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Napenergia a közösség szolgálatában
2015. június 12-től új korszak kezdődött Felsőörs energiaháztartását
tekintve. Az eddigieknél nagyságrendekkel nagyobb mértékben hasznosítjuk Felsőörsön a nap energiáját közösségi célból. Az előző egy-két
évben az önkormányzat a belterületi közvilágítás bővítését is napelemes
rendszerekkel oldotta meg (ez a törekvésünk azóta is töretlen, még az
idén ki fogjuk építeni a Civilház udvarán végighúzódó sétány napelemes
közvilágítását). Június 12-től már nem csak a közvilágítás egy része nyeri
az elektromos energiáját a napból, hanem nagy fogyasztású intézményeink is. Az óvoda épületegyüttesének új részére, az udvar felőli
oldalra összesen 33 db napelemet szereltettünk föl. Az iskola épületére
30 db, a Faluház épületére további 30 db napelemet szereltettünk.
A háztartási méretű kiserőműnek minősülő rendszerek nem építési engedélykötelesek, így a tervezés-kivitelezés viszonylag gyors és egyszerű.
Az óvodában és az iskolában maximális biztonságra törekedve nem csak
a napelemek, hanem minden, a rendszerhez kapcsolódó berendezés
(pl. inverter) a gyerekek számára elérhetetlen helyen lettek fölszerelve.
Az energetikahatékonysági fejlesztési terveinkkel összhangban tavaly
augusztusban szavazott a képviselő-testület a „Felsőörs Község Önkormányzata napelemes beruházása” tárgyú KEOP pályázat benyújtása mellett. A nyertes pályázat keretében 22 938 266 Ft támogatásban
részesültünk. A projekt megvalósításához az önkormányzat 9,5 millió
forint saját erőt biztosított.
A fejlesztés célja a fejlesztésben részt vevő intézményeink elektromos
energia ellátásának kiváltása napelemes rendszerekkel, amelyek lényeges
költségmegtakarítást eredményeznek korszerű, környezetkímélő
működés mellett. Az időszakosan jelentkező többlettermelést az áramszolgáltató hálózatába táplálja a rendszer, illetve szükség esetén „hagyományos” módon, szintén a hálózatból kapja vissza a fogyasztó intézmény
(„kétirányú” mérőórán keresztül).
A három intézményre felszerelt napelemek éves szinten mintegy 600 ezer
forint megtakarítást eredményeznek az önkormányzat költségvetésében.
Lapzártánkkal egy időben zajlik a pályázat negyedik helyszínén, a

Malom-völgyben található
250 m3-es víztározó mellett további 40 db napelem
telepítése.
Az összesen 133 db napelem
üzembe állítása által megtakarított összegből akár további,
energia-megtakarítást célzó pályázatok önrészét tudja majd fedezni az
önkormányzat. A napelemek éves számított összteljesítménye 34 410 kWh. A megújuló
energiaforrás használatával nagyjából 32 tonna/év üvegházhatású gáz kibocsátását tudjuk elkerülni.

A projekt fontosabb adatai
Kedvezményezett neve: Felsőörs Község Önkormányzata
A projekt címe: Felsőörs Község Önkormányzata napelemes beruházása
A szerződött támogatás összege: 22 938 266 Ft
Projekt megvalósítás tervezett befejezése: 2015.07.31.
A projekt azonosító száma: KEOP-4.10.0/N/14-2014-0107

24. Felsőörsi Falunapok és Búcsú – 2015. július 24–25–26.
Részletes program a középső, kivehető oldalon.
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A Nagy Háborúról,
egy frontkatona emlékezése nyomán – 4. rész
Nagyon szeretett az az asszony, azt akarta,
hogy maradjak ott nála végleg – vallotta be
Pista bácsi.
Kölyökként elképzeltem egy sötét hajú olasz
madonnát, és mindjárt megkérdeztem: És
szép volt ez a nő Pista bácsi? Nem, nem volt
szép, – jött a meglepő válasz – de nagyon
kedves volt.
Tovább firtattam: Mégis milyen volt, szőke,
barna? Szőke volt, pontosított az öreg.
Mikor a háború után hazajöttem, még vagy
10 évig írta nekem a leveleket, hívott, pedig
már nős voltam, meg küldte a csomagokat, a
mandarint, narancsot.
És mit szólt ehhez a felesége, kérdeztem. Hát,
haragudott érte. De a gyerekek megették a
mandarint, narancsot.
Több hónapi fogság után Pista bácsi megszökött és sikerült visszatérnie az alakulatához.
A háború véget ért, elindultak hazafelé.
És hogyan tudtak hazajönni, érdeklődtem a
számomra hatalmasnak tűnő távolságra gondolva.
Mikor hogy, válaszolta. Ha indult valami
vonat azzal, ha nem, sokszor gyalog. Két hét
alatt értünk haza.
Itt szállt le a vonatról Jutason, kérdezgettem
tovább. Nem, dehogy. A parancsnok azt nem

engedte volna, Pestre futott be az alakulat,
ott fogadtak minket.
Meglepődtem, eddig azt gondoltam, csak
úgy szétszéledtek. És mi lett a fegyvereikkel?
Mindenki teljes fegyverzetben volt, már ami
megmaradt, de az ágyúk, meg a nagyobb dolgok ott maradtak.
Később aztán Pesten le kellett adni a puskákat és elengedtek minket, de én még ott
maradtam egy ideig.
Aztán jött az általam fontosnak tartott
kérdés. Pista bácsi, akkor maguk elvesztették
a háborút? Nem, nem vesztettük el.
Hát akkor győztek? Nem győztünk.
És miért nem foglalták el Olaszországot?
Mert a királyné elárulta a haditervet az
olaszoknak, mivelhogy ő is olasz volt. Ekkor
estem én is fogságba.
Aztán mit csinált Pesten, mikor jött onnan
haza? Megkerestem az ismerőseimet,
rokonokat, és kőművesként dolgoztam,
aztán meg vöröskatona lettem.
Hogyan került oda? Beálltam, mert nem
akartuk engedni, hogy a cseheké legyen a
Felvidék.
Pista bácsi történetei lassan véget értek –
legalábbis amennyit el akart mondani.
Ősszel kollégiumba kerültem, ritkábban
találkoztunk.

Induláskor tőle is elköszöntem, és akkor azt
mondta: most kimész a világba, arra ügyelj,
hogy barátaid legyenek, ne ellenségeid!
Amikor időnként a szombat délutáni vonattal hazaértem, estefelé zörgés hallatszott a bejárat felől. Jött az öreg a sakktáblájával. Késő
estébe nyúló sakkcsatákat vívtunk, s közben
újra átvettük a történelmi leckét, ami nem
egészen egyezett az akkori történelemkönyveink anyagával.
Lábát egyre jobban húzta, a kőműves állásra
már nem ment fel, de egész télen kosarat
font, a szomszédokat, ismerőseit elhalmozta
az ajándék kosarakkal. Néhány darabot még
most, 45 év után is használunk ezekből.
A kosarak mellett kereplőket, kisebb fatárgyakat kezdett gyártani, amit szintén elajándékozott.
Egyik alkalommal egy kereplőt nekem is hozott, – amit őrzök – látszik rajta, hogy nehezülő ujjaival már nem tudta elég finoman
megmunkálni a szívós gyertyánt, de minden
alkatrésze jól illeszkedik, és működik ma is.
Aztán a sakktábla zörgése egyszer csak elmaradt, és mikor megint hazautaztam, mondták, hogy Pista bácsi elment.
LEJEGYEZTE: PILLER RÓBERT

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2015. június 29-én tartotta soron
következő ülését. Az ülés első napirendi pontjaként a 2015. évi lakossági víz és csatornaszolgáltatási pályázat beadásáról döntött a testület.
E pályázati rendszerben nyújt az állam támogatást az önkormányzatok részére azzal a céllal,
hogy mérsékelje a vezetékes víz és a szennyvízelvezetés magas költségét.
Az ülés folytatásaként a képviselők a DRV által
Felsőörsöt és Lovast összekötő vízvezeték
létesítésének előzetes környezeti vizsgálati
eljárásáról tárgyaltak. Felsőörs Önkormányzata
ügyféli jogállást kíván szerezni a környezetvédelmi eljárásban annak érdekében, hogy
következetesen és hatékonyan képviselhesse a
település érdekeit és a környezet egészséges állapotát. Az ülésen részt vettek a DRV

képviselői is, akik kifejezték a DRV kompromisszum készségét, és újabb ígéreteket tettek
arra, hogy átadják az önkormányzat által már
egy éve kért és sürgetett vízhozam adatokat,
valamint érdemi választ is ígértek az önkormányzat által javasolt, a Felsőörsi Séd vízhozamára vonatkozó megállapodásra.
A következőkben a képviselők elfogadták az
önkormányzat gyermekjóléti, gyermekvédelmi
feladatai ellátásának átfogó értékelését, valamint
az Önkormányzat és a Balatonalmádi Közös
Önkormányzati Hivatal 2015. évi költségvetési
rendeletének módosítását. A módosításra főleg a
2014. évi maradvány beépítése miatt volt szükség.

szóló rendeletét. A rendelet szerint a külterületen vezetékes ivóvíz szolgáltatással ellátott
ingatlanok tulajdonosai évente legalább egy alkalommal kötelesek igénybe venni a háztartási
szennyvízszippantással történő begyűjtését.
A közszolgáltatás 2016. január 1-én indul.
Felsőörs község közigazgatási területén a
szennyvíz begyűjtését, szállítását és ártalommentes elhelyezését Parrag György (8200
Veszprém, Erdősáv u. 16.) közszolgáltató végzi.
A szennyvíz begyűjtésének kötelező közszolgáltatása igénybevételéért fizetendő bruttó (ÁFÁval növelt) díj: a) alapdíj: 17531- Ft / szállítás,
b) ürítési díj: 544- Ft / m3.

Törvényi kötelezettségének tett eleget a képviselő testület, amikor megalkotta a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz
begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatásról

A képviselők első olvasatban tárgyalták a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és közterületek
tisztántartásáról szóló önkormányzati rendeletet.
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A rendelet a külterületen kívánja megoldani a
hulladékbegyűjtés eddigi gondjait. A képviselők
olyan megoldást keresnek, ami a legkisebb anyagi
terhet rója a külterületi ingatlantulajdonosokra.
Az Önkormányzat a szolgáltatóval történő
egyeztetés után, a következő testületi ülésen
kívánja véglegesíteni a rendeletet.

A következő napirendi pontokban a testület az
átmeneti szociális bérlakások bérbevételére
beérkezett ajánlatokat vizsgálta meg és elfogadta azokat.
Az iskolai oktatás műszaki feltételeinek javítása
érdekében az Önkormányzat projektor (vetítő)
beszerzéséről és a Malomvölgyi Tagiskola

részére történő használatba adásáról döntött.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ ->
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
DR . KULCSÁR TAMÁS, ALPOLGÁRMESTER

Rendezvények 2015. július–augusztus
Dátum
Július 4.
Július 13–17.
Július 16.
Július 23.
Július 24–25–26.
Júl. 31–Aug. 1–2.
Augusztus 3–7.
Augusztus 15.
Augusztus 20.
Augusztus 20.
Augusztus 21.

Program
Felsőörsi Disputa
Angol nyelvű hittan tábor
„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”
„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”
24. Felsőörsi Falunapok és Búcsú
Kosárfonó hétvége
Természetbarát tábor
Kenyérsütés
Állami ünnep és Felsőörs Ifjú
Polgárainak köszöntése
Fotográfia napja
Szenior találkozó

Szervező
FÉK Egyesület
Református Gyülekezet
Református Egyházközség
Önkormányzat
Önkormányzat
Fodróczi Kármen
CBK
FÉK Egyesület

Helyszín
Civilház
Református Közösségi Ház
Református templom
Árpád-kori műemléktemplom
Felsőörs
Civilház
Civilház
Civilház

Önkormányzat

Civilház

Felsőörsért Közalapítvány
Felsőörsért Közalapítvány

Civilház
Civilház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Gyermeknap az óvodában
Gyermeknap alkalmából az óvodások számára
különleges meglepetésekkel készültünk. Az
óvoda udvarán nagyméretű fajátékokat állított
fel a Virgonckodó Játszópark. A gyermekek,
szüleikkel együtt örömmel próbálgatták a
horgászos, célbadobó, kirakós és egyéb
ügyességet/logikát fejlesztő játékokat. Párhuzamos tevékenységként az óvó nénik irányításával kézműves játszóházban alkothattak
(medálfestés, papírhajtogatás).
Lipovszky-Drescher Mária sok gyermek arcára
varázsolt a mosoly mellé pillangót, foltos kutyát,
kígyót, tündért, pókembert, stb. Ezúton is köszönjük segítségét, mellyel színesítette a gyermeknapot. A program közben a szülők által
hozott gyümölcsöket, gyümölcsleveket fogyaszthattak a gyermekek. Ajándékként minden óvodás hajtogatott lufi állatot vihetett haza.

Kedden délelőtt Simon Gabriella, óvónő szervezésének köszönhetően egy tűzoltó autó
érkezett az intézményünk parkolójába. A gyermekek a sok hasznos információ mellett beülhettek a vezető ülésre, a vállalkozó kedvűek
pedig magukra ölthették a tűzoltók védőruháját
is. A gyerekek kedvéért a tűzoltó megszólaltatta
a szirénát, és bekapcsolta a jelzőfényt.
A csillogó gyermekszemeket látva elmondhatjuk, hogy az idei gyermeknap is sikeres volt.
Több szülővel együttműködve elkészült a
régóta tervezgetett érzékelő ösvény az óvoda
udvarán. Az óvodások hatféle járófelületen
dolgoztathatják meg talpizmaikat. Egy szakaszon vöröskövek jelentenek kihívást, másutt
süppedős homokban hagyhatják ott lábuk nyomát, emellett fakorongok, murva, kavics és
sűrűn egymás mellé helyezett farudak

érzékelését tapasztalhatják meg. Az egyenetlen
talajon járás alkalmas a lábstatikai elváltozások
megelőzésére, enyhítésére.
Köszönjük a szülők segítségét: Balogh Csaba,
dr. Pásztor István, Szántó Csaba, Szabó Balázs,
Piller Péter, Kránicz András, Nádudvary Gábor,
Cseke Sándor, Vörös Csaba, Vörösné Rózsás
Krisztina, Tatai Zita és Manfred, Nagy Barna,
Földi Tamás, Holló István László, Papp Gyula,
Herbely József, Élesné Kizmus Barbara.
SZABÓ ZSOLTNÉ

4. oldal

Gyermeknap
Május utolsó vasárnapján Felsőörsön is ünnepeltük a gyerekeket.
A felsőörsi iskola Apró Torna Csoportja a világsikerű Macskák című
musicalből adott elő részleteket, Grimm testvérek klasszikus meséjét, a
Brémai muzsikusokat a Gabalyda Bábszínház előadásában, A dzsungel
könyve című musical keresztmetszetét a DAL-Ma Musical Stúdió
produkciójában tekinthettük meg. Műsor közben Lipovszky-Drescher

Mária festett szebbnél szebb festményeket a gyerekek arcára. Az Idősek
Klubja nagy meglepetéssel készült erre a napra, saját készítésű, helyben
sütött, finom gofrikkal kínálta meg a résztvevő gyermekeket. Köszönjük
kedves ajándékukat!
TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Pünkösdi Vásári Forgatag
Május 23-án a borongós, esős idő ellenére nagy sikerrel rendeztük meg,
már 5. alkalommal a Pünkösdi Vásári Forgatag rendezvényünket.
A vásári hangulatot a helyi kézműves termékek: táskák, párnák, ékszerek,
vesszőkosarak, lakásdekorációk kínálata színesítette. A gyerekeket az
egyesület által készített népi játékok, valamint homokkép készítés várta.
Programunk Rosta Géza zenés, vidám műsorával kezdődött, majd a
Búzavirág Népdalkör dalcsokrát hallhattuk, utána a Malomvölgyi Általános Iskola diákjainak vidám műsora következett.
Sztárvendégünk Szulák Andrea volt, aki közvetlenségével és kedvességével mindenkit elvarázsolt.
A Pünkösdi királyt és királynőt, akik egy versenyben nyerték el e
megtisztelő címet, hagyományosan polgármesterünk, Szabó Balázs koronázta meg. Ebben az évben Kopcsándi Sándor és kedves felesége Kopcsándiné Galambos Hajnalka fejére került a korona, akik jutalmul egész
este a CBK számlájára fogyaszthattak. Tovább fokozva az est hangulatát

a felsőörsi Country Liedance Family és a kerekesszékes Country Rolling
tánccsoportok fantasztikus bemutatója. Záró fellépésként a Csopak
Táncegyüttes néptáncosainak szoknyája perdült a magyaros ritmusokra,
majd a közönséggel együtt kitáncolták a májusfát.
Aki megéhezett büfénkben pünkösdi pusztapörköltet, lángost, gofrit,
valamint csapolt sört és üdítőt fogyaszthatott A bálon Varga Csaba szolgáltatta a talpalávalót. A tombolánk főnyereménye sárvári és celldömölki
fürdőbelépők voltak.
Programunk házigazdája Zakar Zelinda volt. Köszönjük fő támogatóinknak:
OTP Balatonalmádi, Csatári László, Gyulafirátóti Édenkert, Heiter Sándor
(Veszprémi Civilszervezetek Elnöke), Pandúr Ferenc (Balatonalmádi Önkormányzat), Aquaco2 Szikvíz, Gunics Ildikó (Belépők), Felsőörs Község Önkormányzata, Balaton Riviéra, valamint civil barátaink segítségét.
CBK
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Júliusi útmutató a kiskertekben
Tisztelt kertbarátok!
Végre megérkezett a nyár, a kiskertekben
egyre többször örvendezhetünk az érett terméseknek, a munkánk eredményeként begyűjthető terményeknek. Azért a munkának
még nincsen vége, a továbbiakban folytatjuk
a gyümölcsfák szépségének megőrzése céljából elvégzendő feladatok felsorolását.

fák növényvédelméről, sőt a permetlébe keverjünk levéltrágyát is.
Megkezdhetjük a szőlők gyomlálását.
Bokorbabot, csemegekukoricát és rövid
tenyészidejű zöldségeket most vethetünk
utoljára másodveteménynek. Elkezdhetjük az
őszi ültetésű fokhagyma felszedését, amennyiben a levele megsárgult vagy elszáradt.

Július 6–12. 28. hét
(átlagos hőmérséklet: 21,5°C)
Ezen a héten fontos munkánk a gyümölcsfák
hajtásválogatása, a termőkaros és a sövénynevelésű fáknál a hajtások lekötözése. (Ez
alatt a vázágakon sűrűn álló, rossz irányba
növő, valamint az ikerhajtások tőből történő
eltávolítását is értjük.) Megkezdhetjük a
korai érésű kajszibarackok szüretelését.
Ne feledkezzünk meg az augusztusban és
szeptemberben érő őszibarack, és mandula-

Július 13–19. 29. hét
(átlagos hőmérséklet: 21–22°C)
Ezen a héten folytatjuk az őszibarack
szüretet. A szamóca legfejlettebb palántáit
kiültethetjük az ágyásokba.
Nagy adag vízzel öntözzük a gyümölcsfákat
és a szőlőt, de ne feledkezzünk meg a gyomok
eltávolításáról sem. Fokozottan figyeljünk az
almafák növényvédelmére (lisztharmat, varasodás, almamoly, pajzstetű). Felkészülhetünk
a rövid tenyészidejű zöldborsó másodvetésére.
Szedhetjük már a nyári termesztésű karalábét, és a csemegekukorica első csöveit is.
Az időjárástól függően fontos lehet az őszi
felhasználásra szánt és friss ültetésű palánták
2–3 naponkénti öntözése 15 mm vízzel.
(karalábé, karfiol, fejes saláta)
Június 20–26. 30. hét
(átlagos hőmérséklet: 21–22°C)
E héten a letermett őszibarackfákon időszerűvé válik a vesszők hajtásválogatása. Fontos
tevékenység a szilva, az alma, és a körtefa
ágainak feltámasztása, mivel ezen fák ágai a

Antal András liliomjai

sok gyümölcs alatt széthajlanak, illetve
lehasadnak. Készítsük elő a telepítendő szamóca helyét. A növényvédelemről se feledkezzünk meg, úgy a le nem termett, mint a
már letermett gyümölcsfáink esetében.
Kezdődik a palántázott görögdinnye érése.
Az érett dinnye kopogtatásra tompa, mély
hangot ad. Az öntözésről se feledkezzünk
meg. A paradicsom 30–35 mm, a paprika
35–40 mm, az uborka 25–30 mm vizet
igényel hetente. A fejes-, kel-, és vöröskáposztának, karfiolnak és bimbóskelnek
30–40 mm vizet adjunk. Most már be kell
fejezni a rövid tenyészidejű gyökérzöldségek
másodvetését.
Június 27–31. 31. hét
(átlagos hőmérséklet: 22°C)
Ezen a héten elkezdhetjük a jól előkészített
ágyásokba a szamóca telepítését, a töveket
bőséges vízzel öntözzük be. Ha lehet, a talajtakarásról se feledkezzünk meg az előnyei
miatt. A héten is folytassuk a téli almafélék és
az őszibarack növényvédelmét. A szőlő
csonkázását most már fejezzük be. Őszi
szedésre ezen a héten vessünk spenótot.
A káposztaféléket ismét védeni kell levéltetvek és hernyók ellen. Figyeljük a burgonyabogarak megjelenését, szaporodását és
a burgonyavész, és a paradicsomvész jeleit. Ha
kell, védekezzünk Spilán és Ditán szerekkel.
A FELSŐÖRSI KERTBARÁTOK NEVÉBEN
ANTAL ANDRÁS, KULCSÁR TAMÁS

Ritka „vendég” járt nálunk május 30-án
Vajon ki emlékszik arra, hogy kis falunkban
gólya járt volna? Most a Főszeg irányából
érkezett, majd a Polgármesteri Hivatal felett
leírt egy kört és a bolt előtti villanyoszlop
tetején megpihent. Kicsit tollászkodott, majd

a Keöves kúria udvara felett és a református
templom mellett elszállt. Egy kicsit körözött
a Liliom felett, majd eltűnt a látószögünkből.
TISLÉR ANIKÓ

7. oldal

„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”
2015.07.16. 18:00 óra
Helyszín: Református templom
„Muzsika húrosokra és fafúvósra”
Közreműködik: Murányi Eleonóra ( fuvola),
Nagy Csaba (gitár), Pólus László (gordonka)
Műsor: J.S. Bach, Burgmüller, Saint-Saens,
Bartók műveiből
•
2015.07.23. 20:00 óra
Helyszín: Árpád-kori Római Katolikus
műemléktemplom
Fellépők: Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei
Szeretettel várjuk!
REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG,
RÓMAI KATOLIKUS EGYHÁZKÖZSÉG,
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
A koncertekre a belépés díjtalan.

Kosárfonó hétvége

Közlekedés lakó-pihenő
övezetben
A lakó-pihenő övezet a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő terület. Kereszteződés nem oldja fel!

Lakó pihenő övezetbe behajthat:
• a kerékpár,
• az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi,
• a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi,
teherszállító, pl költözés, áruszállítás, kommunális szemétszállítás, súlyhatár nélkül az építőanyag és tüzelőanyag szállító, postai, rendészeti,
közegészségügyi útépítő, járművek, út
• a betegszállító gépjármű,
• a motorkerékpár,
• a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi,
• a segédmotoros kerékpár,
•az állati erővel vont jármű és kézikocsi.
A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel szabad közlekedni. Járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad!
A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gyalogosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. Ugyanis,
ha az úton járda nincs, a gyalogosok az utat teljes szélességében
használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem
akadályozhatják.

Háromnapos kosárfonó hétvégét tartunk 2015. július 31-től augusztus
2-ig a Civilház fedett udvarán. A tervezett program: szilárd alapra
(fa/kerámia) font tárgyak készítése (pl. tálca, gyümölcsöstál, játékosláda).
További információ és jelentkezés a fodroczi.karmen@yahoo.com
e-mail címen, vagy július 13-tól a 20-463-2475-ös telefonszámon.
Jelentkezési határidő: 2015. július 26.

„Lakó pihenő övezet”

MERIDIÁN TORNA
A nagy sikerű meridián torna a nyári hónapokban szünetel.
Folytatás szeptemberben.
Tóth Csabáné közösségszervező

„Lakó pihenő övezet vége”
Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat • Szerkeszti a Humán Bizottság
Lapszerkesztő: Tóth Csabáné közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

8. oldal

Elballagtak

Óvodás ballagó gyerekek: Balogh Csaba,
Benkovics Kaszner Illés, Göncz Benedek,
Hegedűs Júlia Boróka, Hodács Hanna, Holló
Dávid Balázs, Horváth Benedek, Kocsis Levente,
Könczöl Palmira, Körmendi Miklós, Kulcsár

Szaffi, Lipovszky Andor, Nagy Anna, Nagy
Balázs Csaba, Nagy Luca Csenge, Nagy Zsófia
Mária, Szabó Hanna, Szántó Dorka, Szántó
Hanna, Szimicsek Kincső, Takács Botond,
Takács Márton, Wilk Dominik

Nagycsoportos búcsúztatók: Próder Máté és
Vörös Botond
Óvó nénik: Horváth Istvánné, Erzsi néni, Ilyés
Mária Daniella
Dajka néni: Gyöngyösi Ferencné, Marika néni

4. osztály: Bonyhádi Lili, Bödör Levente,
Csizmadia Zsolt, Galambos Doroti, Gombos
János Gyula, Horváth Roland, Kocsis Vivien

Kitti, Kovács Gábor, Kránicz Benedek, Nagy
Virág Anna, Sebestyén Annabella, Sütöri Zsófia,
Vörös Száva, Török Sándor János

Osztályfőnök: Hajasné Zsédely Mónika
Tanítók: Biszakné Tirpák Eszter, Gyöngy
Veronika, Titkó Éva

