
FELSŐÖRSIHírmondó
Önkormányzati hírek

Felsőörs Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2013. május 21-én 
rendkívüli nyílt ülést tartott.

A rendkívüli nyílt ülés fő oka a Veszpré-
mi Tankerület igazgatójának 2013. április 
29-én érkezett átszervezési javaslata volt. 
A tankerület-igazgató javaslata szerint az 
átszervezést követően a Felsőörsi Malom-
völgy Általános Iskola a Vörösberényi 
Általános Iskola tagintézménye lett volna. 
A levél kézhezvétele után rögtön elkez-
dődtek az egyeztetések az átszervezési 
javaslattal kapcsolatban, mert az nyil-
vánvaló volt, hogy nem szolgálná a Fel-
sőörsiek érdekeit, mint ahogy azt az első 
pillanattól az érintett szülők is jelezték. 
Az egyeztetések során sikerült feltárni az 
átszervezési javaslat megszületéséhez ve-
zető okokat és ezen az ülésen a képviselő-

testület olyan javaslatot tudott elfogadni, 
mellyel biztosítható a jelenlegi állapot – 
miszerint a felsőörsi iskola a veszprémi 
Botev iskola tagintézménye – fenntartása. 
A képviselők elfogadták az egyeztetések 
során kidolgozott azon javaslatot, hogy 
Felsőörs önkormányzata vállalja a Felső-
örsi iskola működtetésének egyes részeit, 
úgymint a parkgondozási feladatokat, téli 
hó- és síkosságmentesítést, valamint a 
Veszprémi Hriszto Botev általános iskolá-
ba járó felső tagozatos felsőörsi gyerekek 
bérlettámogatásának költségeit. 

Ezzel együtt a testület módosítot-
ta a szociális ellátások rendjéről szóló 
8/2009-es önkormányzati rendeletét és 
2013. január 1-től a felsőörsi Malom-
völgy tagiskolába bárhonnan bejáró 
gyermekek szüleit a bérlet összegével 

megegyező összegű átmeneti segélyben 
részesíti.

A képviselő-testület Kaszás Zsolttal és 
Molnár Ilonával 2011 májusában a Felső-
örs, Szilvás u. 1/1. szám alatti letelepedést 
elősegítő önkormányzati bérlakásra létre-
jött bérleti szerződést további egy évvel 
meghosszabbította.

A testület támogatta az Öreghegy-dűlő-
ben élő állandó lakosok kérelmét forga-
lomtechnikai tükör elhelyezésére az érde-
kelt lakók 50%-os hozzájárulása mellett.

A testületi ülések részletes jegyzőköny-
veit olvashatják községünk honlapján 
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> 
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

Kedvezményes
strandbelépôk felsôörsieknek
Az éppen induló strandidényre gondolva Fel-
sőörs Község Önkormányzata idén is felvette a 
kapcsolatot a szomszédos, stranddal rendelke-
ző önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy 
kedvezményes strandolási lehetőséget biztosít-
sanak a Felsőörsi polgárok részére.
Lapzártánkig írásban Alsóörs község polgármes-
tere továbbította képviselő-testülete alábbi dön-
tését az Alsóörsi Strandra vonatkozóan:

Felnőtt belépő: 600 Ft helyett 450 Ft 
(25% kedvezmény)

Felnőtt heti bérlet: 3000 Ft helyett  2250 Ft
(25% kedvezmény)

Alsóörs Község Önkormányzatának ezúton is 
köszönjük támogatását!
Jó fürdőzést kívánunk minden Felsőörsi polgár-
nak az idei szezonra is!

Szabó Balázs
polgármester

Földhivatala

SAJTÓKÖZLEMÉNY
Járási földhivatalok illetékességi területváltozása

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Földhivatala tájékoz-
tatja a lakosságot, hogy a járási földhivatalok illetékességi 
területe megváltozik.
2013. május 31. napjával: 
Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonke-
nese, Csajág, Felsőörs, Küngös települések esetén a Ba-
latonfüredi Járási Földhivatal helyett a Veszprémi Járási 
Földhivatal (8200 Veszprém, Vörösmarty tér 9. Pf. 121. Fax 
: 88/577-022 e-mail : veszprem@takarnet.hu, telefon :+36-
88/620-750).

Az érintett települések vonatkozásában a földhivatali ügy-
intézés az előbbi időpontokat követő munkanaptól, a fent 
felsorolt járási földhivatalokban történik. 
Veszprém, 2013.05.24.

VII. évfolyam 5. szám 2013.  május 
Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa
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Tájékoztató a Balatonalmádi
Járási Hivatal ügyfélfogadási idejének változásáról
Tájékoztatom Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy a Veszprém Megyei Kormányhiva-
tal Balatonalmádi Járási Hivatal szervezeti 
egységeinek ügyfélfogadási ideje 2013. jú-
nius 3. napjától kibővül a táblázat sze-
rint szerint (1. táblázat):

A várakozási idő elkerülése érdekében 
Tisztelt Ügyfeleinknek lehetősége van 
időpontot foglalni az okmányirodáknál 
megadott telefonszámon ügyfélfogadási 

időben és keddi napokon 8-16 óra között 
vagy személyesen a fent megadott ügyfél-
fogadási időben. 

Ügyfélkapuval rendelkező Ügyfeleink a:
https://ugyintezes.magyarorszag.hu/

okmanyiroda linken, 

ügyfélkapuval nem rendelkező Ügyfele-
inek a 

http://www.nyilvantarto.hu oldalon is 
foglalhatnak időpontot. (2. táblázat)

A szociális igazgatással kapcsolatos ügy-
intézés helyszíne változatlanul Balaton-
almádi, Baross Gábor utca 32. szám alatt 

található. A járási hivatal hatáskörébe tar-
tozó egyéb ügyekben (pl. szabálysértési, 
környezetvédelmi, egyes oktatással kap-
csolatos ügyek) Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1. szám alatt állunk Tisztelt Ügyfe-
leink rendelkezésére.

A Járási Gyámhivatal kibővített, a Mun-
kaügyi Kirendeltség változatlan ügyfélfo-
gadási időben várja a Tisztelt Ügyfeleket a 
táblázat szerint (3. táblázat):

Bízunk benne, hogy a kibővített ügyfél-
fogadási renddel és az időpontfoglalás biz-
tosításával kényelmesebbé válik ügyeinek 
intézése.

Balatonalmádi, 2013. május 21.

A települési ügysegéd fogadóórája Felső-
őrs településen az alábbiak szerint alakul:

Települési ügysegéd neve: Schuszterné 
Lengyel Zsuzsanna

Fogadóóra: szerdánként 8.00-10.00

dr. Tar Viktória hivatalvezető 
Veszprém Megyei Kormányhivatal 

Balatonalmádi Járási Hivatal

Hatósági Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. 

Tel: 88/594-180
Balatonalmádi, Baross Gábor utca 32.

Tel: 88/594-129

Nap Ügyfélfogadási idő

Hétfő 8.00-16.30

Kedd Zárva

Szerda 8.00-16.30

Csütörtök 8.00-16.30

Péntek 8.00-13.00

2. táblázat

Járási Gyámhivatal
Balatonalmádi, Baross G. utca 32.

Tel: 88/594-120

Munkaügyi Kirendeltség
Balatonalmádi, Rákóczi út 43.

Tel: 88/439-055

Nap Ügyfélfogadási idő Nap
Ügyfélfogadá-

si idő
Hétfő 8.00-16.30 Hétfő 8.00-14.00

Kedd Zárva Kedd Zárva

Szerda 8.00-16.30 Szerda 8.00-14.00

Csütörtök 8.00-16.30 Csütörtök 8.00-14.00

Péntek 8.00-13.00 Péntek 8.00-12.00

3. táblázat

Okmányirodai Osztály
Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.

Tel: 88/594-180

Okmányirodai Osztály
Balatonfűzfő, Nike körút 1.

Tel: 88/596-905

Nap Ügyfélfogadási idő Nap Ügyfélfogadási idő

Hétfő 8.00-11.30 és 12.30-17.00 Hétfő 8.00-12.00 és 13.00-16.00

Kedd Zárva Kedd Zárva

Szerda 8.00-11.30 és 12.30-16.00 Szerda 8.00-12.00 és 13.00-17.00

Csütörtök 8.00-11.30 és 12.30-16.00 Csütörtök 8.00-12.00 

Péntek 8.00-13.00 Péntek 8.00-13.00

1. táblázat

Végigkövethető az igényelt okmány útja – új szolgáltatás az elekt-
ronikus közigazgatásban                                 

A Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala 
(KEKKH) fejlesztésének köszönhetően az új okmányok igénylése után tá-
jékozódhatunk az igazolványok aktuális állapotáról. Megtudhatjuk, hogy 
az okmányt továbbították, esetleg már kiállították, vagy éppen elutasították. 
A KEKKH honlapján /www.kekkh.gov.hu/ az „Igényelt okmány nyomon 

követése” ikonra kattintva, díjmentesen nyomon követhető az igényelt sze-
mélyazonosító igazolvány, a magánútlevél és a vezetői engedély aktuális 
státusza. Immár gyorsan, egyszerűen és kényelmesen, személyes megke-
resés és telefonhasználat nélkül lehet tájékozódni az okmányok helyzetéről.

Sajtó Osztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős Államtitkárság

Közigazgatási és Igazságügyi Minisztérium
H-1055 Budapest, Kossuth Lajos tér 2-4.

Telefon: +36-1-795-16-76
E-mail:    sajto@kim.gov.hu
Web:      www.kormany.hu

www.facebook.com/kozigmin

Sajtóközlemény
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Közhasznúsági jelentés 2012. év
Név:  Felsőörsért Közalapítvány 
Székhely: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 
2. 
Tevékenységének jellege: Város-, falufejlesztés
Adószám: 18925575-1-19
KSH-szám: 18925575-9499-561-19 
Alapítvány
nyilvántartási száma:  PK.60.152/1997.
A közhasznúvá minősítés
bírósági határozatának száma:  978.
Közhasznúsági fokozat: 2. Kiemelkedően közhasznú
Képviseli: Simon Gábor elnök
Számlavezető pénzintézet: Budapest Bank Nyrt.
Számlaszám: 1 0 1 0 4 8 2 0 - 6 3 0 0 2 7 0 0 -
00000008

Költségvetési támogatások felhasználásáról szóló ki-
mutatás.
2012. évben alapítványunk az alábbi támogatásokkal, 
bevételekkel rendelkezett:
Felsőörs önkormányzatától 280.000,- Ft-ot, melyet a 
Búzavirág Népdalkör támogatására, valamint pályázat 
(tervdokumentáció) készítéséhez kaptuk. A támogatást 
a megjelölt célra költöttük és a felhasználásáról elszá-
moltunk.
Egyéb támogatások:
- Temetőkerítés helyreállításának támogatása: 
100.000,- F
Egyéb bevételek:
- SZJA 1% bevétel: 236.384,- Ft
-Kamatbevétel: 51.469,- Ft

A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó pénzeszköz: 1.814.542,- Ft
Bevételek: 667.853,- Ft
Kiadások: 713.022,- Ft
Záró pénzeszköz: 1.769.373,- Ft

Cél szerinti kimutatás
A Felsőörsért Közalapítvány 2012. évben költségve-
tési támogatásban nem részesült, cél szerinti juttatást 
Felsőörs község Önkormányzattól pályázat (tervdoku-
mentáció) készítésével kapcsolatban kapott.
- Önkormányzatnak visszautalt támogatás 14.229,- Ft
- Személyszállítás (Búzavirág Népdalkör) 206.044,- Ft
- Rendezvények anyagköltsége 18.315,- Ft

- Honismereti kiadvány előfizetési díja 1.980,- Ft
Kapott támogatások
A Felsőörsért Közalapítvány 2012. évben az alábbi tá-
mogatásokat kapta:
- Önkormányzati támogatás 280.000,- Ft
- Temetőkerítés helyreállítására támogatás: 
100.000,- Ft
- SZJA 1% 236.384,- Ft
A Felsőörsért Közalapítvány a vezető tisztségviselői-
nek 2012. évben nem nyújtott juttatást.
A 2012. évi működés rövid ismertetése: 
Egyszámlánkon elkülönítve kezeljük Baumgartner Jó-
zsef művégtag vásárlásához befizetett támogatásokat, 
melyből 2012. évben nem volt felhasználás. A többi 
adomány további kezelésekre továbbra is lekötve.
A számlánkon elkülönítve kezelt, az Óvoda részére be-
fizetett 200.000.- Ft támogatásból eszközök, játékok 
lettek vásárolva.
A „Búzavirág Népdalkör” fellépéseit koordinálta 
helyben, a megyében és megyén kívül.
Lebonyolította a tervezett kulturális rendezvényeket, 
melyek az alábbiak voltak
Megemlékezés a Magyar Kultúra Napjáról
Március 15. alkalmából huszár és reformkori ruhaki-
állítás
Helyi civil szervezeteknek előadás szervezése a Civil 
törvényről
I. Szeniortalálkozó – hagyományteremtő szándékkal – 
fotókiállítással egybekötve
Falunapon - Farkas Balázsné, népi szövőiparművész 
kiállítása
Pápay Sámuelra emlékeztünk- koszorúzással egybe-
kötve
A Magyar Dal Napjáról megemlékezés
 Részt vettünk az Önkormányzat és a helyi Civil szer-
vezetek rendezvényein.
A Civiltörvény szerinti mutatók:
Az alapítvány megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, 
mert két év egybeszámított adózott eredménye nem ne-
gatív (6 eFt) (35.§ 4. bek. b.pont)
Megfelelő társadalmi támogatottságú, mert a Közhasz-
nú működés körében kimutatott költségek-ráfordítások 
meghaladják az előző két év ráfordításainak felét átlag-
ban. (35.§ 5. bek. b. pont)

Kijelentjük, hogy a Felsőörsért Közalapítvány a falunk 
hagyományainak ápolását ez évben is folytatta.
A közhasznúsági jelentés részletes példánya a Falu-
ház hirdetőtábláján megtekinthető.
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Április végén-május elején tartották az 
Iskolában az Anyák napi ünnepségeket, 
mégpedig minden osztály külön-külön 
lepte meg az édesanyákat. Jómagam a 4. 
osztályosok ünnepségére voltam hivatalos, 
ahol a gyerekek megríkatták, majd megne-
vettették, majd ismét megríkatták az anyu-
kákat. Nagyon szép, családias és megható 
műsorral készültek, sőt, süteménnyel és te-
ával is meglepték az édesanyákat és nagy-
mamákat.

Május 1-én Majális volt a Civilháznál, 
melyet a Civil Baráti Kör szervezett. Ez al-
kalommal Szombathyné Dvorák Erzsébet 
foltvarrás kiállításának megnyitására került 
sor. Kapható volt sör és virsli, lehetett be-
szélgetni, nótázgatni. Kora délután tájéko-
zódási túraversenyen vehettek részt az ér-
deklődők, mely igazán izgalmas, tartalmas, 
szórakoztató és kellemesen fárasztó volt.

Május 3-án köszöntötték az édesanyákat 
az Óvodában. A kiscsoportosok 16.00 óra-
kor tartották műsorukat, a nagycsoportosok 
pedig folyamatosan, ahogyan az anyukák 
érkeztek. Leültették őket, verset mondtak, 
ölükbe ülve énekeltek nekik.

Május 4-én testvértelepülésünkön Pog-
rányban volt borverseny, melyen felsőörsi 
borokat is kóstoltak és bíráltak.

Május 4-én  Balaton-Riviéra Turisztikai 
Egyesület Mandulavirág teljesítménytúrá-
ra invitálta az érdeklődőket. A családi táv 
6 km-es, az edzettebbeknek 20 km-es túra 
volt. Összesen 199 induló volt a két túrán, 
mely Felsőörsöt is érintette. Két ellenőrző 
ponton a Nők Felsőörsért Egyesület akti-
vistái várták a túrázókat.

Május 8-án az iskola öko-szakkörösei el-
látogattak Bíró Zoltán méhészhez.

„Látogatás a méhésznél
Egy kellemes nyári délutánon felső tago-

zatos vendégek érkeztek hozzánk a veszp-
rémi Botev iskolából, és Bíró Zoli bácsi 
méhésznél tettünk látogatást. 

Ez jó alkalom volt arra, hogy a veszprémi 
és a malomvölgyi iskola öko-szakkörösei 
találkozzanak, és egy igazán élvezetes 
programon közösen vehessünk részt. Zoli 
bácsi készségesen mutatta meg nekünk bi-
rodalmát, sokat mesélt a méhek életéről, 
szokásairól.  Mi nagy érdeklődéssel figyel-
tük munkálkodását, sok érdekességet meg-
tudhattunk, amiről eddig fogalmunk sem 
volt. Először nagyon féltünk, amikor Zoli 
bácsi kivette a méheket a kaptárból, de kí-
váncsiságunk nagyobb volt, Zoli bácsi ked-
vesen, szívesen magyarázott el mindent. 
Megnézhettük a propoliszt és a méhviaszt 
is, továbbá mézet is kóstolhattunk. Nagyon 

jól éreztük magunkat, és boteves baráta-
inknak is nagyon tetszett Felsőörs. Már ter-
vezzük a következő közös programot.

Ezúton szeretnénk megköszönni Zoli bá-
csinak az érdekes bemutatót, és a szívélyes 
vendéglátást. 

Az öko-szakkör tagjai: Borbély Petra, 
Benedek Zalán, Dömölki Luca, Kocsis 
Kinga, Kű Nikolett, Sebestyén Richard

Biszakné Tirpák Eszter, tanítónő”

Május 13-án az óvodások a Veszprémi 
Állatkertben tettek látogatást, majd a A 
Magyar Népmesék játszókertben töltötték 
el az időt. (A játszótér az „A part alatt” 
kezdetű híres magyar versike strófáit veszi 
sorra és rendel hozzá különlegesebbnél kü-
lönlegesebb játékelemeket.)

Május 15-én az Óvodában már elkezdő-
dött a Gyermeknapra való készülődés. Az 
udvaron egész nap egy hatalmas légvár 
várta a gyerekeket, melyben délelőtt a kis-
csoportosok, délután pedig a nagycsopor-
tosok ugrálhattak.

Május 16-18 között a 2. és 4. osztályosok 
Erzsébet-táborban voltak.

„Erzsébet-táborban voltunk (Fonyód) a 
2. és 4. osztály 2013. május 16-18-ig.

Pályázaton nyert táborozást a két osztály. 
1000 Ft-ba került tanulónként!

A tábor a Balaton partján, óriási terüle-
ten helyezkedik el. A tanulók faházakban 
voltak elszállásolva. Az étkezés a központi 
ebédlőben zajlott. Napi ötszöri bőséges ét-
kezésben részesültek a gyerekek. Vonattal 
Keszthelyre is elutaztunk. Megnéztük a vá-
ros nevezetességeit, múzeumait.

Hazafelé Fonyódról Badacsonyba kata-
maránnal hajóztunk át. Innen busszal foly-
tattuk utunkat. 

Kovácsné B. Gabriella
 tagintézmény vezető”

Május 17-én a hagyományos pünkösdi 
király- és királynőválasztás volt az Óvo-
dában.  Különböző versenyjátékban vettek 
részt a gyerekek, melynek végén eldőlt, 
hogy kik lehetnek a felséges pár tagjai.

Május 18-án a hagyományos Pünkösdi 
Vásári Forgatag programját szervezte meg 
a Civil Baráti Kör. A kirakodóvásár, íjá-
szat, népi játékok és a színpadi programok 
mellett a fiatalokat „Hétpróba” vetélkedőre 
hívták a szervezők a Pünkösdi Király és 
Királynő címért.

Május 22-én „Ügyes kezek” címmel 
immár harmadik alkalommal nyitottuk 
meg a Miske Óvoda kiállítását. A kiállítás 
anyaga a gyerekek egész éves munkájába 

ad bepillantást. A remekül kivitelezett ki-
állítást köszönjük szépen Nagy Zsuzsanna 
óvodavezetőnek, Szabó Zsoltné - Szilvi 
óvónőnek. Elmesélték, hogy már egész 
évben készülnek erre a kiállításra, minden 
kézműveskedés alkalmával kérik a gyere-
keket, hogy készítsenek az adott dologból 
még egyet, így egyet hazavihetnek, egyet 
pedig a kiállításon mutathatnak be az ér-
deklődőknek. 

Május 24-én tartották az Óvodában a 
Gyermeknapot a szülőkkel közösen. Ez 
alkalommal 6 csapat indult el különböző 
játékos feladatok megoldására, menetle-
véllel. Egyik állomáson – mely a képzelet 
szigete volt – Könczöl Brigitta zenélt és 
énekelt a gyerekekkel. Az akadályverseny 
után volt arcfestés és lufibohóc is szóra-
koztatta a gyerekeket. A szülői szervezet 
jégkrémet, Szabóné Porogi Szabina pedig 
ujjbábokat ajándékozott a gyerekeknek.

Május 25-én gyermeknapi program-
ra várta önkormányzatunk a gyerekeket. 
9 órától lehetett jelentkezni az akadály-
versenyre. 5-8 fős csapatok indultak el a 
megmérettetésre mely 8 állomásból állt és 
változatos feladatokat tartalmazott. 10 órá-
tól a Civilházban kézműveskedni lehetett. 
Amikor a gyerekek visszaérkeztek az aka-
dályversenyről házi készítésű (kakaós és 
lekváros) palacsintával vendégeltük meg 
őket. (A házi lekvár Csizmadia Zsoltné és 
Szőkéné Vízi Gabriella ajándéka volt.) 

Ezúton is megköszönöm a segítőknek a 
rengeteg munkát:

Krónika – május



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
4 5

Simonné Füleki Judit tanítónőnek a szer-
vezésben, ötletelésben és a kivitelezésben 
való segítségét,

Szőllős Zsoltné Erikának a rengeteg fi-
nom palacsinta elkészítését, és a kivitele-
zésben résztvevőknek a munkáját: Tóth 
Donát, Lakatos Andris, Csizmadia Zsolt-
né (Móni), Galambosné Csóka Krisztina, 
Tomkó Judit, Vaczkó Fanni, Pálffi Anita, 
Lakatos Boglárka és Lakatos András.

Köszönöm szépen a Miske Óvoda óvó-
nőinek, Szilvi néninek és Erzsi néninek a 
játszóház lebonyolítását.

Plell Olga

Május 27-én balatonalmádiban, Gryllus 
Vilmos koncerten voltak a gyerekek, majd 
egy ún. alkotó délutánon a szülőkkel együtt 
hagyományos és modern kézműves techni-
kákkal ismerkedhettek meg.

Május 29-én a 4. osztály a tanulmányi 
kirándulás alkalmával Budapesten járt. A 
program során a következőket tekintették 
meg: Gellérthegy (Citadella), Lánchíd, 
Andrássy út, Hősök tere, Városliget, Köz-
lekedési Múzeum, Vajdahunyad vára, Par-
lament (Szent Korona).

Május 30-án az iskolában a Pedagógu-
sokat köszöntötték a gyerekek. A Szülői 
Munkaközösség vezetősége válogatta ki 
azokat a verseket és énekeket, melyekkel 
a gyerekek a Pedagógus Nap alkalmával 
meglepték tanítóikat. Nagyon szép műsor-
ral készültek! Az önkormányzat virággal és 
tortával köszöntötte gyermekeink tanítóit. 
Másnap, május 31-én az Óvodában is fel-
köszöntötte önkormányzatunk a pedagógu-
sokat és természetesen a nyugdíjban lévő 
nevelőkről sem feledkezett meg. 

Május 30-án és 31-én voltak az óvodai 
évzárók. A nagycsoportosok az iskola te-
tőterében búcsúztatták el a nevelési évet, a 
kiscsoportosok az óvodában. Nagyon ked-

ves műsorral kedveskedtek a gyerekek és 
az óvónők! Az iskolába készülő gyerekek 
apró ajándékokat kaptak a tarisznyájuk-
ba az óvodától, Ők pedig az évzáró végén 
(szülői segítséggel) énekkel és versekkel 
köszönték meg az elmúlt évek szerető gon-
doskodását a nevelőknek.

Szemezgette: Plell Olga

A legszebb konyhakertek - Magyaror-
szág című országos kezdeményezéshez 
csatlakozva, újságunk ez év márciusi szá-
mának hasábjain hirdettük meg Felsőörsön 
is a legszebb konyhakerteknek szóló ver-
senyt. 

Tettük ezt azzal a céllal, hogy jó példák 
sorával is népszerűsítsük a helyi, önellátó 
gazdálkodás és az egészséges táplálkozás 
családi kertművelésen alapuló formáit.

A benevezetteknek (is) jó kertészkedést, 
jó termést kívánunk!

Név Kert címe Kategória

1 Benedek Szabolcs Rózsa u. 6.
mini
(50 m2 alatti)

2 Siklós Viktória Bárókert u. 16. mini

3 Bartl Kálmánné
Körmendy prépost u. 

27.
normál (50 m2 feletti)

4 Károlyi Erzsébet Fő út 19/1 normál
5 Pék Józsefné Fő út 17. normál
6 Bíró Gézáné Kertvég u. 4. normál
7 Szabadics László Hosszú u. 1. normál
8 Verebélyi István Leányka u. 1237/12 normál

9 Antal András Vadrózsa u. 1482/2 normál

Felsôörs legszebb konyhakertjei

Legszebb konyhakertek pályázatra benevezett Felsőörsiek listája:
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Miske Óvoda

Tankönyvbe kerültünk

Amikor lezárunk egy időszakot, egy 
nevelési évet, természetesen számvetést 
is végzünk. A kitűzött céljainkat sikere-
sen megoldottuk, eredményes évet tud-
hatunk magunk mögött. A gyerekek a te-
vékenységekben gazdag mindennapokon 
kívül néptánc szakkörön, hitoktatáson és 
úszásoktatáson vehettek részt. A nevelési 
év során bábszínházba, kiállításra vittük 
őket, kirándulásokat, előadásokat, be-
mutatókat, alkotónapokat és sportverse-
nyeket szerveztünk. Igyekeztünk közös-
ségi programjainkba bevonni a szülőket, 
hozzátartozókat. Az „Óvodafejlesztés 
Felsőörsön” c. pályázat keretén belül két 
igen jól sikerült programot mondhatunk 
magunkénak. Az egyik a gyermeknap 
volt és ennek kísérő programja az egész 
napos állatkerti kirándulás, valamint az 
alkotó délután.  

2012-13-as nevelési évben 64 kisgyer-

meket neveltünk, közülük tízen kezdik 
meg szeptemberben iskolás éveiket. A be-
iratkozók száma legmerészebb álmainkat 
is felülmúlta. A Miske Óvodába felvehető 
gyermekek száma a fenntartó döntése és 
az óvoda alapító okirata alapján 75 fő. A 
beíratás alkalmával a jelentkezők száma 
30 fő volt, ami meghaladta a felvehető 
gyermekek számát. Várólistára azok a 
gyerekek kerültek, akik születési idejük 
alapján a 2013/2014-es nevelési évben 
csak rövidebb ideig vennének részt az 
óvodai foglalkozásokon és/vagy a gyer-
mek napközbeni elhelyezése sem okoz 
aránytalan nagy terhet a szülők részére.

Így a következő nevelési évet három 
csoporttal indítjuk. A csoportelosztás a 
gyermekek életkora alapján fog történni 
(kis-, középső- és nagycsoport). 

Természetesen a csoportbővítés mi-
att új dolgozók felvételére, valamint az 

épületen belüli kisebb átalakításra is sor 
kerül. Az önkormányzat idén májusban 
beadott épületbővítési pályázatának po-
zitív elbírálásában bízva, reméljük, hogy 
a 2014/2015. nevelési évet már új cso-
portszobával, öltözővel és mosdóval ki-
egészülve kezdhetjük.

A nevelőtestület szeretné megőrizni a 
ránk jellemző otthonosságot, családias 
légkört. Valamennyien arra törekszünk, 
hogy a szülőkkel együttműködve ki-
egyensúlyozott személyiségeket nevel-
jünk.

Köszönjük a szülők segítségét, mun-
káját és az Önkormányzat anyagi és er-
kölcsi támogatását, mely jelentősen hoz-
zájárult nyugodt pedagógiai munkánk, 
terveink megvalósításához. 

Felsőörs, 2013.06.05.
Nagy Zsuzsanna

óvodavezető

Örömmel és büszkeséggel újságolhatom el, 
hogy a felsőörsi iskola 3 tanulójának munkája 
tankönyvbe került.

Tavasszal kaptam egy e-mailt a könyv szerző-
jétől, Imrehné Sebestyén Margittól, hogy a neten 
barangolva felfigyelt a munkáinkra,melyeket a 
művészeti órákon készítettünk. Mivel nagyon 
tetszettek neki az alkotások, a beleegyezése-
met kérte, hogy illusztrációnak felhasználhassa 
készülő ötödikes rajztankönyvéhez. Örültem a 
felkérésnek és átküldtem neki a képeket. Alko-
tásaink úgy készültek, hogy zenét hallgattunk, 
ezekhez festettünk a hangulatuk alapján nonfi-
guratív képeket, majd utána a képeket felvágva, 
egymásba szőttük őket. 

A napokban már kézbe is vehettem a tan-
könyvet: A képzelet világa, vizuális kultúra – 5. 
osztály. Apáczai Kiadó. Nagyon büszke vagyok 
az alkotókra: Borszuk Ákos, Galambos Domi-
nika, Nagy Dani.

  Így lettünk tananyag 
 Mosonyi Emese

Malomvölgy Általános Iskola
művészeti oktató

Tanévzáró ünnepségek
A Malomvölgy Általános Iskolában az tanévzáró ünnepély

2013. június 19-én (szerdán) 17.30 órakor,
a Hriszto Botev Általános Iskolában pedig

2013. június 21-én (péntek) 17.00 órakor lesz.



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
6 7

Idegenforgalmi szezonra készülve
Egyedülálló kiadványt készí-

tett a Veszprém Megyei Rend-
őr-főkapitányság bűnmegelőzési 
szakterületen dolgozó munka-
társa, Orsós Károly r. őrnagy úr 
Bűnmegelőzési RecepTúra cím-
mel. 

A szerző a kiadványban a Fő-
kapitányság bűnmegelőzési szak-
területén tevékenykedő kollégák 
felhalmozódott szakmai tudását 
foglalta össze az olvasók által is 
élvezhető formában, stílusban. A 
komoly levéltári kutatások során 
összegyűjtött rendőrségi híreket 
olvasva azt tapasztalja az olvasó, 
hogy a tartalom semmit nem vál-
tozott, a bűnelkövetők és az áldo-
zatok ugyanolyan forgatókönyv 
szerint cselekedtek 100-150 évvel 
ezelőtt, mint manapság, csupán a 
hírek megfogalmazása, a szóhasz-
nálat tükrözi a kort, amelyben a 
bűncselekményt elkövették. 

A szerző az egyes bűncselek-
mény-típusokat a megyei Kapi-
tányságokat körbejáró képzeletbeli 
utazás keretében ismerteti, miköz-
ben az áldozattá válás megelőzésre 
szolgáló tanácsok mellett egy-egy 
helyi ételspecialitás és a területre 
jellemző növény vagy állat bemu-
tatásával színesíti a képet. A kiad-
vány leltárba veszi híres borvidé-
keinket, tallóz idegenforgalmi ne-
vezetességeink között, felvillantja 
a már mögöttünk lévő XIX. és XX. 

század történelmének fontos pilla-
natait.

A Bűnmegelőzési RecepTúrát 
nem a nappali könyvespolcára 
szántuk, hanem a többek által elér-
hető helyekre, könyvtárakba, idős 
klubokba, családsegítő szolgála-
toknak, ahol akár a közös olvasás 
élményeként is jobban megragad-
nak a jó tanácsok. 

A „Magyar Tenger” kapujában, 
avagy a Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság illetékességi területén a 
víkendházak hívatlan látogatóira és 
a strandokon törölköző alá rejtett 
értékeink védtelenségére hívja fel a 
figyelmet. De természetesen téma a 
gépkocsifeltörés, a gépkocsilopás, 
a kempingek óvatlan vendégsere-
ge, présházak, pincék feltörése, a 
tűzifacsalás, a trükkös lopások, a 
fizetés nélküli vásárlás, a közle-
kedési balesetek, az eltévedt ki-
rándulók, az internetes csalások, a 
háborúból visszamaradt robbanó 
anyagok.

Tájékoztatom a Kedves Ol-
vasókat, hogy május végén 
tarja a Balatonalmádi Rendőr-
kapitányság az idegenforgal-
mi szezonnyitó rendezvényét 
egy járási szintű közbiztonsági 
egyeztető fórummal összekötve, 
amelyen egy baleset-megelőzési 
programot is meghirdet. 

Stanka Mária r. őrnagy

VI. Ízutazás
   

2013. június 22-én tartja a Nők Felsőörsért Egyesület 
a VI. Ízutazás rendezvényét a Civilházban és a fedett kö-
zösségi térben. Az egészséges táplálkozást és a magyaros 
konyhát kiemelve a szárnyas ételeket kínáljuk a megjele-
nő vendégeknek kóstolójegy ellenében.

Ízelítőül: galambleves, zúzapörkölt, kakaspörkölt, sült 
kacsacomb, töltött csirkecomb, csirkeszárny, bakonyi 
csirke, lábatlan tyúk, pulykamell tócsin, zöldséges puly-
kacomb krumpliágyon, stb.

A program 17 órakor kezdődik.
Fellépnek: Miske Óvoda csoportja, Malomvölgy Is-

kola tanulói, Búzavirág Népdalkör, Veszprém-Bakony 
Táncegyüttes, Herendi sramli zenekar, a büfét és az esti 
szórakozást Maróti Péter és csapata biztosítja. 21 órakor 
az év legrövidebb éjszakájáról emlékezünk meg.

A rendezvény ideje alatt Varga Szabolcs Felsőörs ma-
darai című  kiállítása tekinthető meg.

15.30 órától-19.00 óráig a légvárat a gyerekek ingyen 
használhatják.

Az Ízutazáshoz kapcsolódó rendezvény: június 22-én 
délelőtt a Forrás-hegyi tanösvényen geotúra a Balaton-
felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság szervezésében. Az 
időutazás  ízelítőt ad 200-250 millió évvel ezelőtt lezaj-
lott földtani folyamatokról. A túra 9.00 órakor indul Fel-
sőörs r.k. prépostság elől. A táv 1,5 km, időtartam 2,5 
óra, részvétel ingyenes. Érdeklődni  Sárdy Juliannánál a 
20/962-3378 telefonon lehet.

Kaszásné Ferenczi Anna

Főzőverseny 2013. július 20-án 8.00 órától
Kedves Olvasók!
A 22. Felsőörsi Falunapokon ismét lesz családi 

főzőverseny a Civilház udvarán. Marhapörkölt ka-
tegóriában várjuk a nevezéseket.

Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Nevezési díj: 1.600,-Ft, melynek ellenében a 

marhapörkölthöz 2 kg felkockázott, vákuumcso-
magolt marhahúst biztosítunk, szállítással.

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

A nevezéseket 2013. július 12-ig várjuk a Pol-
gármesteri Hivatalban és a Könyvtárban (ahol a 
nevezési díjakat is befizethetik).

„Hamuban sült pogácsa”
A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket is 

szeretnénk újra megmérettetni 2013. július 19-én, 
pénteken a nyitórendezvény keretében. A pogá-
csaverseny az alábbi módon zajlik: szakmai zsűri 
bírálja el, majd a döntés után a kedves közönség is 
megkóstolhatja a pogácsákat.

A pogácsa mennyisége 30 db, melyet július 
19-én a Civilházban versenyeztetünk meg. Ered-
ményhirdetés szombaton. 

Aki kedvet érez a „Hamuban sült pogácsa” ver-
senyhez, jelezze 2013. július 12-ig elérhetősége-
inken! 

Borverseny
„Kié Felsőörs legfinomabb bora?”
2013. július 20-án az immár hagyományos bor-

versenyünket is megrendezzük.
Ismét a közönség szavaz az általa legfinomabb-

nak ítélt borra. 
A közönség által legjobbnak ítélt borok terme-

lőit jutalmazzuk!
Kérjük a bortermelőket, ha megmérettetnék bo-

raikat, ha szívesen megkóstoltatnák a közönség-
gel, jelezzék felénk!

További információk a nevezéskor!

Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasók!
A 22. Felsőörsi Falunapok és Búcsú eseményei 

kiadással járnak, melynek fedezéséül tisztelettel 
kérjük az Önök segítségét. A Felsőörsi Falunapok 
pénzbeli támogatását Felsőörs Község Önkor-
mányzatán keresztül tehetik meg. Bankszámla-
számunk: 

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

Felajánlásaikat tárgyi formában is szívesen fo-
gadjuk. Vetélkedők díjazására tudjuk felhasználni 
ajándékaikat.

(Vetélkedők: „Hamuban sült pogácsa”, főzőver-
seny, borverseny.)

Támogatását előre is köszönjük!

Felsőörs Község Önkormányzata

Elérhetőségeink: Telefon: 87/577-211; Mobil: 
70/320-6854; e-mail: konyvtar@felsoors.hu; 
Skype: plell.olga Cím: Felsőörs, Szabadság tér 2.

22. Felsôörsi Falunapok és Búcsú – 2013. július 19-21.
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Karógörbítő Klub
A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása 

a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében: 

PóTvizsgára felKészíTés!
Kedves szülőK, PedagógusoK!

A Karógörbítő Klubban a gyerekeknek lehetőségük van egyéni és/vagy kiscsoportos foglalkozás keretében felkészülni a 
pótvizsgára. Főként idegen nyelvi és természettudományos tantárgyakból készítjük fel 

az általános iskola felső tagozatos diákjait. 

A szolgáltatás 2013. július hónap végétől indul, a gyermekek felkészülését pedagógus végzettségű munkatársak segítik.

A sZOlgálTATás TéRíTésMENTEs!

A szolgáltatást elsősorban a hátrányos helyzetű gyermekek részére kínáljuk.

 Jelentkezni a Balatonalmádi szociális Alapszolgáltatási Központban lehet (Balatonalmádi, Baross g. u. 32.), valamint a 
következő e-mail címen: gabriellacsonka80@gmail.com

 A jelentkezéshez szükséges adatok: a jelentkező gyermek neve, a szülő neve és elérhetősége, a tantárgy megnevezése.

Bővebb felvilágosítást kérhetnek: Csonka Gabriella munkatárstól az alábbi telefonszámon:

88/542-553, és a 88/542-551-n   hétfőtől - csütörtökig  8.00 - 16.00-ig  óra között, pénteken pedig 8.00- 12.30-ig óra között.

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása

8196 Litér, Álmos u. 37. 

Tel/fax: 88/598-020

E-mail: kbtot@keletbalaton.hu

Megnyílt galériám Felsőörsön
a Csalogány utca 9 szám alatt.

Mintegy 200 db baba
(köztük saját készítésű reborn 
csecsemő baba) tekinthető meg.
Telefonon egyeztetés
az időpontról: 30/599-29-64.
Bővebb információ:
www. mesebabavilag.hu

Várok szeretettel
minden érdeklődőt.
Melegné Bordás Zsuzsanna

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ 
ALSÓÖRS
8226 Alsóörs, Gárdonyi u. 6.
Tel.: 20/447-1200
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Kínálatunkból:
– Vésőgépek, Lapvibrátor, Döngölő, Polisztirol vágó, Gyémánt vágók 
– Faipari kisgépek, Parkett csiszoló, Csavar behajtók
– Kertészeti kisgépek, professzionális ágaprító, fűkaszák,
 kapálógépek 
– Ipari gőztisztító, kárpittisztító, magasnyomású mosó, ipari porszívó
– Létra, Guruló állvány, Utánfutó, Szivattyúk, Áramfejlesztők 
– Földmunkagépek kezelővel, Mobil betontörő, Gépi rosta
Látogassa meg WEB oldalunkat! 

„Iskolai szociális munka és mentálhigiénés segítő hálózat kiépítése a 
kelet-balatoni kistérségben” című

TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 azonosító számú pályázati program
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8

FELSŐÖRSIHírmondó


