Hirmondó olvasói nevében ez-
úton gratulálunk a kitüntetéshez Esső István-

nak, és az egyesület tagjainak, akik nélkül ez 
az elismerés nem születhetett volna meg, to-
vábbi munkájukhoz sok sikert és kítartást kí-
vánunk!

Május 06-án Babakiállítás nyilt a Civilház-
ban Melegné Bordás Zsuzsanna babakészítő és 
gyüjtő daradjaiból. A megnyitón óvódásaink 
és Könczöl Brigitta előadását is élvezhettük. A 
babák gyönyörűek, éppenhogy meg nem szó-
lalnak! A kiállítást 2 héten át lehetett megte-
kinteni, szervező a Civil Baráti Kör volt.

Május 07-én Krizsán András Ybl díjas épí-
tész tartott előadást a református parókián, A 
Balaton-felvidék tájba simuló népi építészete c. 
könyvéről. (Bővebben: Rásky Mihályné hely-
történész –tanár írásában olvashatnak.)

Május 15-én a harmadikosokkal 
Ópusztaszerre kirándultunk. Olvasmányaik-
ban, ebben a tanévben megismerkedtek a hon-
foglalás történetével és az azt követő államala-
pítással. A tananyaghoz szorosan kapcsolódtak 
a látottak. A gyerekek ámulva nézték Feszty 
Árpád csodálatos körképét a magyarok Kár-
pát-medencébe érkezéséről. A körképhez tarto-
zó díszlet- és hanganyag még élményszerűbbé 
varázsolta a jeleneteket. A skanzenban tett lá-
togatás során megismerkedhettek a régi falusi 
életformával, a régmúlt iskolájával, tanszerek-
kel, szemléltető eszközökkel. Különösen tet-
szett mindenkinek a szélmalom épülete, melyet 
itthon rajzaikon is megörökítettek a tanulók.

A tanulságos és élménydús kirándulást Róza 
András tette lehetővé a számunkra. Ezúton is 
szeretném megköszönni neki a harmadik osz-
tály nevében.

Kovácsné B. Gabriella – osztályfőnök, 
tagint. vez.

Május 19-én volt az eredményhirdetése 
„Ami a szívedet nyomja” című prózairó pá-
lyázatnak, ahol Malomvölgy Általános Iskola 
3. osztályos tanulói szép helyezéseket értek el. 
A nyertes művek „Akikre büszkék vagyunk” 
című cikkünkben olvashatók. Ezúton gratulál 
a szerkesztőség is!

20-án szenior találkozó volt a Civilház-
ban. Részletesebben a „Találkozó fél évszázad 
után” című írásban olvashatnak.

23-án a 4. osztály a Botev iskolába ment is-
merkedni és sportolni a leendő osztálytársak-
kal. 23-án A Kihívás Napján vettünk részt, 
melynek a focipályára meghirdetett délutáni 
programjait a zivatarok miatt nem tudtuk meg-
tartani, sajnos csak a Civilháznál volt erre lehe-
tőség. A délelőtt folyamán az iskolások és óvo-
dások sportoltak főként, délután is a gyereke-
ké volt a főszerep: számháborúztak, sorjátékot 
játszottak, táncolhattak. Az iskolatetőtérben 
pedig zumbázhattak az érdeklődők.  A prog-
ramok lebonyolításában Tomkó Judit, Vaczkó 
Fanni, Vejmola Enikő, Kalmár Lajosné, az óvó 
nénik és tanítók segítettek. Támogatónk volt: 
Lénárt Imréné- AQUACO2 Szikvíz. Köszönet 
érte! (19. lett Felsőörs a csoportjában, ahol 26 
község indult.)

24-én a Gyermeknap alkalmával kiállítás 
nyílott „Ügyes kezek” címmel a Civilházban. 
Ezt a kiállítást másodszor szervezte meg ön-
kormányzatunk. A Miske Óvoda gyermekei 
által az elmút tanévben készített remekművek-
ből válogattak, és nagyon tetszetős anyagot si-
került az érdeklődőknek megmutatni.

A megnyitó az ősszel iskolába induló gye-
rekek műsorával kezdődött, majd Könczöl Bri-
gitta kedves szavaival megnyitotta a kiállítást.

Ezúton is köszönjük szépen az Óvónőknek 
és az intézmény dolgozóinak a munkájukat! A 
gyerekeknek gratulálunk, mert tényleg ügyes 
kezük van!

25-én az Óvodások kirándulni voltak Zir-
cen. Meglátogatták a természettudományi 
múzeumot, az arborétumot. Nagyot játszot-
tak és pünkösdi királyt is választottak egy ját-
szótéren. A programot a gyerekek nagyon-na-
gyon élvezték, és kellemesen elfáradva érkez-
tek haza.

26-án Gyermeknap és Pünkösdi Vásári For-
gatag elnevezésű rendezvény volt, melyet az 
Önkormányzat és a Civil Baráti Kör szerve-
zett. Délelőtt gyermeknapi akadályversenyen 
és kézműves játszóházban vehettek részt a 
gyerekek, délután pedig színes programok vár-
ták az érdeklődőket a Civilháznál. A program 
során fínom étkekkel és itókákkal is várták a 
nagyérdeműt, és kézműves termékekben is le-
hetett gyönyörködni, ill. vásárolni. A rendez-
vény bállal zárult.

Május hónap a Búzavirág Dalkör részére na-
gyon mozgalmas volt. Minden hétvégén külön-
böző meghívásoknak, felkéréseknek tettek ele-
get. Május 11-én a zirci Bazilikában egyházze-
nei találkozó, május 19-én Bakonytamásiban 
nyugdíjas klubbok dalostalálkozója volt, ahol a 
dalcsokrukkal meghívást kaptak a Veszprém-
ben június 7-én rendezendő Nyugdíjas Majá-
lisra. Május 26-án a helyi pünkösdi rendez-
vényen, valamint május 28-án, Tatabányán a 
XXX. Pünkösdi Dalostalálkozón szerepeltek. 
Ez utóbbi rendezvényen Dr. Gerzanics Mag-
dolna népzenekutató, Budai Ilona népdaléne-
kes valamint Nagy László népzenetanár látta 
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Találkozó fél évszázad után

el segítő tanácsaikkal a rendezvényen fellépő 
dalköröket.

Köszönjük Margit tanár néni felkészítő és a 
dalosok szorgalmas munkáját.

Tislér Anikkó

Május végén (és június elején) az iskolások 
erdei táborba mentek.

A 2. osztály május 30- 31-én 2 napos kirán-
duláson felfedezte Tata és környéke látnivaló-
it. Odafelé megnéztük a Majki kastélyt és a né-
masági fogalmat tett szerzetesek cellalakása-
it. Az idegenvezetőnk nagyon sok érdekessé-
get mesélt nekünk a néma szerzetesek életéről.

Tatán az „Öregtó Club” Hotelben ebéddel 
vártak minket. A hotel, ahol négyágyas szo-
bákban helyeztek el minket igazán kényelmes 
és kulturált volt. Ebéd után a hotel óriási sport-
pályáit vettük birtokba. Délután idegenvezetés-
sel megnéztük a várat, az Angolparkot.  A vár-
ban még régészkedhettünk is. A tatai fazekas-
ság darabjait is megcsodáltuk. Legjobban az 
óriási bödönök tetszettek mindannyiunknak.  
Az Esterházy család csodálatos bútoraiban, 
berendezési tárgyaiban is gyönyörködhet-
tünk. Átsétáltunk az Angolparkba, ahol még 
egy jó nagyot játszottunk is. Este biliárdoztuk, 
csocsóztunk, fociztunk és buliztunk. Másnap 
reggel svédasztalos reggeli várt minket a ho-
tel éttermében.

Délelőtt kisvonattal utaztunk végig Tatán, 
majd sétáltunk egy nagyot a tóparton. Ebéd 

után búcsút vettünk ettől a szép üdülőváros-
tól. Hazafelé vettük az irányt, útközben meg-
álltunk Kisbéren, ahol Magyarország legszebb 
épületeit maketteken tekintettük meg.  Ezt kö-
vetően Ácsteszéren álltunk meg, ahol Tán-
csics Mihály szülőházát csodálhattuk meg. 
Festői környezetben található kis falu: Csatka, 
itt is megálltunk. Megnéztük a kegyhelyet és 
Lourdesi barlangot. Valaha itt élt egy erdei re-
mete, az ő lakását is megtekintettük. Végezetül 
megkóstoltuk a csatkai forrás vizét és elindul-
tunk hazafelé.

Élményekben gazdagon, jól elfáradva ér-
tünk haza.  Vera néni és Szilvi néni kíséretével 
tettük meg ezt a szép utat.

Második osztály

31-én (és június 1-én) óvodai évzáró volt, 
ahol a gyerekek kedves műsorral búcsúztatták 
el a 2011/12-es tanévet.

Szemezgette: Plell Olga

A település egyik aktív szervezete, a Fel-
sőőrsért Közalapítvány vezetői, főként Si-
mon Gábor, Tislér Anikó és segítőik, Angyal 
Imre, Angyal István, Szalai János, Szalai 
Jánosné közreműködésével sok éven ke-
resztül érlelt tervet valósítottak meg. Talál-
kozót szerveztek május 20-án azok számára, 
akik Felsőörsön fejezték be tanulmányaikat 
a helyi iskolában. Meghívták volt nevelői-
ket, Kaszás Zoltánnét és Márkus Zoltánt is. 
Kifejezték köszönetüket a korábbi fárado-
zóknak, ugyanakkor láttatni kívánták, hogy 
az új nemzedék jól sáfárkodott lehetőségei-
vel. Ez az alkalom megnyitotta a múlt em-
lékeinek megőrzését és további ápolását a 
felnövekvő nemzedékek számára. Ötven év 
alatt szinte teljesen megújult és sokat gya-
rapodott a falu. Mind a lakók, mind a házak 
száma duplájára emelkedett. További szép 
terveket szövögetnek azért, hogy az orszá-
gos nehézségek ellenére a tettre kész jelen-
legi és ide költöző lakók jól érezzék magu-
kat a községben.

A helyi érintettekkel együtt mintegy negy-
ven fős seregletet a rendezőkön kívül Szabó 
Balázs polgármester úr ugyancsak köszön-
tötte. Kifejezte örömét, hogy ez a koránt-
sem szokványos rendezvény létrejött és azt 
kívánta: érezzék újra otthon magukat, aki-
ket máshova szólított az élet. Ismerkedje-
nek meg a változásokkal, melyek révén az 
utóbbi 40-50 év alatt szinte megkétszerező-
dött az itt élők száma, és jelentős fejleszté-
sek történtek az utóbbi évtizedben a telepü-
lésen. Az önkormányzat jövőbeni terveit is 
vázolta, hogy a mai kornak megfelelően a 

természeti adottságokat még jobban haszno-
sítsák és ezáltal az itt élők közérzetét és fel-
emelkedését segítsék.

A rendezők és közreműködőik jóvoltából 
tablóképek sokasága emlékeztet a régi kö-
zösségekre, s néha bizony találgatni kellett, 
hogy kit rejt a megfakult fotó. Köszöntőt 
mondott Kovácsné Bognár Gabriella tagin-
tézmény –vezető is, aki bemutatta a rendkí-
vül takaros és célszerű intézetet, melyben 63 
alsótagozatos tanul. A felsősök jól kialakí-
tott kapcsolat által a megyeszékhely Botev 
iskolájába járnak.

A volt diákok nevében Pozsgai Imre meg-
ható köszönetét fejezte ki a rendezőknek. Ők 
pedig üdítővel, süteménnyel és borocskával 
kedveskedtek, majd a településhez családi-
lag kötődő Bakos Andrea, a vörösberényi 
Virág étterem vezetője finom ebéddel szol-
gált az egybegyűlteknek. Emléklapok jártak 
körbe, hogy ki- ki írja alá, mert a hosszú év-
tizedekkel ellentétben pár esztendő múlva 
újra megrendezik a találkozót. Azon már jó-
val könnyebb és gyorsabb lesz az egymásra 
ismerés, sőt a számvetés is.

Márkus Zoltán
Felsőörs

A megemlékező sorokat iskolánk egyko-
ri tanára írta.

 A rendezvény lebonyolításában segítsé-
günkre volt Tislér Gyuláné, Varga Lászlóné, 
Papp Gyula és munkatársai, valamint támo-
gatóink: Lénárt Imréné- AQUACO2 Szik-
víz -, Levendula Pincészet, és Varga László, 
amit ez úton is köszönünk.

Tislér Anikó

Anyák napja
a Miske Óvodában

A legtöbb nő életében eljön az a pillanat, 
amikor az év egyik – számomra a – leg-
szebb napján kétszeresen is hála tölti el a 
szívét: hálával gondolunk a bennünket sze-
retettel felnevelő édesanyánkra és hálát 
adunk a Mindenhatónak a saját gyerme-
künkért, gyermekeinkért. Hisz saját gyer-
mekeink által válik az Anyák napja kettős 
ünneppé. Talán sokan érezzük úgy, hogy 
akkor értettük meg igazán édesanyánk – és 
azért ne hagyjuk ki az édesapákat sem – ér-
tünk hozott áldozatát, amikor mi magunk 
is szülővé válunk.
Számomra ez az élmény teljesedett még 
jobban ki, amikor először élhettem át ünne-
pélyesen, óvodai keretek közt is az Anyák 
napját. Idén már másodszor láthattam az 
ünneplőbe öltözött, mosolygós, tekinte-
tükkel az édesanyjukat fürkésző, talán ki-
csit még izguló kis óvodásokat. De nem 
csak ők, hanem mi édesanyák és nagyma-
mák is izgalommal kerestük a helyünket a 
csöpp csoportszobában, hogy mindenki be-
férjen, lássunk is és bennünket is lásson a 
szemünk fénye. Gyermekeink szívet melen-
gető dalokkal és versikékkel készültek már 
hetek óta az ünnepre, hogy most végre ne-
künk is előadhassák. Öröm volt őket hall-
gatni és nézni, hogy alig várják, hogy oda-
szaladhassanak anyához, nagymamához. 
Pedig mi még olyan szívesen hallgatnánk 
őket sokáig, sokáig… Miközben talán mi 
is türelmetlenek vagyunk kicsit, hogy vég-
re magunkhoz ölelhessük csöppségünket. A 
műsor végén már felszabadultabban zajlik 
a saját készítésű ajándékok – egy kis, virá-
gos képecske, anyukáknak még egy nyak-
lánc is – átadása, láthatólag mindenki mo-
solyog, örül, boldog. Megpróbálunk eb-
ből az örömből és ünnepélyességből minél 
többet magunkba zárni, hogy a szürkének 
tűnő, nehéz és fárasztó hétköznapokon is 
töltődhessünk belőle. És várjuk a követke-
ző májust, hogy újra részesei legyünk óvo-
dásaink kedves kis ünnepségének!

Ezúton is köszönjük az óvónénik áldoza-
tos munkáját, hogy egész évben szeretettel 
gondozzák, nevelik, tanítgatják a jóra, a he-
lyesre, a szépre gyermekeinket, akik szebb-
nél-szebb alkotásokkal és rengeteg verssel, 
énekkel, élménnyel, tudással gazdagodva 
térnek haza az óvodából!

Egy hálás édesanya
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Erdeink békéje
Feleségemmel a Malomvölgy egyik 

keskeny ösvényén sétálva durván han-
gos motorhangra lettünk figyelmesek. 
Az erősen emelkedő erdei gyalogúton 
egy Simson motorkerékpár kinlódott fel-
felé négy lóerejével és négy (!!!) utasá-
val. Egy egész család - férfi, nő és két 
kisgyermek - tartott hazafelé erdei ki-
rándulásukról emígy, motorizálva, 
huszonegyedikszázadiasan. Szóba ele-
gyedtünk e kedves családdal, és meg-
próbáltuk rávezetni őket arra, hogy az 
erdő a béke és a nyugalom világa, nem-
igen illik bele az emberi civilizáció zaja. 
Nem is beszélve az írott (és íratlan) sza-
bályokról, amik tételesen is tiltják az er-
dőkben való motorozást. 

Tudom, hogy száz és száz (egyébként 
oktalan) érvet lehet sorakoztatni a mo-
dern ember szabadságeszményének ki-
teljesedéséről, arról, hogy mindent meg 
lehet tenni, ami az ember kényelme (ké-
nye) alapján kellemesnek, praktikusnak, 
vagy csak éppen jópofának érezhető. Azt 
is tudom azonban, hogy a motoron ülő 
kisgyerekeknek, és az ő gyermekeiknek  
a későbbi  életkörülményei jelentős mér-
tékben azon múlnak majd, hogy az er-
deinket, az erdők életközösségét milyen 
egészségi állapotban vagyunk képesek 
megőrizni. Közhely sajnos, de újra el 
kell mondani - mert gyorsan felejtünk - 
hogy erdeink termelik az éltető oxigént, 
az egészséges erdők tudják csak vízház-
tartásukkal fékezni a „modern”, nagy-
táblás mezőgazdasági termelési módsze-
rekkel gyorsított kiszáradási (sivatago-
sodási) folyamatot. Az egészséges erdő 
élővilágának diverzitása (sokszínűsége) 
tudja csak megmenteni az oktalan em-
bert a termesztett-tenyésztett fajok deg-
radálódása (biológiai leromlása) ellen. 

Nos, ebbe nem fér bele az emberi sza-
badságeszme kőolajégetéssel megvaló-
suló sebesség- élményének az erdei te-
repre való kiterjesztése. Tisztelnünk és 
szeretnünk kell az erdőt. Nem úgy, ahogy 
nekünk jó, hanem úgy, ahogy neki.  

Őseink ezer és tízezer éven keresztül 
együtt tudtak élni környezetükkel. Tu-
dományos tudatlanságuk ellenére tisz-
tában voltak a nagy összefüggésekkel és 
alázattal tudtak a természethez fordulni, 
vele és benne élni. A mai ember tudo-
mánymorzsák ezreinek birtokában min-
denhatónak gondolja magát, és a médi-
ák által is sugárzott önmegvalósítási di-
vat - közösséget mérgező - italának utol-
só cseppjéhez is konokul ragaszkodik. 

Kedves barátaim, felsőörsi polgárok! 
Kérem, vigyázzunk jobban utódaink 
életének zálogára, tiszteljük és becsül-
jük jobban az erdeink csendjét, termé-
szeti világát!

Tájékoztatásul néhány kivonatot mel-
lékelek az ide vonatkozó törvényi előírá-
sokból: 

„A természet védelméről szóló 1996. 
évi LIII. törvény

38. § (1) Védett természeti területen 
a természetvédelmi hatóság engedélye 
szükséges különösen:

[…]
j) járművel történő közlekedéshez, az 

arra kijelölt utak, az engedélyezett tevé-
kenységek végzéséhez szükséges mun-
kagépek, valamint a feladatukat ellá-
tó - külön jogszabályokban erre feljogo-
sított - személyek járművei kivételével.

80. § (1) Aki tevékenységével vagy 
mulasztásával

[…]
e) a természetvédelmi hatóság enge-

délyéhez, hozzájárulásához kötött tevé-
kenységet engedély, hozzájárulás nélkül 
vagy attól eltérően végez természetvé-
delmi bírságot köteles fizetni.

[…]
(5) A természetvédelmi bírság nem 

mentesít a büntetőjogi, a szabálysértési, 
a kártérítési felelősség, valamint a tevé-
kenység korlátozására, felfüggesztésére, 
tiltására, továbbá a helyreállításra vonat-
kozó kötelezettség teljesítése alól.”

„Az erdőről, az erdő védelméről és 
az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi 
XXXVII. törvény

92. § (1) Az erdőben [...] járművel köz-
lekedni csak az arra kijelölt úton szabad.

(2) Erdőben [...] járműközlekedésre 
utat az erdőgazdálkodó javaslata alapján 
vagy harmadik fél kezdeményezése ese-
tén az erdőgazdálkodó egyetértésével az 
erdészeti hatóság jelöl ki.”

A Veszprém Megyei Erdészeti Ható-
ság Felsőörs környékén nem jelölt ki jár-
mű közlekedésre szolgáló erdei utat.

A fentiekben idézett cselekmények-
kel kapcsolatban a 2012. évi II. törvény 
(Szabálysértési törvény) határozza meg a 
büntetési tételeket.

E szabályok értelmében az, aki gépjár-
művel a felsőörs körüli erdőkben enge-
dély nélkül közlekedik, a következő bün-
tetési tételekre számíthat:  
1. Közlekedési szabálysértés, amely 

150000 Ft erejéig terjedő bírsággal 
sújtható.

2. Természetvédelmi bírság, amely meg-
ítéléstől függően 100000 Ft-tól akár 
1000000 Ft-ig terjedhet.

Kulcsár Tamás 
alpolgármester

 Tisztelt Felsőörsi Lakosok!
 

2012. június 23-án (szombaton) a Civilházban 16.00  órától - egy év kihagyása után
- a Nők Felsőörsért Egyesülete újból megrendezi az Ízutazás-t. 

Most a pásztor- és betyárélet  kultúrájával és ízvilágával szeretnénk megismertetni a megjelenteket. Kóstolójegy 
ellenében olyan ételek kóstolójára számíthatnak az érdeklődők, melyek szabad tűznél, bográcsban készülnek. Tehát: 

pásztortarhonya, csülkös bableves, betyárleves, pincepörkölt, slambuc, betyártarhonya, stb.
A kulturális programban lesz lovas felvonulás, lovas bemutató, betyárjátékok, mobil pásztorkiállítás, tánc és ének 

helyi és meghívott fellépők közreműködésével. A szomjoltásról Maróti Péter büféje gondoskodik.
A talpalávalót 20.00 órától-24.00 óráig Jaca szolgáltatja. Mindenkit szeretettel vár

a Nők Felsőörsért Egyesülete



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
6 7

Dátum Időpont Esemény Helyszín

JÚNIUS

03. 10.00 Hittan évzáró Református templom

03. Pedagógusnap

04. 17.15 Aerobic Iskola tornaterem

05. Fenntarthatósági napok (Iskola) Iskola, Civilház

05. 17.30 Kiállítás megnyitó: Harmónia AMI Civilház

06. 18.00 Zumba Iskolatetőtér

07. 17.00 Kártya klub Civilház

08. Sportnap az iskolásoknak Iskola, Civilház

09. 9:30 Egyházmegyei hittanos találkozó Reformátos parókia, 
templom, iskola

09. 17.00 Felsőörsi Rock Show (Felsőörsi Am-
atöRock Találkozó)

Civilház

11. 9. 30. Ringató Civilház

13. 18.00 Zumba Iskolatetőtér

14. 14.00 Szociális Szolgáltató ház ünnepélyes 
átadása

14. 17.00 Kártya klub Civilház

16. 17.00 Iskolai évzáró Iskola

20. 18.00 Zumba Iskolatetőtér

21. 17.00 Kártya klub Civilház

23. 16.00 Felsőörsi Ízutazás: Pásztor és betyár ételek 
világába utazás: étel, tánc, tombola, bál

Civilház

25-26. Éghajlatvédelmi Szövetség képzése Civilház

25-29. Napközis hittantábor Református parókia

27. 19.00 Zumba Iskolatetőtér

28. 17.00 Kártya klub Civilház

29. 17.00 Emlékünnepség Pápai Sámuel tiszteletére Faluház

JÚLIUS

05. 17.00 Kártya klub Civilház

05. 20.00 “Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – Fi-
atal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete

Római katolikus 
műemléktemplom

12. 17.00 Kártya klub Civilház

14-15. Pográny Falunapok Pográny

16-20. Angol nyelvű keresztény tábor Református parókia

19. 17.00 Kártya klub Civilház

20. 20.00 “Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” -: 
rendhagyó, mert pénteken lesz: Győri Fil-
harmónikusok

Római katolikus 
műemléktemplom

20-22. 21. Felsőörsi Falunapok és Búcsú

26. 17.00 Kártya klub Civilház

Júniusi és július eleji programok A Balaton-felvidék
népi építészete

Krizsán András Ybl Miklós -díjas
építész előadásának margójára

Nevével először az 1990-es évek végén ta-
lálkoztam a Révfülöpi Evangélikus Konfe-
rencia Központ tervezőjeként. Csodálattal 
szemléltük a „makoveczi” épületegyüttest. 
Aztán 2010-ben az Országos Honisme-
reti Szövetség XIII. Kiadvány Szerkesztői 
Konferenciáján Esztergomban hallottam 
Krizsán András építész-író és Somogyi 
Győző festőművész-grafikus páros: A Ba-
laton-felvidék tájba simuló népi építé-
szete c. könyvéről.
Önkéntelenül gyermekkorom dörgicsei 
emlékei idéződtek fel. Édesapám 30 éven 
át itt volt evangélikus kántor-tanító, s an-
nak idején az 50-es, 60-as években nagyon 
sokat tett a népi építészet megmentéséért. 
Vajkai Aurél néprajzkutató, Varga Lász-
ló műegyetemi tanár sokszor megfordult 
a mi házunkban. Nyaranta szervezték itt 
a műegyetemi hallgatók nyári leletmentő-
feltérképező táborát a dörgicsei iskola épü-
letében. Diákként kísértem őket nagy iz-
galommal gyűjtőútjukon és az esti tábor-
tűznél a napi beszámolókat hallgatva ala-
pozódott meg hon-, és népismereti elköte-
lezettségem. 
Később férjem lótenyésztő hobbija ösz-
szehozott bennünket a társszerző Somo-
gyi Győzővel is a huszárokról szóló ké-
pes könyv kapcsán, és természetesen 
Salfölddel is. 
Krizsán András, Pula és most már büsz-
kén mondhatjuk, Felsőörs főépítészeként 
a FÉK Egyesület meghívására vendégünk 
volt a református parókián.
Előadásában egyszerre szólalt meg a mér-
nök, az építőművész, a néprajzkutató- tör-
ténész, aki nem csak megmutatta a múltat, 
a hagyományosat, de az igazi értékek felé 
is irányt mutatott. A tájba simuló épületek 
a Káli-medencéből, a régi dörgicsei pincék, 
templomok, kálváriák, faluszéli feszüle-
tek, a házak koronái a kémények, az utcá-
ra néző szemek, ablakok, a csodálatos va-
kolathímek, a felsőörsi vörös homokkövek 
egyszerűségükben is igényesek, ugyanak-
kor a mi világunk, ahol otthon érezhetjük 
magunkat benne. 
Az egész este során szépen kirajzolódott 
építőművészeti ars poeticája: a természet 
végtelen tisztelete, és az itt élő ember har-
móniájának megteremtése , a minőség , az 
időtállóság , a hely szellemének megőrzése 
nemzedékeken át.
Eötvös Károly szavaival  „…. különös ma-
gyar emberek ősi fészke, büszkeség a múlt-
ból, s ragyogó reménység a jövendőre…”
Adja Isten, hogy így legyen!
Köszönettel az élményért 

Rásky Mihályné
helytörténész -tanár
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Főzőverseny 2012. július 21-én 8.00 
órától

Kedves Olvasók!
A 21. Felsőörsi Falunapokon ismét lesz 

családi főzőverseny a Civilház udvarán. 
Marhapörkölt kategóriában várjuk a 
nevezéseket.

Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Nevezési díj: 1.000,-Ft., melynek 

ellenében a marhapörkölthöz 2 kg 
felkockázott, vákuumcsomagolt marhahúst 
biztosítunk, szállítással.

Minden egyebet a szokásos módon a 
főzőknek kell biztosítaniuk. (Bogrács, 
tüzelő, fűszerek, stb.)

A nevezéseket 2012. július 16-ig várjuk a 
Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban 
(ahol a nevezési díjakat is befizethetik).

„Hamuban sült pogácsa”
A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket 

is szeretnénk újra megmérettetni 2012. 
július 20-án, pénteken a nyitórendezvény 
keretében. A pogácsaverseny az alábbi 
módon zajlik: szakmai zsűri bírálja el, 
majd a döntés után a kedves közönség is 
megkóstolhatja.

A pogácsa mennyisége 30 db, melyet 
július 20-án a Civilházban versenyeztetünk 

meg. Eredményhirdetés szombaton. 
Aki kedvet érez a „Hamuban sült 

pogácsa” versenyhez, jelezze 2012. július 
16-ig elérhetőségeinken! 

Borverseny
„Kié Felsőörs legfinomabb bora?”
2012. július 21-én az immár hagyományos 

borversenyünket is megrendezzük.
Ismét a közönség szavaz az általa 

legfinomabbnak ítélt borra. 
A bor fajtáját és a felajánlókat nyilvánossá 

tesszük, a nagyközönség változatlanul 
nem fogja ismerni a kóstolás alatt azt, 
hogy ki az adott bor termelője. Ezt 
csak az eredményhirdetéskor hozzuk 
nyilvánosságra, tehát a titokzatosság 
megmarad. A borok kóstolása ingyenes 
lesz. A közönség által legjobbnak ítélt borok 
termelőit jutalmazzuk!

Kérjük a bortermelőket, ha 
megmérettetnék boraikat, ha szívesen 
megkóstoltatnák a közönséggel, jelezzék 
felénk!

Kitelepülés
A 21. Felsőörsi Falunapok és Búcsú 

rendezvényeire helyi kitelepülőket várunk! 

Kérjük, ha termékeivel megjelenne a 
programokon 2012. június 15-ig írásban 
jelezze elérhetőségeinken!

Elérhetőségeink:
Telefon: 87/577-211; Mobil: 70/320-6854; 

e-mail: konyvtar@felsoors.hu Skype: plell.
olga

Cím: Felsőörs, Szabadság tér 2.

Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasók!
A 21. Felsőörsi Falunapok és Búcsú 

eseményei kiadással járnak, melynek 
fedezéséül tisztelettel kérjük az Önök 
segítségét. A Felsőörsi Falunapok 
pénzbeli támogatása Felsőörs Község 
Önkormányzatán keresztül történhet meg. 
A bankszámlaszám: 

OTP 11748083-15428952, illetve a 
Polgármesteri Hivatalban közvetlen 
befizetés is lehetséges.

Felajánlásaikat tárgyi formában is 
szívesen fogadjuk. Vetélkedők díjazására 
tudjuk felhasználni ajándékaikat.

(Vetélkedők: „Hamuban sült pogácsa”, 
főzőverseny, borverseny.)

Támogatását előre is köszönjük!
Felsőörs Község Önkormányzata

21. Felsôöri Falunapok és Búcsú
2012. július 20-22.

Megújul a sportöltözô
„LEADER község” – ez a tábla fogad-

ja a Felsőörsre érkezőt már több éve. Az az 
igazság, hogy jómagam is gyakran olvas-
tam a falutábla kiegészítőjeként virító fel-
iratot, az értelmét azonban nem értettem, s 
jó darabig nem is kerestem. Amióta falu-
fejlesztési pályázati forrásként is ismerem, 
azóta világos az értelme: a vidéki élet fej-
lesztésére szolgáló közösség és – európai 
- anyagi forrás. 

És hogy mi köze van a LEADER közös-
ségnek Felsőörs Sportöltözőjéhez? Nos, 
talán a Sportöltöző megújulása újabb kéz-
zelfogható jele annak, hogy Felsőörs való-
di tagja lett egy fejlődő, gyarapodó közös-
ségnek. A felsőörsi közösségi élet jelentős 
színtere a labdarúgó pálya, és a sportléte-
sítményt kiszolgáló öltöző műszaki állapo-
ta az utóbbi években jelentősen leromlott. 
Nem jutott forrás az épület energetikai 

rendszerereinek karbantartására, felújítá-
sára. Az önkormányzat hivatalba lépésé-
től kezdve kötelességének érezte azt, hogy 
megkeresse az öltöző felújítására való 
anyagi forrást. A 2011-es év nagy része a 
színfalak mögötti munkával telt, az Ön-
kormányzat vezetői azért dolgoztak, hogy 
legyen a LEADER pályázati témák kö-
zött olyan is, amelyikkel reális esély nyílik 
sportöltözőnk megújítására. A tavaly ősz-
szel megjelenő pályázati felhívás kemény 
feltételekkel ugyan, de lehetőséget kínált 
a szabadidő kultúrált eltöltésére alkalmas 
terület fejlesztésére. 

Aki belelátott már a manapság használa-
tos pályáztatási módszerekbe, könnyen el 
tudja képzelni a pályázati anyag elkészíté-
sének és elektronikus benyújtásának „örö-
meit”. Végülis a Sportegyesület és az Ön-
kormányzat csapata sikerrel vette az aka-

dályokat és decemberben határidőre telje-
sítette a pályázati feltételeket. 

A pályázat elbírálása meglehetősen tem-
pós volt, és már április végén megtudtuk 
a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hi-
vatal döntését: 4.875.000 Ft-ot nyertünk a 
munkára. 

Ebből a pénzből kicserélhetjük a Sport-
öltöző elavult nyílászáróit, felújíthat-
juk a fűtési rendszerét, földgáz üzemű 
melegvízellátó rendszert építhetünk, meg-
újulhatnak a földszinti vizesblokkok és 
külső hőszigetelést is kap az épület. 

A munka kezdését sajnos még befolyá-
solják a 2012. elején életbe lépett új jogsza-
bályok, reméljük azonban, hogy ezek tisz-
tázása után, ha a nyáron még nem is, de 
legkésőbb ősszel el tudjuk kezdeni a kivi-
telezési munkákat. 

Kulcsár Tamás 
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A harmadikosok közül 5 fő vállalko-
zott az alábbi pályázaton való részvételre. 
(Dömölki Luca, Róza Nicolle, Borbély Pet-
ra, Mazurek Rebeka, Erhardt Enikő)

VMKK Március 15. úti Könyvtára „Ami 
a szívedet nyomja” megyei vers és próza-
író pályázatot hirdetett a valóságban átélt 
élmény megírására, melyre próza kategó-
riában 33 fogalmazás érkezett a megyéből. 
A személyes élményeken alapuló munká-
kat neves zsűri értékelte:

Asztalos István- író, tanár
Botár Attila - költő
Gerölyné Joó Katalin - tanító
A pályamunkák eredményhirdetése ün-

nepélyes keretek között zajlott 2012. 05. 
19-én. Nagy örömömre 3 tanulónk az isko-
la hírnevét öregbítő módon szerepelt ezen 
a versenyen. Borbély Petra és Mazurek Re-
beka mindketten II. helyezettek lettek. 
Erhardt Enikő pedig III. helyezést ért el. 
Nagyon nagy örömet szereztek nekem, az 
egész iskolának és szüleiknek. Remélem a 
kedves felsőörsi olvasóknak is a szívéig ha-
tol a gyermekek írása bánatukról, örömük-
ről.

Kovácsné B. Gabriella osztályfőnök, 
Tagint. Vez.

Mazurek Rebeka II. helyezett
 2002. augusztus 28-án megszülettem 

anyukám, apukám, nagypapi és nagyma-
mi örömére.

Hazajöttünk és a mama karjába vett és 
rögtön a szívébe zárt.

Telt az idő és az első szavam a mama 
volt. Anyukám kitárta karját bicegő lép-
temnél, hogy elkap, de én a mamához ti-
pegtem.

Megszületett az öcsém, de a mama sze-
me fénye én voltam!

Félve mentem oviba, de ő megsimizte a 
hátam és halkan ennyit mondott. Délután 
jövök érted!

Boldogan mentem be az oviba.
2006. május 11-e a mama meghalt.
Azóta ez nyomja a szívemet, de boldog 

vagyok, mert tudom, hogy mennyire sze-
retett engem.

Nagyon hiányzik nekem, de érzem, hogy 
ő odaföntről figyel rám.

Szeretlek Böbe mama!
Rebeka

Borbély Petra II. helyezett
Dédimama
Tavaly januárban meghalt a 

dédimamám. Ez engem nagyon szomorú-
vá tett. Apa elvitt egy nagyon szép tájhoz, 
ahol beszélgetni kezdtünk, mit is jelent az, 
hogyha meghal valaki. Elmesélte azt, hogy 
ez nem rossz dolog, mert a dédimamám 
felköltözött a mennyországba és onnan vi-
gyáz rám.

Tudom, hogy mindenben segít és na-
gyon szeret. Emlékszem még rá, vele na-
gyon sokat szoktunk játszani. Szerette az 
ország-város-fiú-lány játékot, de szívesen 
társasozott és kártyázott is velünk. Mi-
kor bekerült a kórházba én rajzoltam neki 
egy vidám képet, ezt sajnos már nem tud-
tam odaadni neki. Megtanultam, hogy az 
élet nem tart örökké, de míg élek nem fe-
lejtem el.

Erhardt Enikő III. helyezett
Karácsony
Kis történetem a karácsonyi készülődés-

ről és az ajándékozás öröméről szól.
A karácsony az egyik kedvenc ünne-

pem. Szeretem, mert szüleimmel közösen 
díszítjük fel a fenyőfát. Persze legjobb és 
a legszebb az, amikor este a fenyőfán fel-
kapcsoljuk a fényeket és kibonthatom a fa 
alatt lévő ajándékaimat. Sok szépet kap-
tam, de talán a Jézuskától kapott új gitár 
tetszett a legjobban. Minden évben kará-
csony másnapján meglátogatjuk a nagy-

szülőket Devecserben. Mikor megérkez-
tünk már láttam az ajándékcsomagokat 
a fa alatt. Megettük a finom ebédet, majd 
mindenki kibontotta a nevére szóló aján-
dékot. A mama és a papa sírt amikor meg-
látták az ajándékukat, ami egy családfa 
volt, olyan képekkel, mely elveszített fiukra 
emlékeztette őket. Én a sok ajándék mellett 
kaptam egy levelet is a Jézuskától, melyben 
egy meghívó volt Szegedre az Aquapolis 
napfényfürdőbe. Ezt azért kaptam, mert 
szorgalmas és jó tanuló vagyok. Már több-
ször is voltunk Szegeden, így már alig vár-
tam az indulás napját. Nagyon szeretem 
Szegedet, mert ott vannak Közép Euró-
pa leghosszabb vízi csúszdái, és sok bará-
tot is szereztem. Végre elérkezett az indu-
lás napja. Több mint 3 órás út után érkez-
tünk meg a szállodába. Amikor beléptünk, 
az volt az első dolgom, hogy  köszönjek a 
konyhafőnöknek, Balassa Beátának. Mi-
kor meglátott, annyira megörült nekem, 
hogy menten felkapott. Felmentünk a szo-
bába, és még egy óra sem telt bele, men-
tünk pancsolni. Minden csúszdát kipró-
báltunk apukámmal, nekem legjobban a 
hagymacsúszda és egy sárga színű óriás-
csúszda tetszett a legjobban, amihez csak 
lifttel lehetett felmenni. Sajnos a hétvége 
gyorsan eltelt és indulni kellett haza. Mivel 
nagyon jó kapcsolatban voltunk a dolgo-
zókkal, kérték, hogy maradjunk ott a szil-
veszteri bulira. Sajnos nem tudtunk ma-
radni, mert a felsőörsi barátainknak meg-
ígértük, hogy velük szilveszterezünk. Per-
sze ez a buli is nagyon jó volt, de ez már 
egy másik történet.

 Nagyon jó volt az a karácsony. Jó volt, 
hogy szüleimmel tölthettem minden idő-
met és igyekszem ez után is szorgalmas és 
jó tanuló lenni, hogy máskor is ilyen meg-
lepetésben részesüljek.

Akikre büszkék vagyunk

A Kreativitás Ügyes Kezekben
Az időjárás sem állhatta útját an-

nak a népes érdeklődő seregnek, akik a 
felsőörsi Miske Óvoda május 24-i ’Ügyes 
kezek’ című kiállításának megnyitójára 
siettek. A főleg szülőkből, nagyszülőkből 
és testvérekből álló tömeg alig fért el a 
Civilház teraszán. Az eseményt Könczöl 
Brigitta valamint az óvodából idén balla-
gó gyerekek kedves műsora nyitotta meg.

A már hagyományosnak mondható ki-
állítást tavasszal, a tanév végének köze-
ledtével rendezik meg óvodások munká-
iból. Az óvónők egész évben keresik a 

kreatívabbnál kreatívabb ötleteket, mely 
segítségével sikeresen felkeltik a gyere-
kek alkotás iránti vágyát. Nemcsak fest-
mények, rajzok, hanem mozaikok, pálci-
kabábuk, cérnarajzok, filcvirágok tárhá-
za ez a kiállítás, melyben természetesen 
minden gyermek helyet kapott egy-egy 
alkotásával. Tematikájában az ősztől ta-
vaszig átélt élményeket dolgozza fel, az 
őszi falevél-sünitől, az anyák napi haj-
togatott tulipánig. A kiállítás nem tit-
kolt célja a kézművesség kölönböző for-
máinak megismertetése és megszeretteté-

se, s ezáltal a kreativitás kibontakoztatása 
nemcsak a gyerekekben, de velük együtt 
a szülőkben is. 

Ránk is fér, mert az anyukáknak most 
jön a neheze, nyáron nekünk kell legalább 
ilyen változatos ötletekkel előállnunk. 
Úgyhogy aki úgy érzi, szüksége van rá, 
merítsen ihletet ebből a kedves gyűjte-
ményből.

Köszönjük az óvónőknek az egész éves 
munkát és ezt a bájos kiállítást!

Egy anyuka
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Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van és ren-
delkezik CASCO biztosítással, de sokallja az önrészt, akkor 
kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől 
függően mekkora részt tudunk átvállalni az ÖN részéből!

Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt, 
akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti az Ön kárát. 
Ebben az esetben, ha a javítással a műhelyünket bízza meg és 
a javítás nettó végösszege meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor 
teljesen mindegy mennyi  üzemanyag volt az autójában – mi 
teletankoljuk saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.

Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu 

 CASCÓS ÖNRÉSZ JÓVÁÍRÁS

 TELETANK AKCIÓ

Minden típusú autó alkatrész, felszerelés forgalmazása raktárról, vagy rövid 
határidővel. Akkumulátorok, Texhung olajak, Rimet adalékok azonnal raktárból. A bolt 
a Fáskert utcában található. T:06-30-9376-499 Tóth Balázs

Takarításban jártas hölgy jelentkezését várom takarítói munkakörbe. Fizetési 
igény (óra vagy napi díj) megjelöléssel illetve referencia amennyiben van. abolt@citro-
mail.hu-ra várom a jelentkezést.

APRÓHIRDETÉSEK

KÖNYVELÉS FELSŐÖRSÖN
+36-70/39-59-368
+36-70/39-59-369

Elektronikus címlista
Kedves Olvasó!
Önkormányzatunk szíve-

sen ad tájékoztatást e-mailben 
programjairól, fontosabb ese-
ményeiről, döntéseiről, stb. A 
Felsőörsi Hírmondó elektroni-
kus példányát is megküldjük.

Kérjük, hogy amennyiben 
érdekli Önt ez a lehetőség, je-
lezze felénk az alábbi e-ma-
il címen: onkormanyzat@
felsoors.hu

Tárgynak szívesked-
jék feltüntetni (fontos!): 
elektornikus címlista 

Szövegként: Kérem, hogy 
Felsőörs község Önkormány-
zata a megadott e-mail cí-
memre elektronikus formában 
rendezvényekről, események-
ről, stb. tájékoztatást küldjön.

(A fenti felhívás elérhető 
honlapunkon:

www.felsoors.hu/intézmé-
nyek/könyvtár menüpont alatt 
is.)

Plell Olga
könyvtár-teleházvezető

Gólyahír

Örömmel értesítünk minden-
kit, hogy április 6-án egész-
ségesen  megszületett második 
kislányunk, Veronika!

A Pásztor család

Szívbôl gratulálunk!

Tisztelt Olvasó!
Testvértelepülésünk, Pográny meghívta Felsőörs delegációját 
a Pogrányi Falunapokra, melynek időpontja 2012. július 14-15.
A delegáción kívül Önkormányzatunk örömmel venné, ha 
Felsőörsől magánúton is részt vennének családok, baráti tár-
saságok stb. a testvértelepülés rendezvényein. Kérjük Önöket, 
ha szívesen tennének kirándulást Pogrányba, jelezzék felénk!
Felhívás adakozásra
A Pogrányi Falunapokon szeretnénk Felsőörs ajándékát át-
nyújtani – elsősorban pénzbeli támogatás formájában – a 
pogrányi magyar iskola és ezen keresztül a felvidéki magyar 
oktatás javára.
Tisztelt Felőörsi Polgárok! Amennyiben lehetőségük van, se-
gítsék Önök is a fenti célt! Kérjük, hogy segítő szándékával 
keresse a Polgármesteri Hivatalt!
Köszönjük!

Elérhetőség:
Felsőörs, Szabadság tér 2., tel: 87/577-211


