
A MALOM-VÖLGY NAPJA
FELSŐÖRSÖN

2017. MÁJUS 6. SZOMBAT

9.00 Geotúra 
Sárdy Julianna geotúra-vezetővel a

Malom-völgyben.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal

közös program. Indulás a könyvtár elől!
14.00 Maszatolás 

a Civilházban a Festékbánya festékeivel
A foglalkozást vezeti Lipovszky-Drescher

Mária képzőművész
14.00 Társadalmi munka 

A védett terület határait jelző táblák
felállítása, indulás a Civilház elől

17.00 Négy Évszak Felsőörsön - Kiállítás
megnyitó

és a fotópályázat elbírálása
17.30 Vizek, kövek, növények.
Futó János geológus előadása

a Civilházban a Malom-völgyről.

Fedezze fel Ön is Felsőörs
természeti kincseit!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Fotópályázat 
Négy évszak Felsőörsön

Téma: Az évszakok változása Felsőörsön.
A természeti és az épített környezet bemutatása.
Milyen Felsőörs télen, nyáron, tavasszal, ősszel?

Nagy felbontásban várjuk a JPG formátumú képeket,
ide: konyvtar@felsoors.hu

Beérkezési határidő: április 29.!!!

Részletes pályázati feltételek a honlapon!

A pályázat kiállítással zárul a Malom-völgy napján,
melynek dátuma: 2017. május 6., 17.00 Civilház

A beérkezett pályaműveket zsűri bírálja el,
és díjazza.

• I. díj: 20.000 Ft
• II. díj: 15.000 Ft
• III. díj: 10.000 Ft

Mutassa meg, hogy Ön milyennek látja Felsőörsöt!

Várjuk pályázatát!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Felsőörs Község Önkormányzatának kép -
viselő-testülete 2017. április 19-én tar-
totta legutóbbi nyílt rendes ülését.
Az ülésen szokatlanul sok, 27 napirendi pon-
tot tárgyalt a testület, melyek közül jó pár
formális döntést igénylő témához kapcsoló-
dott, ezért itt most csak a közérdeklődésre
számot tartó témákról teszek említést.
Első napirendi pontként a képviselő-testület
elbírálta a civil közösségi rendezvények támo-
gatására kiírt pályázatára érkezett pályázók
igényeit. A döntés eredményeképpen a Nők
Felsőörsért Egyesület 200000 Ft, a Civil
Baráti Kör 200000 Ft, a Felsőörsi Református
Egyházközségért Alapítvány 120000 Ft, a
Country Linedance Family 20000 Ft, a Felső -
örsért Közalapítvány (a Felsőörsi Hímző mű -
hely számára felhasználandó) 60000 Ft-ban
részesült a falu kulturális életét gazdagító
tevékenységük támogatására.
Ismét, ezúttal kisebb változás lesz a hulladék
közszolgáltatás terén. A képviselők ugyanis
döntöttek arról, hogy a házhoz menő szelektív
gyűjtés tavalyi bevezetése után az önkor-
mányzat idén megszünteti az óvoda melletti
szelektív gyűjtőszigetet. A házi szelektív gyűjtő -
edé nyekbe nem rakható szelektíven gyűjthető
hulladékokat (üveg, ruha) a sportpályánál meg-
maradó szelektív gyűjtőszigeten továbbra is el
lehet helyezni.
A testület lényegében elfogadta a Fenyves
utca déli részének új telekosztására vonatkozó
telepítési tanulmánytervet és az abban foglal-
taknak megfelelően fogja módosítani a tele -
pü lésrendezési tervet.

Hamarosan elindul a tervezése és október
1-ig várhatóan elfogadja a képviselő-testület
az új jogszabályok adta keretek szerint
készülő településarculati kézikönyvet.
A következőkben a képviselők elfogadták a
helyi közutak létesítéséről szóló önkor-
mányzati rendelet módosításának tervezetét
és egyúttal azt társadalmi egyeztetésre a hon-
lapra közzétették.
Eredményesnek nyílvánította a testület a
Miske Óvoda régi részének felújítására kiírt
pályázatot, melyet a Kuti és Fia Kft. nyert
26.787.705,- forintos összeggel. A felújítás
június 15-vel indul és augusztus 14-ig tart.
Az önkormányzat idén is benyújtja pályáza-
tát a Fő utcai járda felújítására (beton járóla-
pos szakaszok), melyhez 15 millió forint
támogatást kérünk.
Idén is meghirdeti az önkormányzat a védett
helyi építmények megóvására szolgáló pá-
lyázatát, melyre a helyi védett épületek tulaj-
donosai pályázhatnak a kiírásnak megfelelően.
Az önkormányzat idén is benyújtja pályáza-
tát a lakossági víz- és csatornadíj támoga -
tására annak érdekében, hogy a felsőörsi
la kosok rezsiköltségeit ezzel is mérsékelje.
A pályázat elnyerése esetén a korábbi évek -
hez hasonlóan a számlákon a csökkentett
díjat kell fizetniük a felsőörsi fogyasztóknak.
A képviselők egyhangúan foglaltak állást a
Felsőörs–Lovas összekötő ivóvízvezeték
létesítésre vonatkozó előzetes környezeti en-
gedélyt elutasító hatósági döntés megsem mi -
sítése után teendő önkormányzati
in téz  kedésekről. Testületünk a beruházást

továbbra sem támogatja, mert nem látunk
garanciát arra, hogy az új vezetékben a Lo-
vasi-séd forrásvidékéről elszállított ivó -
víz/karsztvíz miatt a Malom-völgyben nem
fog kiszáradni a patak.
A testület a Humán Bizottság javaslatára 4 órás-
ról 6 órásra módosítja Dr. Pásztorné Simon
Annamária közösségszervező munkaidejét.
A testület tárgyalta, de egyelőre még tisz -
tázatlan kérdések miatt nem döntött a
Batthyány tér térfigyelő kamerarendszerrel
való tervezett ellátásáról.
A képviselő-testület egyelőre szintén nem ho-
zott támogató döntést a Civilház udvarán lévő
nyitott szín beépítéséhez és megnagyobbí -
tásához. Helyette levéllel fordulunk Ma -
gyarország Kormányához, hogy támogassa az
építési engedéllyel rendelkező tornaterem és
kö zösségi ház megépítését. Ehhez aláírás-
gyűjtést is indítunk a lakosság körében.
A testület tárgyalt annak az önzetlen
adakozónak a támogatásáról, aki 175.000
forintot ajánlott fel a felsőörsi tizenévesek
kikapcsolódási lehetőségeinek javítására.
A testület utolsó napirendi pontként tár-
gyalta, hogy gazdasági érdekeit garantáló
feltételek teljesülése esetén nem kíván élni
elővásárlási jogával a 64/26 helyrajzi számú
telek kb. 1/3 részének adás-vételi ügyében.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyző -
könyveit községünk honlapján (www.felsoors.hu)
az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyző könyvek’
menüpont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek

Az adó 1%-a a következő
szervezeteknek ajánlható fel

Felsőörsön:

Civil Baráti Kör Egyesület 18927625-1-19

Felsőörsért Közalapítvány 18925575-1-19

Felsőörsi IKSE 19265881-1-19

Felsőörsi Polgárőr
Közhasznú Egyesület 18938663-1-19

Felsőörsi Református
Egyházközségért
Alapítvány

18913048-1-19

Iskola Alapítvány 18914908-1-19

Nők Felsőörsért Egyesület 19380458-1-19
Kérjük, segítsék a felsőörsi egyesületek, alapítványok

működését adójuk felajánlásával!

Nyári táborok Felsőörsön
Tábor Időpont Elérhetőségek Tel.szám Helyszín
Művészeti Tábor Június 19–23. Mosonyi Emese 20/501-2320 Iskola
Kutyás Tábor Június 19–23. Jánoska Anikó 20/428-1558 Civilház
Kutyás Tábor Július 3–7. Jánoska Anikó 20/428-1558 Civilház
Református
Hittan Tábor Július 3–7. Kántorné Ibolya 20/512-4751 Parókia

Apró torna Tábor Július 10–15. Somogyi Zsuzsa 30/206-1210 Iskola
Református
Angol Tábor Július 24–28. Kántorné Ibolya 20/512-4751 Parókia

Kutyás Tábor Július 24–28. Jánoska Anikó 20/428-1558 Civilház
Természetbarát
Tábor

Július 31–
augusztus 4.

Nyírőné Mari-
ann 20/414-9891 Civilház

Kutyás Tábor Augusztus 7–11. Jánoska Anikó 20/428-1558 Civilház
Kutyás Tábor Augusztus 21–25. Jánoska Anikó 20/428-1558 Civilház

Szelektív hulladékgyűjtő-edények igényelhetők az Önkormányzat titkárságán!
06/87-577-211
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A népvándorlás hullámai után a
Dunántúlon a frankok (németek)
szervezték meg a Frank Birodalom
keleti határvidékét: Ostmark tar-
tományt, amely a Balaton térségét is
magába foglalta. Anonymus Gesta
Hungarorum a (Magyarok tettei) c.
munkája szerint a következőket
tudjuk: „A Szalók nemzetségbe tar-
tozó Ösbő és Őse kapitányok hadai a
mai Óbuda felől nyomulva a Pákozd
– hegyéig, majd a Pét mezejéig törtek
előre és nehéz harcban vívták meg
Veszprémet. Innen Vasvárig lova -
goltak, majd a Balatonhoz vonultak.
A Balaton vize mentén Tihany hoz
értek, majd miután a népeket ott
meghódították az északi part vona -
lán vezető úton tizenegyed napra
újból bevonultak Veszprém várába.”

A hadak ekkor érhették el először a
mai Felsőörs térségét. A régészeti
leletek bizonyítják, hogy falunk
környéke nem volt lakatlan a IX–X.
században. A korszak jellemző ke -
rámia töredékei kerültek elő a Pesze,
Vakola, Ányosháza és a Kö zép sok
nevű dűlőkben. Sőt lovas temet -
kezés nyomaira is bukkantak a Kis -
he gyen 1937-ben Berta Kálmán
szőlejében. Bár sem az ember, sem a
ló maradványait nem találták, de a
lószerszám ezüstözött veretei 11 db
négyszög alakú és 8 db kör alakú
pityke került elő a földből.

1972-ben nem messze e helytől még
négy sírt találtak koponya és mel-
lette „S” alakú hajkarikával, a Lip-
pert-ház építésekor pedig 2 db
Árpád-kori karperecet. (Palágyi
Szilvia régész kutatásai alapján.)
A vidék későbbi neve – Örs királyi
föld – azt a hitet táplálta, hogy
netán a „hét honfoglaló vezér” kö -

zött sze replő Örs vezér szállás -
területe le hetett ez a térség. A hon-
foglalást követő kb. száz esztendő
ugyan olyan ismeretlen, mint I.
Szent István király államszervező
mun kája.

A Veszprém központú várispánság
mellé mélyen beékelődött a Kolon
(Zala) várispánság, melyhez laza
falu csoportban Örs falu is tarto-
zott. Három – egymástól viszonylag
távol álló – házcsoportból állhatott. 

Néhány ház állt a mai Felsőörs
helyén, középpontjában a torony
nélküli templommal, körülötte a
temetővel, a mai prépostsági temp -
lom helyén.
Ettől egy kilométernyire a „Horth-
magaslaton” a Miske-tetőn épült fel
a későbbi birtokos család vára, való -
színűleg lakótorony formájában.
Innen délkeletre a mai Középsok
nevű dűlőben volt a következő ház -
cso port. Ez a te lepülés később
nyom talanul elenyé szett.

A harmadik település csoport Alsó -
örs északi részén a mai templom
körül alakult ki. 
A XI–XII. századokban Örs Falu
(villa Wrs) egyöntetűen királyi és
királynői birtok volt. Lakói kezdet-
ben kizárólag a királyi és királynéi
udvarnak alárendelt, csak annak
adózó – szolgarendű- udvarnokok,
tárnokok, szakácsok, szőlőművelő
vincellérek, lovászok voltak. Hason-
lóan királyi népek lakták a körülöt-
tünk lévő településeket is.

Egy XIII. századból származó tér -
kép mutatja falunk határait. Az ér -
tékes szőlő és borkultúrát művelő
őseink a XII–XIII. századra bizto -
san magyar nyelvűvé váltak, ugyan -
is a XIII. századi határjárások során
feljegyzett hely és dűlő nevek ki -
zárólag magyar nyelven érthetőek.
Hogyan lett a királyi birtokokból
egyházi, majd magán birtokok?
Legközelebb ezzel foglalkozunk.

RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR

Felsőörs anno
A honfoglalástól a templomunk építéséig (896–1226)
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„Minden közösségnek vannak értékei”
A helyszín, ami Európa-szerte ismertté tette Felsőörsöt: 

a Forrás-hegyi Geológiai Bemutató és Tanösvény

A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület
(FÉK) kezdeményezésére a Felsőörs déli
határán található „Forrás-hegyi Geológiai
Bemutató és Tanösvény” a helyi értéktár
részét képezi. Itt található Magyarország
első földtani alapszelvénye, triász-kori
mészkő és dolomit sziklaformációkban
gazdag terület. Mindamellett a földtörténeti
anisusi-ladin határvonalat itt sikerült
nagyon pontosan meghatározni. A terület
védett növényekben is gazdag a sziklagyepje:
pl.: apró vetővirág, sárga kövirózsa. Szépen
kiépített tanösvény mutatja be a terület ter-
mészeti értékeit.
A Malom-völgy délies (napos) oldalán talál-

ható az ún. Forrás-hegy, amely egyben Ma -
gyarország első rétegtani alapszelvénye is lett
a Böckh János által 19. században itt
elkezdett földtani kutatásoknak köszön-
hetően. Néhány száz méter megtétele révén
közel 10 millió évnek megfelelő középső
triász kori kőzetlerakodást figyelhetünk meg.
Itt tekinthető meg a világhírű 105. szelvény
is, amely a 239,5 millió évvel ezelőtti anisusi-
ladin határvonalat mutatja.
A 2000-es években folytatódtak a kutatások,
és újabb fiatalabb korú szelvényeket sikerült
kiásni és beazonosítani. A területen létrehoz-
tak egy geológiai bemutatóhelyet is, ami
négy táblával és egy fedett rész segítségével

ismerteti a terület földtani értékeit. Az itt
található kőzetek nagyon gazdagok őslenyo -
matokban is, mivel a Tethys-ősóceán sekély
me den céjében lerakódott őslények marad-
ványaiból épült fel. A terület értékét növeli,
hogy a dolomit alapkőzeten sziklagyep jött
létre számos értékes növénnyel (Pl.: sárga
kövirózsa, apró vetővirág, napvirág, bíboros
kosbor). 
Magyarország egyik legjobban feltárt triász -
kori alapszelvénye. Tanösvény segíti a terület
geológiai értékeinek megismertetését. 

VARGA SZABOLCS

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

1. Forrás-hegyi geológia bemutatóhely fedett része

2. A forrás-hegyi alapszelvény fedetlen része (Megye -
hegyi dolomit és Felsőörsi mészkő)

3. Apró vetővirág (Sternbergia colchiciflora) a For-
rás-hegyen lévő sziklagyepen

Május 28-án Felsőörsön is lesz Gyereknap! Gyere, Te is játssz velünk!

Program:
15.00–19.00: Népi ügyességi játékok tárháza a Civilház udvarán.

Minden, ami játék: körhinta, gólyaláb, csigafuttatás, libikóka, horgász tó, lengeteke, stb.
16.00: Pulcinella kertészkedik. A Ziránó Színház bábelőadása 

17.00: Alkoss velünk! Közös bütykölés felsőörsi kézművesekkel:
Nemezelés a Pozsgai házaspárral • Arcfestés Lipovszky-Drescher Marcsival.

A rendezvény ideje alatt minden felsőörsi gyerek jogosult egy gofrira, egy vidám rajzért cserébe!
Mindenkit nagy szeretettel várunk! 

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Alsóörsön felszálltak a vonatra, ami mindenkinek nagy élményt
jelentett. Körülbelül 1 órás vonatozás után leszálltak a tapolcai
vasútállomáson. Útjuk először a tapolcai iskolamúzeumba vezetett.
Sok érdekességet láttak, megtekintették milyen tankönyveket,
írószereket és padokat használtak régen. Ez az épület régen egy vár
volt, 100–150 éve épült át iskolává. A pincében még egy csontváz-
zal is találkoztak. Ezután következett a híres Tapolcai-tavasbarlang.
Itt sok érdekes, új információval gazdagodtak a gyerekek. Nagy
élmény volt a csónakázás a kristálytiszta vízen. A barlangtúra után
finom fagylaltot nyaltak. Ez volt a nap fénypontja!
Sajnos véget ért ez a nap, elindultak haza, de erre a napra szívesen
emlékeznek vissza.

KÉSZÍTETTE:
FEHÉR LUCA 4. OSZTÁLYOS TANULÓ

Tapolcai érdekességek
Tapolcára ment a felsőörsi iskola 4. osztálya

A 4. osztályosok március 10-én elmentek a Pannon Egyetemre. A lá-
togatás első felének témája a fizika volt. Különböző tárgyakat raktak
a folyékony nitrogénbe és megnézték mi történik az adott tárggyal.
A maradék időben a kémialaborban mutatták be nekik A vegyész -
kobold egy napja című előadást. A vegyészkobold reggelit csinált
magának, virágot ültetett, sportolt és este horrorfilmet is nézett. Per-
sze ezeket a kémia nyelvén mutatták be a gyerekeknek. A negyedike-
seknek nagyon tetszett az előadás és remélhetőleg maguk is kedvet
kaptak a kémiához és fizikához.

KÉSZÍTETTE: BÖDÖR LINDA 4. OSZTÁLYOS TANULÓ

Negyedikesek
a Pannon Egyetemen

Nagyon gyakran látom akár gyalog, akár gépkocsival közlekedve,
hogy gyermekek ülnek az autók első ülésén egyszerűen biztonsági
övvel átkötve. Baleset-megelőzéssel foglalkozó rendőrként ilyenkor
legszívesebben megállítanám a gépkocsi vezetőjét, hogy figyel -
meztessem, milyen veszélynek teszi ki a gyermeket. 2015 évben 8
gyer mek szenvedett halálos sérülést közlekedési balesetben. Volt egy
gyalogos gázolás, két kerékpárral közlekedő gyermek, öt pedig
gépjármű vétlen utasaként.
A KRESZ szerint az első és hátsó ülésen egyaránt, a 150 cm-nél
alacsonyabb gyermek csak korának és magasságának megfelelő
gyermekbiztonsági rendszerben szállítható! Annak számít az
„ülésmagasító” is.
Első ülésen gyermekbiztonsági rendszerben, 1 éves kor alatti csecse -
mő, menetiránynak háttal, légzsák nélküli gépkocsiban, vagy kikap -
csolt légzsákkal szállítható. A három év alatti gyermek egyébként
biztonsági ülésben is csak a hátsó ülésen szállítható.
És mi van az olyan gépkocsikkal, ahol a hátsó ülést kivették, beépítet-
ték? Ezek a járművek tehergépkocsiként üzemelnek (akkor is, ha nem
ez szerepel a forgalmiban), de ezekre is vonatkoznak a szabályok,
vagyis ilyen gépjárművel is csak gyermekbiztonsági rendszerben szál-
líthatók a három évnél idősebb, 150 cm-nél alacsonyabb gyerekek!

STANKA MÁRIA R. ŐRNAGY

BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

Gyermek utasok
a gépkocsiban!

Az Alsóörsi Csipkeműhely alapfokú, kezdő csipkeverő nyári
tábort szervez Alsóörsön, az Eötvös Károly Művelődési házban

(8226 Alsóörs, Endrődi Sándor u. 49.)

A tábor célja: a népi hagyományaink továbbéltetése a csipkeverés
vonalában, a vert csipke alapveréseinek elsajátítása, majd apróbb

ajándékokon keresztül olyan alkotások elkészítése, mely a mai
viseletben és lakáskultúrában is megállják a helyüket.

A tábor időpontja: 2017. június 26–30.
A foglalkozások ideje: reggel 9:00 és 16:00 óra között 

Az eszközöket és hozzávalókat a Csipkeműhely
biztosítja a tábor ideje alatt.

A tábor nem bentlakásos, az ebédet Alsóörsön biztosítjuk
(kb. 6–800 Ft/nap áron), reggeliről és uzsonnáról

a résztvevők maguk gondoskodnak.

A tábornak részvételi díja nincs.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!

Információ: Szuper Judit (szuperjudit@gmail.com)
Tel.: +36 30 346 9071

Felhívás
a környező települések lányainak,

asszonyainak, nyugdíjasainak részére



7. oldal

A gyermek 6. életévének közeledése nagyon
sok szülőben kérdéseket vet fel. Különösen
akkor, ha az óvoda azt jelzi, hogy az 5 éves gyer -
meken elvégzett logopédiai vagy iskolaérettségi
felmérés elmaradást mutat. A fejlesztés ekkor
indul, de nem mindig elegendő az iskola -
kezdésig az idő a korrekcióra. 

Mit lehet tenni?
A tapasztalatok azt mutatják, hogy sokkal
hatékonyabb a gyermekeket felmérni már 3–4
éves korban. Ekkor – ha van elmaradás – van
idő a korrekcióra, és az általában gyorsabb,
mint idősebb gyermekeknél. Az egyik igen
hangsúlyos terület a beszédfejlődés korai fel -
mérése, mely GMP-diagnosztikával könnyen
vizsgálható. Ezt a tesztrendszert Gósy Mária
fonetikus, nyelvész, fejlesztette ki. 

Kiknek ajánlott?
A GMP diagnosztika gyerekek beszédfeldolgo-
zását: a beszédészlelési és beszédmegértési
folyamatokat vizsgálja. Ezeknek a folyamatok-
nak a megfelelő működése szükséges az ép,
tiszta beszédhez, az olvasás és az írás elsa -
játításához, a tanuláshoz, ezért a vizsgálat a 4–7
éves korú gyermekeknek különösen ajánlott, de
3 éves kortól 13 éves korig alkal mazható.
Miért fontos a tesztelés?
Óvodás korban sokszor rejtve maradnak a
beszéd-feldolgozási folyamat esetleges zavarai,
gyakran csak iskolai kudarcok hívják fel a fi-
gyelmet a problémára. Ezért érdemes iskolás
kor előtt foglalkozni ezzel a témával. A vizsgálat
fényt derít az esetleges elmaradásokra,
zavarokra, és a vizsgálat eredményei alapján a
GMP terapeuta egyéni fejlesztést tud ajánlani. 

Mi utalhat a beszédészlelés zavarára?
Ha a gyermeknél megfigyelhető:
1. Megkésett beszédindulás: lányoknál 2 éves,

fiúknál 2,5 éves kor fölött
2. Tartós beszédhiba (pöszeség, hiányzó más-

sal- vagy magánhangzók)
3. Ép hallás melletti "figyelmetlenség” (nem

vagy nem mindig működik együtt a felnőt-
tekkel a gyermek, nem reagál a kérésekre)

4. Túlzott játékosság: a gyermek nehezen von-
ható be irányított cselekvésekbe

5. Mesehallgatás kerülése
6. Magatartási, viselkedési gondok
7. A gyermekhez intézett közlések gyakori fél-

reértése
8. Verstanulási nehézség

Hogyan zajlik a vizsgálat?
Életkortól függően 20, vagy kevesebb tesztet
végeznek el. A tesztfelvétel sorrendjét minden

esetben a vizsgált gyermek életkorához, pszi -
chés állapotához és kooperációs készsé géhez
igazítja a tesztelő.
A tesztelési idő óvodásoknál átlagosan 25–35
perc, iskolásoknál 35–40 perc. A vizsgálat után
a terapeuta kiértékeli a tesztet, írásos véleményt
is készít, és javaslatot tesz, amennyiben szük-
séges a gyermek fejlesztésére.

Mennyi idő szükséges a fejlesztésre és mi
történik?
Általában heti 1–2 fejlesztési alkalom mellett
körülbelül 1–1,5 év alatt a hiányosságok kor-
rigálhatóak. A fejlesztés képes helyreállítani
a be szédészlelés folyamatait, hatására tisztul
a gyer mek beszéde, hosszabban képes koncent -
rálni, képes lesz szöve gek visszamondására,
memorizálására, javulhat közösségi viselkedése,
megelőzhető a diszlexia/disz gráfia kialakulása,
a gyermek előkészül az iskolára. 

Beszédfejlesztés az óvodás kor kezdetétől –Mit tegyek szülőként?

FIGYELEM!!! Az orvosi rendelő időpontkérésre alkalmas mobiltelefonszáma megváltozott!
Az új szám: 06-20-7777-282 Természetesen egy ideig a régi szám is elérhető.

Köszönettel: dr. Bardóczi Miklós háziorvos
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Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária 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.

• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni

a betegségeket?

Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:

BIOREZONANCIA
Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű in-
formációk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.

Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS
Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)

TALPMASSZÁZS (reflexológia)
A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk az egyes szervek nem
megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.

Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta

Szeretettel várom hívását: 20-3505658
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