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Ha visszatekintünk az utóbbi hat évre, azt láthatjuk, hogy Felsőör-
sön a gyermeklétszám folyamatosan nő. Ez látható a Felsőörsön ha-
gyományosan az augusztus 20-i ünnepségen avatott ifjú polgárok szá-
mán is. Ebben az évezredben idén avattuk a legtöbb újszülöttet, szám 
szerint huszonhatot. Az óvodában pedig minden idők legmagasabb 
jelentkezési hulláma tetőzött (?). 
Bár az óvodában fejlesztések az 
előző ciklusban is voltak, most a 
férőhelybővítés komoly feladata 
vár megoldásra.

Milyen óvodai fejlesztések is 
voltak az utóbbi hat évben?

2009-ben mintegy 33 millió 
Ft-os pályázatból az előtte cso-
portszobaként használt egyik 
helyiségből lett kialakítva a mai 
tornaszoba, valamint a korábbi 
szolgálati lakásból lett kialakítva 
a mai nagycsoport helysége, a hozzá kapcsolódó vizesblokkal.

2011-ben, mintegy másfél millió forintból megtörtént az óvodai ját-
szótér felújítása, szabványosítása.

2012-ben több mint 10 millió forintos, 100%-ban pályázati támo-
gatásból finanszírozott Óvodafejlesztésbe kezdhettünk. Ebből sikerült 
a gyermekeknek készségfejlesztő játékokat, két újabb játszótéri esz-
közt, valamint az újonnan kialakított harmadik csoportszobába szük-
séges bútorokat beszerezni. A még most is folyó pályázat segítségével 
szerveztünk már családos napot, gyermeknapot, valamint az óvodai 
dolgozók továbbképzéseken vesznek részt.

2013-ban a magas gyermeklétszámot még pontosan nem ismerve, 
de előjeleit látva döntöttünk a férőhelyek számának növelése érde-
kében az óvoda jelenlegi épületén belül ideiglenes átalakítással egy 

harmadik csoportszoba kialakítása mellett, mintegy 2,4 millió Ft-os 
költségkeretből. A döntést követően, május elején azonban nyilvánva-
lóvá vált, hogy még ez sem lesz elegendő az elkövetkezendő években 
az óvodáskorú gyermekek elhelyezésére, ezért pályázatot adtunk be 
a Belügyminisztériumhoz, az óvoda új szárnnyal történő bővítésére 

és újabb, ezúttal jelentősebb fé-
rőhely-emelésre. Szerencsére a 
tényszerű adatokkal alátámasz-
tott pályázatot a pályázatkiíró 
is megalapozottnak találta és az 
igényelt, majd’ 30 millió forint-
tal támogatta a terv kivitelezését. 
Ennek megvalósulása 2014 au-
gusztusára várható, jelenleg az új 
épületszárny tervezése folyik.

A harmadik csoport kialakítása 
és az óvoda új elrendezésben tör-
ténő, néhány nappal ezelőtti in-

dulása is nagy változás volt az intézmény életében. A megnövekedett 
csoport és gyermeklétszámnak megfelelően három új óvodapedagó-
gussal és egy pedagógiai asszisztenssel bővült az óvoda személyzete.

Jövőre tehát reményeink szerint megoldódik óvodánk összes, ma 
ismert problémája és újból minden óvodáskorú jelentkezőt be tud fo-
gadni.

A távolabbi jövőbe tekintve persze kérdés, hogy meddig tart ez az 
örvendetes és a falvakban ritka demográfiai növekedés, azonban biz-
tosíthatom az érintettekkel arról, hogy minden eshetőségre számba 
véve felkészülten várjuk az újabb kihívásokat.

 Nagy Zsuzsanna, Szabó Balázs
	 óvodavezető	 polgármester

2013. október 5-én, szombaton Felsőörs Község Önkormány-
zata 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 része-
ire.

A túrán résztvevők útvonalvázlatot tartalmazó igazolófüzetet kap-
nak. Az ellenőrző állomásokon szendvicsekkel, szódával, házi készíté-
sű szörppel, gyümölccsel és süteménnyel, a célban meleg étellel vár-
juk a túrázókat. A teljesítőket oklevéllel, a szintidőn belül beérkezőket 

kerámiaplakettel díjazzuk, és minden induló tárgynyeremény-sorsoláson 
vesz részt.

Környezetbarát túra: kéretik saját poharat hozni!
Sok szeretettel vár mindenkit a rendezőség!

Résztáv Táv Szintkülönbség Szintidő Indulási idő Kilátók Nevezési díj*
Pityorka 7 6,74 km 172 m 3 óra 7.00 - 9.30 1 700 Ft
Miske 8 7,96 km 160 m 3,5 óra 10.00 - 14.00 0 700 Ft
Pocca 10 10,6 km 345 m 4 óra 7.00 - 9.30 3 700 Ft
Halacs 20 18,56 km 505 m 6 óra 8.00 - 10.00 3 700 Ft
Peszely 25 25,06 km 593 m 6 óra 7.00 - 10.30 4 800 Ft
Koloska 30 30,29 km 678 m 7,5 óra 7.00 - 10.30 5 800 Ft
Nosztori 40 43,49 km 1221 m 10,5 óra 8.00 - 10.30 7 1000 Ft
Felsőörs 50 48,65 km 1346 m 12 óra 7.00 - 9.00 8 1000 Ft

*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! 

Érdeklődni lehet: Máthé Tamás: 30-517 92 76     mathetamas@yahoo.com       www.tura.felsoors.hu
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képvi-

selő-testülete soron következő nyílt ülését 2013. 
szeptember 9-én tartotta.

Az ülés elején tájékoztattam a képviselőket 
az elmúlt ülés óta történt eseményekről. Így töb-
bek között arról, hogy kevesebb, mint 2 millió 
forintból elkészült az óvodai 3. csoport ideigle-
nes kialakítása.

A DRV Zrt. és a Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
augusztus hónapban saját költségén kijavította a 
Fő utca balesetveszélyessé vált szennyvíz és csa-
padékvíz aknafedlapjainak, valamint az úttestben 
található gázszaglók süllyedését, és a jelentősebb 
úthibákat. Ugyanekkor két kisebb kátyúzás is 
történt a Rózsa utca – Csalogány utca keresztező-
désében, valamint a Körmendy prépost utcában a 
16-os szám előtt. 

Megtörtént a Körmendy prépost utca elején 
lévő vasbeton útszűkítő elem kiváltása és a hoz-
zá kapcsolódó útburkolati jelek festése is.

A belügyminisztériumtól megérkezett a köz-
ség számlájára az óvoda bővítésre megítélt 
29.892.000 Ft támogatás.

Pályázati támogatásból elkészült a Táncsics 
és Hóvirág utcai játszóterek felújítása, szabvá-
nyosítása.

A testület döntött a Civilház udvar parkosítá-
sára nyert pályázat megvalósítása érdekében a 
Közalapítvánnyal a támogatási összeg megelő-
legezésére kötendő szerződésekről.

A nagy sikerű „Zenés csütörtöki esték” ko-
molyzenei programsorozat egyik fellépője 
tiszteletdíját az Árpád-kori műemléktemplom 
XVIII. századi barokk orgonájának felújítására 
ajánlotta fel. A testület a felajánlott 42 ezer Ft-
ot felkerekítve 50 ezer Ft átadásáról döntött a 
felsőörsi Római katolikus plébánia javára.

A testület tárgyalta a településrendezési esz-
közök átfogó módosításához elkészült munka-
közi terveket és döntött arról, hogy az enge-
délyeztetési anyag véglegesítésére szeptember 
végén rendkívüli ülést tart.

Az érintett ingatlantulajdonosok megkeresé-
sére a képviselők tárgyalták a Pityorka dűlőben 
közút kialakításának kérdését. Erre azért volt 
szükség, mert egy eddig használatban lévő út-
ról kiderült, hogy az teljes egészében magánin-
gatlanon van, ezért új útvonal kijelölése válik 
szükségessé ugyanazon ingatlanok megközelí-
tésének biztosításához.

A testület nem támogatta Vass Csaba és Antal 
Gyula gazdálkodók, az önkormányzatra nézve 
terhelő, mezőgazdasági kártérítésről szóló be-
adványát. Ugyanakkor döntött a Hosszú utca 
mentén futó árok tisztításáról és ugyanitt kettő 
darab áteresz megépítéséről.

A testület döntött arról, hogy az önkormány-
zat ügyfélként bejelentkezik a Király-kút mellett 
létesítendő két új ivóvízkút előzetes vizsgálati 
eljárásába. Az eljárás a székesfehérvári szék-

helyű Környezetvédelmi, Természetvédelmi és 
Vízügyi Felügyelőségen a DRV Zrt. kérelmére 
folyik. Ügyfélként nyomon követhető lesz a ter-
vezett fejlesztés aktuális állása, illetve Felsőörs 
álláspontja közölhető az eljáró hatósággal.

A képviselő-testület nem változtatott korábbi 
álláspontján a CBK Egyesület Nyárbúcsúztató 
programjának támogatásával kapcsolatban. Így 
az egyesület ezen programjára most sem ítélt 
meg támogatást a testület.

Az „Itthon vagy - Magyarország szeretlek” 
című országos rendezvényhez való csatlako-
zásról és ehhez kapcsolódó támogatási kérelem 
benyújtásáról döntöttek a képviselők.

A testület támogatta a FÉK Egyesület kérel-
mét a korábban megítélt támogatás felhaszná-
lási céljának módosítására. Így az egyesületnek 
lehetősége nyílik fák ültetésére közterületen.

Az önkormányzat, szülői kérelemre, a 
2013/14-es tanévben is megtéríti a kötelező 
felvételt biztosító Hriszto Botev Általános Isko-
lába bejáró felsőörsi, valamint a Felsőörsi Ma-
lomvölgy Általános Iskolába bárhonnan bejáró 
gyermekek buszbérletének költségét.

A képviselő-testületi ülések részletes jegy-
zőkönyveit olvashatják községünk honlapján 
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegy-
zőkönyvek’ menüpont alatt.

Szabó	Balázs,	polgármester

Szeptember 14-én 9.00 órakor az országos szemét-
szedési akcióhoz csatlakozva újból várjuk a környeze-
téért tenni kész önkénteseket.

Találkozási pont:
Felsőörs, Szabadság tér 5. (Civilház előtt)

Pályázati felhívás fiataloknak
18-26 év közötti fiataloknak,

„virtuális falu - Újratöltve” Program
keretében pályázatot hirdet

a Második Hullám Vidéki Ifjúsági Szövetség
és az AGRYA.

Jelentkezési határidő: 2013. október 4.
Bővebb információ: www.agrya.hu

Rendezvények
2013. szeptember-október

SZEPTEMBER
9.07. Nyárbúcsúztató  CBK Civilház

9.14. TeSzedd!  – 
falutakarítás Önkormányzat

9. 15. 5. Szendrey Kupa 
(futball emléktorna)

 Sportegyesület 
(Soós Zoltán)

Sportpálya
és Civilház

9. 28. Idősek napja-vacsora 
műsorral  Nyugdíjasklub Civilház

OKTÓBER
10. 
05.

Felsőörsi nyolcas- 
teljesítménytúra

 
Önkormányzat Civilház

10. 
12.

Szüreti mulatság és 
Betakarítás Ünnepe 
– „A legszebb 
konyhakertek”	
díjátadásával

Önkormányzat
és NÖFE Civilház

10. 
23.

Nemzeti Ünnep-
megemlékezés az 
1956-os forradalomra

 
Önkormányzat Civilház

Ringató: kéthetente csütörtökön 9.30-tól a Civilházban.
Első alkalom: szeptember 19.
Baba-Mama Klub: minden második szerdán
(Ringató foglalkozással eltérő héten) 9.30-tól a református 
közösségi házban.
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„A legszebb konyhakertek”
Kertbejárások tapasztalatai Felsôörsön

Felhívás Felsőörs krónikájához
Tisztelt Felsőörsi polgárok, kedves olvasónk!

Elindult a Felsőörs krónikáját a kezdetektől a legújabb korig átfogó új könyv szer-
kesztése.

Ezúton kérjük minden olyan személy segítségét, aki fényképpel, régi újsággal, ok-
iratokkal, stb. rendelkezik, mely az új könyv kiadásához adalékul szolgálhat, ossza 
meg velünk ezeket az értékes információkat.

Kérjük, hozza be a birtokában lévő fényképet, újságot, okiratot, stb. a könyvtár-
ba (a könyvtár nyitvatartási idejében: H: 14.00-18.00; K: zárva; Sze: 13.00-18.00; Cs: 
08.00-09.00; P: 13.00-18.00) annak érdekében, hogy megfelelő minőségű másolatot 
készíthessünk róla!

Ha módja van elkészíteni a digitalizált másolatot, azt akár elektronikusan is meg-
küldheti részünkre a konyvtar@felsoors.hu e-mail címre. Fontos, hogy a másolat .jpg 
formátumban, minimum 300 dpi felbontással készüljön. Az elektronikus levélben kül-
dött adatok kiegészítő információit kérjük, írja le (pl. kik láthatóak a képen, mikor, hol 
készült).

Köszönjük segítségüket!
Felsőörs Község Önkormányzata

Az alábbi fénykép 1973-ban készült.
Várjuk megfejtéseiket a képen látható személyek kilétét illetően. A legtöbb személyt felis-

merő megfejtő egy palack bort kap ajándékba!

Szüreti mulatság
és Betakarítás Ünnepe 
2013. október 

12-én, szomba-
ton tartjuk a már 
h a g y o m á n y o s 
Szüreti mulatság 
és betakarítás ün-
nepe című ren-
dezvényünket a 
Nők Felsőörsért 
Egyesülettel közösen. Ekkor lesz „A legszebb 
konyhakertek” díjátadó ünnepsége is.

Az egyéb programok mellett színesebbé 
szeretnénk tenni a rendezvényt azzal, hogy a 
felsőörsi kertgazdák, friss vagy eltett termé-
nyeik sokféleségéből bemutatót, amolyan helyi 
piacot tartanak. A hely biztosítása miatt kérem, 
jelezzék részvételüket. (Plell Olga, tel: 70/320-
6854, vagy személyesen a könyvtárban.)

Megint lehet rendelni olaszfalusi krumplit és 
káposztát. A krumpli 30 kg-os kiszerelésű, 100 
Ft/kg; a káposzta 10 kg-os kiszerelésű, 80 Ft/
kg. Feliratkozni lehet: Kalmár Lajosné Rózsá-
nál (tel: 30/ 523-8737) és Kaszásné Ferenczi 
Annánál (tel: 70/394- 4755 vagy a 70/564-
4351).

 FIGYELEM:
A KISZÁLLÍTÁS HÁZHOZ 

2013. OKTÓBER  19.

Tervezett program:
• Gyalogos, táncos felvonulás – kérjük, csat-

lakozzanak a felvonulókhoz, az alkalomhoz illő 
jelmezben, illetve népviseletben.

• Népzene, néptánc bemutatók
• „A legszebb konyhakertek” – eredményhir-

detése
• Bordalok és bál

Konyhakertek szemléjét gyakoroltuk 
Felsőörsön. Két alkalommal néztük meg 
a kerteket, július elején és augusztus kö-
zepén. Kilencen pályáztak, akik szeretik 
a kerti munkát. Kora tavasztól késő őszig 
tevékenykednek a talajelőkészítéstől a nö-
vények, vetemények, gyümölcsök napi 
gondozásán, termés begyűjtésén át, a sa-
ját háztartásban való hasznosításig, vagy 
eladásáig. A konyhakert tulajdonosok ter-
mészetkedvelők, volt, aki így nyilatkozott: 
„Ez az életem.”

Szorgalmas munkával adtak példamutató 
tanúságot. Szívélyesen fogadtak minket, és 
boldogan mutatták meg veteményeseiket, 
gyümölcsöseiket, terméseiket. Sikeres volt 
munkájuk, értékes volt tevékenységük. A le-
hető legkisebb területeket is hasznosították a 
ház körül. Háztartásra fordítandó költségeiket 
nagyban mérsékelték éves viszonylatban az 

azonnali felhasználással és a télire való befő-
zéssel, tartósítással. 

További hangyaszorgalmat és jó egészséget 
kívánok!

Jó tanácsként ajánlom:
A fűnyírás nyesedékét a frissen megkapált 

zöldségfélékre vastagon rárakni, több ízben-
nem engedi kiszáradni a talajt és kinőni a 
gyomot.

Féregtelenítés céljából a zöldség közé kap-
rot vagy vöröshagymát vetni.

Rásky	Imréné	
a	„A	legszebb	konyhakertek”

bíráló	bizottság	tagja

A legszebb konyhakertek felsőörsi ered-
ményhirdetése 2013. október 12-én, a Szüreti 
mulatság és Betakarítás Ünnepe rendezvé-
nyen lesz! Szeretettel várunk minden érdek-
lődőt!
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Krónika 2013. július-augusztus
Július   
Július	4-én	és	július	11-én a „Zenés csü-

törtöki esték Felsőörsön” rendezvényso-
rozatunkon komolyzenei hangversenyek 
voltak az Árpád-kori műemléktemplom-
ban. A sorozat első fellépői Szabó Réka 
fuvolaművész és Csévi Flóra hegedűmű-
vész voltak. Mindketten tapasztalt zené-
szek, külföldön is többször szerepeltek. 
Hangversenyükön barokk és klasszikus 
művek hangoztak el. Második alkalom-
mal Mester Sándor gitárművész járt ná-
lunk. Csodálatos gitárjátékával elbűvölte 
a hallgatóságot.
Július	 18-án a 22. Felsőörsi Falunapok 

és Búcsú keretein belül volt komolyzenei 
koncert az Árpád-kori templomban. Óriási 
sikerrel léptek fel a Snétberger Zenei Te-
hetség Központ növendékei.

Július	19-én a 22. Felsőörsi Falunapok és 
Búcsú rendezvényt hivatalosan Dr. Kontrát 
Károly államtitkár Úr nyitotta meg. Ezen 
a napon ismét felléptek a Snétberger Zenei 
Tehetség Központ növendékei, akik gitár-
ral és énekkel szórakoztatták a vendégeket. 
Ezen a napon nyílt horgászkiállítás a Civil 
Baráti Kör szervezésében, „Hamuban sült 
pogácsa” versenyünket ismét nagy siker 
övezte, és a fiataloknak a diszkóval ked-
veskedtünk.

Július	20-án folytattuk a falunapos ren-
dezvényeket. Volt főzőverseny, borverseny, 
zenei totó, futballtorna, és délután színpadi 
fellépések, este pedig bál. Vendégünk volt 
ezen a napon a Bakony – Balaton Geopark, 
aki színes programokkal, geo-totóval és ér-
tékes nyereményekkel készült.

Július	21-én a rendezvénysorozat része-
ként ünnepi szentmisére került sor az Ár-
pád-kori műemléktemplomban.

Támogatóink, segítőink: Angyal László-
né; Auqua Co2 Szikvíz - Lénárt Imréné, Fel-
sőörs; Bakony – Balaton Geopark; Benke 
Kálmán; Búzavirág Népdalkör; Carpaccio 
Étterem, Alsóörs; Chruse - Kovács család; 
Civil Baráti Kör Egyesület; Derzsiné Simon 
Judit; Drexler Gáborné - zöldség-gyümölcs, 
Balatonalmádi; Droszt László;  Esső István; 
Essőné Kocsándi Katalin; Galambosné Csó-
ka Krisztina; Gelléri Pincészet, Antal Gyu-
la tulajdonos; Hamuház Fogadó; Hegedűs 
Zsolt; Hegedűsné Kovács Zsuzsanna; Hol-
ló László; Jahn Halvorsen; Kaszás László; 
Kocsis Kenese Kft.- mozgó Húsbolt, Ba-
latonkenese; Kokó Cukrászda, Veszprém; 
Kovács Margit; Kulcsár Tamás; Lakatos 
Boglárka - Pálffi Anita; Levendula Pince; 
Nagyné Angyal Erzsébet; Nők Felsőör-
sért Egyesülete; Orbán György; OTP Bank 
Nyrt.; Papp Gyula; Pásztor István; Peppino 
Ételfutár, Felsőörs; Rásky Mihályné; Rásky 
Nándor; Rill László; Snétberger Zenei Te-
hetség Központ; Soós Zoltán; Sörény Ernő; 
Sütöri Zoltán; Szalai Attila; Szathmári Já-
nos; Szélessi Imréné; Szőke Ferenc; Szőllős 
Zsoltné; Takácsné Kovács Melinda; Tóth 
Balázs; Viola Presszó; Vörös Valéria Kép-
zőművész; Zsü-Lo-Pub és Pizzéria;

Ezúton is megköszönjük a támogatást, 
segítséget!

Augusztus   
Augusztus	 1-én „Zenés csütörtöki esték 

Felsőörsön” rendezvénysorozatunkon be-

lül Kelemen András gitárművész és Vörös 
Ágnes hegedűművész adott nagy sikerrel 
koncertet az Árpád-kori műemléktemp-
lomban. 

Augusztus	5-9.	között Természetbarát tá-
bor volt a Civil Baráti Kör szervezésében. 

„Egy teljes egész csodálatos programok-
kal teli hét elé nézhettünk augusztusban.  A 
tábort Vargáné Anikó és Nyirőné Mariann 
szervezték és vezették. Mivel én most köl-
töztem ide Felsőörsre, nekem ez a tábor 
nagyon jól jött barátkozás és falu megis-
merése szempontjából. Hétfőn a méhekkel 
foglalkoztunk, majd elsétáltunk a Katica 
táborba. Marica néni kedves szavakkal fo-

gadott minket. Megmutatta a lovakat, és 
az állatokat. A Madár nevű kutya követett 
minket mindenhova, és várta, hogy meg-
simogassuk. Lementünk a patakhoz, ami-
nek csendes csobogása a tikkasztó meleg 
elől hívogatott a vízbe. Sajnos csak térdig 
mehettünk bele, de így is jól jött, frissítő 
érzés volt. Trambulinozhattunk, bemehet-
tünk a meseházba, de hamar elment az idő, 
és haza kellett indulnunk.  Délután Hamar 
Brigitta néni az egészséges táplálkozásról 
beszélt nekünk. Kedden Almádiban vol-
tunk, hogy megnézzük Gyuri bácsi horgász 
kiállítását. Később a parton sétáltunk, és a 
nagy hőségben a fagyizás sem maradhatott 
ki. Szerdai napon a madarakkal foglalkoz-
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tunk. Elsétáltunk egy madár barát kertbe, 
ahol kitisztítottuk az itatókat és tettünk bele 
tiszta vizet. Két odút meg kellett keresni a 
kertben - ez nagy feladat volt - és szerintem 
mindenkinek tetszett. Tislér Peti bácsival 
leszedtük a Felsőörsön kihelyezett odúkat, 
csak egyben nem volt fészek. Csütörtökön, 
a kishegyen voltunk medencézni, paprikás 
krumplit is főztünk. Eljött az utolsó nap 
is. Egész nap barkácsolgattunk. Heti bar-
kácsolásunk során csináltunk kézzel –láb-
bal Balatont, dió hajócskákat, madarakat, 
szélcsengőt, fényképtartót, tojástartóból 
virágot, és papírt is merítettünk, Varga 
Csillával. Jókat ettünk, ittunk, locsoltuk 
egymást, játszottunk, beszélgettünk, futká-
roztunk. Minden reggel kwízkérdésekkel 
versenyeztünk. A tábor befejezésekor egy 
fát ültettünk a Polgármester bácsival, hogy 
évekkel később is emlékezzünk az együtt 
töltött napokra. 

Soós	Andrea	-	egy	táborozó”

Augusztus	15-én „Zenés csütörtöki esték 
Felsőörsön” – sorozat befejező koncertjét 
Nagy Csaba lantművész és barátai adták. 
Csodálatos dallamok szólaltak meg többek 
között lanton, orgonán, énekhangon. (Fel-
léptek: Nagy Csaba – lant, Reményi Árpád 
–lant, Suda Magdolna – ének, Kallai Nóra 
– viola da gamba, Sipos Csaba – orgona, 
ütőhangszerek, Orlando énekegyüttes mű-
vészeti vezető Vikman Pál). A	koncert	tisz-
teletdíjának	 jelentős	 részét	a	művészek	az	
orgona	felújítására	ajánlották	fel.
Augusztus19.  “Új kenyér – új élet” cím-

mel szervezett a FÉK Egyesület hagyo-
mányápoló rendezvényt. A kemencében 
sült kenyér körül „forgott” a rendezvény, 
melyben ezen kívül helyet kapott szap-
pankiállítás, fazekas korongozás, elsőse-
gélynyújtás praktikus ismerete, előadások, 
bemutatók. A kenyereket természetesen 
kóstolni is lehetett. A református gyüleke-
zet erősdi testvértelepülésének tagjai is be-

mutatkoztak a közönségnek e napon, ver-
sekkel, tánccal, énekkel készültek.
Augusztus	19-én este az Árpád-kori mű-

emléktemplomban ajándékkoncertet nyúj-
tott az érdeklődőknek Kiss-Domonkos 
Judit – gordonkaművész és Vígh Andrea – 
hárfaművész. A csodálatos koncert végén a 
közönség érdeklődve hallgatta a művésze-
ket, akiktől élményeikről és hangszereikről 
érdeklődhettünk.
Augusztus	20-án ünnepi megemlékezést 

tartottunk, valamint Felsőörs Ifjú Polgárait 
köszöntöttük. 2012. július 1- 2013. június 
30. között 26 kisgyermek született Felsőör-
sön. Íme, a névsor:

Szabó Kolos
Horváth Hanna
Nyírő Márton
Holló Márton Tamás
Galler Dusán
Hideg-Göblyös Julianna
Hideg-Göblyös Olivér
Próder Júlia
Körtélyes Dorina
Feczkó Edgár István
Puskás Jázmin
Rásky Zsófia
Rásky Szófia
Torma Ákos
Szabó Márk Olivér
Tamás Lázár
Tóth Panna Julianna
Csapó Amira

Miskolczi Milán Dominik
Miskolczi Holli Adria
Szántó Martin
Lajos Leó
Marton Enikő Cseppke
Máthé Vince
Karácsony Gergő
Sipőcz Albert

A	 szerkesztőség	 egészséget,	 és	 sok-sok	
boldogságot	és	örömet	kíván	a	gyermekek-
nek	és	a	szüleiknek!
Augusztus	 20-án a Fotográfia napja al-

kalmából a Felsőörsért Közalapítvány 
szervezésében kiállítás nyílt a Civilházban 
Kovács András fiatal fotóművész termé-
szetfotóiból.
Augusztus	 24-én a református egyház-

község Kerpel Péter grafikáiból és fényké-
peiből nyitott kiállítást, majd a református 
templomban jótékonysági hangverseny 
tartott, melynek bevételét a templom hom-
lokzatának felújítására fordít. A nagysi-
kerű hangversenyen fellépő művészek a 
Sforzato Rézfúvós Kvartett, Nagy Csaba 
lantművész, Török Ágnes fuvolaművész és 
Pólus László csellóművész voltak.

Szemezgette:	Plell	Olga

Kedves Kézműves Gyerekek! 

A falunapi
fazekas korongozáson készült 

kerámiatárgyak kiégtek,
átvehetők a könyvtárban.

Pásztor István
fazekas

„Ő itt a kisöcsénk, 
Máthé Vincének 
hívják, és 2013. áp-
rilis 15-én született.
Nagyon szeretünk 
vele játszani. És sze-
rintünk ez neki na-
gyon tetszik.
Gáspár és Julis”

Sipőcz Albert 2013. június 17-én 

érkezett, szülei Sipőcz József  és 

Sipőczné Horváth Laura, vala-

mint nagyszülei Horváth Lajos 

és Károlyi Erzsébet legnagyobb 

örömére.

Gólyahír
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BABA-MAMA
TOBORZÓ!

Megbújik a református templom melletti 
egykori parókia épület néhány éve épült új 
szárnya, amely, ha beszélni tudna, sok-sok 
vidám percről, elgondolkodtató pillanatról, 
gyermek zsivajról és édesanyák önfeledt 
énekléséről adna számot. Kéthetenként 
gyűlnek össze fiatal édesanyák, hogy fontos 
kérdésekről és aktualitásokról beszélges-
senek – miközben gyermekeik játszanak, 
egymással ismerkednek. Mire jók ezek a 
találkozások? Tapasztalatcserére, új gondo-
latok befogadására, a keresztény értékrend 
alapjainak a megismerésére, az anyaság 
csodálatos ajándékára való rádöbbenésre, a 
gyermekünkhöz való viszonyunk újra gon-
dolására, a kapcsolatok, a közösség ápolásá-
ra. Akkor hiteles ez a beszámoló, ha maguk 
a résztvevők szólalnak meg. Megkérdeztem 
tőlük, miért járnak baba-mama körünkbe. 
Íme, egy kis ízelítő:
„- Mindig biztosított egy jóízű beszélgetés,
- hozzá igazítom a hetemet,
- mert jót játszik a gyerekem és közösség-

ben ismerkedik a többiekkel, 
- mert ez az alkalom a borongós időben is 

napfényt hoz az életembe,
- mert mindig van valami, amit meg kell 

beszélni és vitatni!” (Pásztorné Simon 
Ancsa)

„Beszélgetni. Játszani. Gondolkodni. 
Zsibongani. Megosztani. Sírni és nevetni. 
Együtt lenni!” (Cserháti Gabriella)

„- Nyíltan felvállaljuk a hitünket, érték-
rendünket, gondolkodásmódunkat, ugyan-
akkor különbözőségeinket és ezért nem né-
zünk egymásra ferde szemmel,

- hasonló szellemiségű emberekkel va-
gyunk körülvéve, így nem esik nehezemre 
megosztani velük sem az örömömet, sem a 
bánatomat,

- mindaz, amit hallunk bátorít, erőt önt 
belénk, ha megfáradunk a hétköznapok-
ban.” (György Adrienn)

„Hasonló gondolkodású anyákkal tudok 
találkozni. A gyerekeim megismerik a kor-
osztályuknak megfelelő pajtásaikat. Érde-
kes témákról beszélgetünk, egymás tapasz-
talatai segítenek. Mindenképpen fórumot 
jelent a baba-mama kör a találkozásra, a kö-
zösségre, ahol jó együtt lenni!” (Dr. Kovács 
Margit)

SZERETETTEL VÁRJUK
AZ ÉDESANYÁKAT

GYERMEKEIKKEL EGYÜTT
MINDEN MÁSODIK SZERDÁN

(a Ringató foglalkozással eltérő héten)
DÉLELŐTT 9.30-TÓL

A REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGI
HÁZBAN!

VÁRHATÓ KEZDÉS: szeptember 25.
Kántorné	Pólus	Ibolya

Aki látta az Olt menti Erősd faluból 
hozzánk érkezett fiatalok táncos, verses, 
népdalos bemutatkozását augusztus 19-
én délután a Civilház színpadán, bizto-
san meghatódott, talán még könnyek is 
szöktek a szemébe, az enyémbe minden 
bizonnyal. Ezeknek a fiataloknak a ma-
gyarnak maradást jelenti a néptánc, a nép-
dal, a magyar vers és a magyarul beszélő 
egyházhoz tartozás. Egyre nehezebb a ki-
sebbségi létben magyarnak maradni, ezért 
is különösen fontos az a szolgálat, ame-
lyet a hozzánk látogató csoport vezetője, 
Ráduly-Baka Zsuzsanna lelkészasszony 
végez. Számára fontos minden falubeli 
magyar fiatal sorsa, ki hol tanul tovább, 
milyen a családja sorsa, ki tudja-e hozni 
magából a benne lévő értékeket, és haj-
landó-e a magyar identitásáért tenni va-
lamit. Zsuzsa lelkésznő féltő szeretettel 
nevelgeti saját 5 gyermekén túl a falusi 
gyermekeket. Most már ott tartanak, hogy 
van egy 8 fős tánc-csoportjuk – tizenéve-
sekből. 

A gyülekezettel immár 8 éves a kapcso-
lata a felsőörsi református gyülekezetnek. 

A hosszú évek alatt többször találkoztak a 
két gyülekezet képviselői, vagy itt, vagy 
Erősdön. Imádkozunk egymásért, ápoljuk 
a baráti szálakat, számon tartjuk egymás 
örömeit és szomorúságait – amikor talál-
kozunk, olyan mintha tegnap találkoztunk 
volna legutóbb… Testvérek vagyunk – 
magyarok és Krisztus követői, és teljesen 
mindegy, hogy közel 1000 km választ el 
minket egymástól!

4 teljes napot töltöttek velünk az erősdi 
reformátusok – sok szépet láttunk együtt a 
gyönyörű Balaton-Felvidéken, de a nagy 
melegben a legnépszerűbb mégis csak a tó 
frissítő vize volt! Örültünk a közös bográ-
csozásnak, a kötetlen, baráti együttlétnek 
is. És örültünk az istentiszteleti közösség-
nek is, amikor együtt úrvacsorázhattunk 
erősdiek és felsőörsiek, átélve az egységet 
egymással és Jézus Krisztussal. Legköze-
lebb 2015-ben találkozunk, reményeink 
szerint akkor Erdélyben.

Isten áldja az erősdieket, adjon nekik 
erőt, bölcsességet megmaradni – magyar-
nak és hitvalló kereszténynek!

Kántorné	Pólus	Ibolya

Székelyek jártak Felsôörsön 

Kismamák, Anyukák!
Bababoltunkban az alábbi szolgáltatásokkal várunk Bennete-
ket:
•	 Baba és gyermekruhák, valamint kiscipők kaphatóak (kiválo-

gatottak, megkímélt, jó állapotúak 200-300 Ft-ért)
•	 Babamérleg (1800 Ft/hó, 5000 Ft/3 hó), légzésfigyelő 

(2500 Ft/hó, 6900 Ft/3 hó), és egyéb eszközök kedvezményes 
áron kölcsönözhetőek.

Elérhetőségünk:
Balatoni Bababolt
Felsőörs, Malomvölgy u. 27.
30/576-9392
www.balatonibababolt.blogspot.hu

Nyitva tartás:
Péntek: 14-17 óráig
Szombat: 9-12 óráig
Előzetes telefonos egyeztetéssel
hétköznapokon a délutáni órákban is.
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„Kincs a temetõben”

Diákok az önkormányzatnál

„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

avagy FrIss hírek a gIrbegurba programról

saJtókÖzlemény
2013. augusztus 23.
A gIrbegurba néven futó program keretében 2013. szeptember 19-én 17 órai kez-
dettel dr. zacher gábor toxikológus főorvos tart előadást Balatonalmádiban a Pan-
nónia Kulturális Központ és Könyvtár nagytermében, melyre sok szeretettel várunk 
minden érdeklődőt!

az előadás témája:
mit tehet a szülő?
A szülők szerepe, felelőssége a fiatalok droghasználatával kapcsolatban     

telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást ad:
sajtos ildikó szakmai vezető a 88/542-555-ös, valamint
csonka Gabriella projektasszisztens a 88/542-553-as telefonszámon.

A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai szociális Alap társfinanszírozá-
sával valósul meg.

kelet-balatoni térség Önkormányzati társulása
8196 litér, Álmos u. 37.
E-mail:kbtot@keletbalaton.hu    
www.keletbalaton.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Idén az önkormányzatok lehetőséget kaptak, 
hogy helyenként összesen 6 diákot munkáltas-
sanak július-augusztusban. Kellett is a segítség, 
hisz a nyári szabadságok miatt sokkal több do-
log jutott egy hivatalnokra. Az Önkormányza-
tok dolgozói olyan diákokat kerestek, akik az 
adott faluban/városban élnek, a 16. életévüket 
betöltötték, dolgozni tudnak és akarnak. A Fel-
sőörsi Önkormányzatban is lettek jelöltek, akik 
vállalták is a munkát.

Név szerint július hónapra Szőllős Rékát, 
Kovács Márkot, Táncsics Dánielt, augusztus 
hónapra Varga Boglárkát, Csabai Kristófot és 
Derzsi Róbertet vették fel.*

A diákok heti 5 nap 8 órában ismerkedhettek a 
hivatali munka sajátosságaival. Feladataik közé 
tartozott a nyomtatás, fénymásolás, borítékolás, 
szórólapozás, postázás, iratrendezés, teremren-
dezés, stb. Emellett megismerkedhettek a sárga 
csekk kitöltésének szabályaival, az adózási rend-
szer szerteágazó kötelezettségeivel, a polgármes-
teri hivatal belső működésével. Mindegyik hó-
napban a háromból egy diák külső feladatokat is 
ellátott, mint például Felsőörs utcái szegélyeinek 
seprése, óvoda kőfalának leborostyánozása, ku-
kák ürítése, köztéri virágok locsolása, buszmeg-
állók tisztítása, rendbe szedése, stb. 

A munka során felfedezték Felsőörs utcáit, 
mi több, utcáinak neveit, az ott élő felsőörsi 
polgárokat, részt vettek községi rendezvénye-
ken, mint segítők, aztán, mint vendégek, páran 
tanúi lehettek két ifjú pár esküvőjének is. 

Manapság a nyári szünet a diákoknak sem 
a pihenésről szól, hanem a munkakeresésről. 
A diákszervezetek igen széles munkakínálattal 
rendelkeznek egész évben, főleg nyáron. Leg-
keresettebb munkák az árufeltöltő, pénztáros, 
szórólapozó, felszolgáló, irodai munkakörök. 
Az órabér általában nettó 380-600 Ft körül mo-
zog. 

Ezek a diákmunkák kétségtelenül hasznosak, 
mivel a fiatalok megtanulhatják azokat az élet-
hez szükséges dolgokat, amit az iskolában nem 
tanítanak meg (pl. adózási rendszer). Ezen kívül 
számos tapasztalatot szereznek, ami segítheti 
őket a majdani főállású elhelyezkedésükben.      

Varga	Boglárka	

*(Augusztus	végén	 lehetőség	volt	még	fiata-
lokat	–	Szőllős	Réka,	Vaczkó	Fanni,	Szabó	Pál,	
Vaczkó	István	–	foglalkoztatni,	akik	az	iskola	és	
óvoda	tanévkezdés	előtti	munkálataiban	segéd-
keztek.		–	A	szerkesztő	kiegészítése)

Hihetetlen
tanulságos történet
’És az ötöslottó eheti nyerőszámai.... ’
‚Jani dermedten mered lottószelvényére a 

kanapén a televízió előtt...’
‚Jani a postán megmutatja szelvényét a 

pultban ülő hölgynek. A pultban ülő hölgynek 
leesik az álla...’ 

‚Jani barátainak száma rohamosan növek-
szik...’

‚Balatonparti villában nagy ünnepség zaj-
lik... Jani körbetekint maga körül, aztán kilép 
az új házból. Gondolkodnia kell...’ 

Jani fejében kavarognak a gondolatok. 
Most, hogy többé nem kell aggódnia a meg-
élhetésén, nem kell dolgoznia. De Jani szeret 
dolgozni, nem akarja abbahagyni. Akkor mit 
csináljon ezzel a temérdek pénzzel? Tartsa 
meg későbbre? Annak meg mi értelme? Ha 
már egyszer megnyerte, használni is fogja.

‚Jani autójába száll, elindul messzi falucs-
kába. Kiszáll, az utcán lefelé kezében gurulós 
kiskocsi, teletömve borítékokkal...’

‚Jani megáll egy ház előtt, a házszám egyik 
kedvenc száma...’Bedob egy borítékot a pos-
taládába, megy tovább..’

‚Megáll a következő háznál is, de nincs 
postaláda. Sajnálkozva halad tovább...’

‚3 óra múlva kifogyott a kocsi, az utcán 
sikolyok hallatszanak ki a lakásokból, ahol a 
levél gazdája kezébe került...’

‚A másnapi újságok tele a jótékony lottó-
nyertessel, akinek egy mondata megragadta 
fülem: 

Azt azért sajnálom, hogy nem volt minden-
kinek postaládája...’

A történet tanulsága: ha még nincs postalá-
dád, minél hamarabb szerezz be egyet, és tedd 
jól látható helyre, hogy ha valaki ilyen ada-
kozó kedvében talál arra menni, mindenképp 
megajándékozzon téged...

Varga	Boglárka

* * *

Kedves Olvasók! A fenti írás akkor szüle-
tett, amikor a szerző és diáktársai vitték ki az 
önkormányzat hivatalos leveleit, tájékoztató 
kiadványait, és több helyen nem találtak pos-
taládát…

Szerkesztőség

Előző	 számunk,	 „Kincs	 a	 temetőben”	 című	
cikkéhez	 kimaradt	 a	 cikkhez	 tartozó	 fénykép,	
melyet	most	pótolunk
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Értékesítés, szerviz, rendszerfelügyelet, számítógép-hálózatok 
tervezése, weboldalkészítés, kiadványszerkesztés. Kábeltévé, in-
ternet, telefon előfizetés ügyintézés, kiépítés. Otthoni kábelhálózat 
tervezése, kivitelezése, javítása.  Tel: 06-70/772-4521

hirdessen Ön is
a Felsőörsi hírmondóban!

Lapunk közel 600 háztartásba jut el,
ezen kívül elektronikus formában honlapunkon is olvasható!

Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.

APRÓHIRDETÉSEK

Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat. Szerkeszti a Humán Bizottság. ISSN 2063-6369 Lap-
szerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: OOK-Press Kft. A fejlécben 
szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor Árpád. Készült 600 példányban. Hí-
rek, tudósítások, információk, események közölhetők. Hirdetésfelvétel a közösségszerve-
zőnél a polgármesteri hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem 
feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

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! 

Peppino Ételfutár
Tel.: 06 87 789 839      +36 30 650 1431

Pizzák
Saláták

Tócsi

Italok

Gyros

Desszertek

Frissensültek

NyITVA:
Hétfő-szombat

– rendelésfelvétel: 11.00 tól
– kiszállítás: 12.00-20.00-ig

Vasárnap: zárva


