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Fotópályázatot hirdet
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Nagy felbontásban várjuk a JPG formátumú képeket
a konyvtar@felsoors.hu címre elektronikusan. A kép készítõje

a fotó beküldésével nyilatkozik, hogy a képen szereplõ személyek
és a készítõ hozzájárultak a képek nyilvános köz léséhez,

személyiségi vagy szerzõi jogi igénnyel nem élnek. 
Kérem, a tárgy részbe írják be: Fotópályázat 2019.

A jelentkezés feltételei és részletes pályázati kiírás a honlapon!

Információ: dr. Pásztorné Simon Annamária,
közösségszervezõ: 06-70/320-6854

A pályázat díjazásos, a pályamûveket zsûri díjazza, a fotókból kiállítást rendezünk
a Felsõörsi Falunapokon, melynek dátuma: 2019. július 19., 17.00 Civilház.

A pályamûvek beérkezési határideje: 2019. június 9.

Mutassa meg, hogy Ön milyennek látja közösségeinket! Várjuk pályázatát!
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Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület:
Egy mindenkiért, mindenki egyért!

Aki betársul a Balaton Riviéra Turisztikai Egye -
sületbe, egyből öt település – Felsőörs, Alsóörs,
Lovas, Paloznak és Csopak – kínálatában jelenik
meg. Az egyesület honlapján (www.balaton -
riviera.hu), kiadványainkban és mun ka  tár -
sainknál, egy helyen minden információ
megtalálható a tagságról és erről a sokszínű,
gyönyörű vidékről. Így együtt, összefogásban,
egyedi élményeket kínálhatunk a turistáknak:
a szálláshelyek széles palettáját, sportos kihívá-
sokat, szabadidős és gasztronómiai élményeket.
Aki nyugalomra vágyik, számára is vannak
ötleteink, ugyanakkor az adrenalinvadászok is
találnak megfelelő programokat nálunk.
Az egyesület fő célja Alsóörs, Csopak, Felsőörs,
Lovas, Paloznak községek közigazgatási
területén támogatni a turisztikai vállalkozások
tevékenységét, ellátni az idegenforgalomban
érintett személyek és cégek érdekképviseletét,
közös marketing feladatait, összehangolni e
gazdasági szereplők tevékenységét, fejleszteni a
térségben meglévő turisztikai termékek kí -
nálatát. Ennek a célnak érdekében az egyesület
vállalja és ellátja a részes települések turisztikai
marketingmunkáját, az egységes arculat ki -
alakítását, működteti információs irodáit és a
közös értékesítési rendszert. Alsóörsön éves
nyit va tartassál, Csopakon szezonálisan
üzemelnek Turisztikai Információs Irodáink,
a kettőben együttesen, éves szinten több mint
45.000 látogatót szolgálunk ki, tájékoztatunk
a látnivalókról, szálláshelyekről, az egyesületi
tagok szolgáltatásairól, értékesítünk vonatje-
gyet, színház- és koncertjegyet, horgászjegyet,
helyi kézművesek termékeit, stb.
Szakmai tevékenységeink között kiemelt fela-

dat az egységes marketingre való törekvés,
melynek révén az egyesület több kiadványt je-
lentet meg rendszeresen, valamint turisztikai
honlapot, Facebook oldalt üzemeltet. Az egye -
sület rendszeresen megjelenik utazási vásá -
rokon, számos marketing kampányt bonyolít
le. Tavasszal és ősszel rendezvények szer ve -
zésével részt veszünk a Nyitott Balaton akció -
ban, melynek célja a térség nyári szezonon
kívüli látogatottságának és a vendégéjszakák
számának növelése. Ezek eredményeként
a Bala ton Riviéra, mint márka és a desztinációt
alkotó települések neve, már egyre ismertebb.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület szolgál-
tatásait tagként a belépési nyilatkozat aláírásával
lehet igénybe venni, személyesen az alsóörsi
Tourinform Irodában (Vasút u. 3. és telefon:
70/3718501, info@balatonriviera.hu). Az éves
tagdíj szimbolikus, ezért cserébe tagunk felkerül
a honlapunkra, szállásdaóként bekerül az inter-
netes szálláshelyközvetítésbe, szolgáltatóként
tevékenységét kínáljuk a ven dégeknek.
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület része a
Balaton Best térségnek, ami Balatonalmádi, Ti-
hany, Veszprém háromszögében (de Eplényben,
Herenden is) kínál kedvezményeket a ven -
dégeknek. A Best-kártyát szállásadó partne -
reinken keresztül vehetik igénybe a ven dégek,
szolgáltató partnereink kedvezményt adóként
csatlakozhatnak a rendszerhez. Az igénybe ve-
hető Best-kártya kedvezmények közül legjelen-
tősebb a 40–100%-os strandbelépő, és az
in gyenes térségi közlekedés a buszjáratokon,
valamint 50%-os kedvezmény a MÁV vo na tain.
A Best-kedvezmény igénybe vehető továbbá a
térség kulturális rendez vényein, éttermekben,
kölcsönzőkben, vitorlázás alkal mával, kaland-
parkokban, Eplényben, a Bala ton-felvidéki
Nemzeti Park látogatóhelyein, stb.
Várunk tehát minden turizmusban érdekelt
személyt, céget, civil szervezetet, csatlakozzon
hozzánk, hogy együtt építsük a térség kínálatát,
közösen dolgozzuk ki és valósítsuk meg az
„élet re szóló élményt”, amiért a vendég a Bala-
ton Riviérájára érkezik, amiről mesélni fog má-
soknak is, ami kihagyhatatlan.

BARTUC GABRIELLA

Óvodai beiratkozás
A gyermekek a 2019/2020.

nevelési évre vonatkozó egy időszakon
belüli óvodai felvételének

Ideje:
2019. május 2. (csütörtök)

8:00–16:30 óra

Helye:
Miske Óvoda

8227 Felsőörs, Fő u. 21.

Részletek a hirdetőkön,
illetve az Önkormányzat honlapján.

Bölcsődei igény -
felmérés – FELHÍVÁS

Felsőörs Község Önkormányzata
felhívja a bölcsődés korú gyermekeket

nevelő szülők figyelmét,
hogy 2019-ben is igényfelmérést

végez a bölcsődei ellátásra vonatkozóan.
Kérjük, amennyiben Felsőörsön

életvitelszerűen élő bölcsődéskorú
gyermeke számára igényelné

a bölcsődei ellátást Felsőörs településen,
úgy azt 2019. április 15-éig

szíveskedjék jelezni önkormányzatunk
felé az onkormanyzat@felsoors.hu
email címen. A tárgy rovatba kérjük,
szíveskedjék beírni: „bölcsődei igény”.

Köszönjük!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Az adó 1%‐a a következő
szervezeteknek ajánlható fel

Felsőörsön:

• Civil Baráti Kör Egyesület 18927625‐1‐19
• Felsőörsért Közalapítvány 18925575‐1‐19
• Felsőörsi Country Egyesület 18654903‐1‐19
• Felsőörsi IKSE 19265881‐1‐19
• Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület

18938663‐1‐19
• Felsőörsi Református Egyházközségért

Ala p ít vány 18913048‐1‐19
• Iskola Alapítvány 18914908‐1‐19
• Nők Felsőörsért Egyesület 19380458‐1‐19

Kérjük, segítsék a felsőörsi egyesületek,
alapítványok működését adójuk

felajánlásával!

Álláslehetõség
A felsõörsi Miske Óvoda pályázatot hirdet 2 fõ részére

kisgyermeknevelõi és bölcsõdei dajka munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás a www.kozigallas.hu állásportálon található.
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Nekem a Balaton… 
Lassan két hete gondolkozom már azon, miről is írhatnék nektek, de
az az igazság, hogy a március nem volt túlzottan eseménydús hónap
számunkra.
Talán csak azt a kilenc napot leszámítva, amikor a testvéremmel kettes-
ben elutaztunk kicsit világot látni, és megünnepelni a születésnapját.
Mesélhetnék az ott szerzett élményekről, de bármennyire is szép dolgo-
kat láttam, bizonyos szempontból Gábor számára sokkal izgalmasabban
alakult a hét itthon, Felsőörsön. Hogy pihentetőbb is lett volna, abban
már nem vagyok annyira biztos, mindenesetre abban az időben szabad-
ságon volt, és nem csak a lányokról gondoskodott lelkiismeretesen, de
még azon felül is rengeteg munkát elvégzett a ház körül és a kertben.
Eltűnt például a teraszról a régóta emlegetett kaotikus dobozrengeteg,
és ha az ünnepekkor a szelektívet sem felejtették volna el az utcánkból
összegyűjteni, akkor már a kartonok sem csúfítanák tovább a kertet.
Na, nem mintha az egyébként olyan szép lenne jelenleg.
Amikor közel harminc órányi utazás után leszálltam a buszról az alsó
megállónál, elsétáltam az ovi mellett, és a Miske utcára kiérve kicsit
távolabb megláttam a házat, megdobbant a szívem. Nem csak azért,

mert amióta megszülettek a gyerekek, sosem voltam még ilyen sokáig
távol a családtól – és bizony rettentően hiányoztak –, hanem mert régóta
nem volt már abban az érzésben részem, hogy valahová igazán haza
érkeztem. Meg abban a látványban sem, hogy végre le van nyírva a fű. 
Azóta minden visszatért a régi kerékvágásba. Nincsen alvás, ameddig
jólesik, nincs kényelmes reggeli, indul a nap, kelni kell, öltözni kell,
indulni kell, játszani kell, a kiszolgáló és szórakoztató személyzet pedig
természetesen újra én vagyok. Gábor dolgozni jár, én maradok „főál-
lásban” itthon, az utazásra szinte már alig emlékszem. 
Közben örömteli apróságok törik meg a rutint. Például képzeljétek,
kaptam medvehagymát! Csak úgy, mert a múltkor írtam róla. (Ezúton
is köszönöm neked, Kati néni!) Vagy, hogy Julit meghívják az ovis tár-
sak vendégeskedni. Vagy az, hogy Zsófiék hétvégente újra hazajárnak
a Pocca dűlőre, és hozzánk is rendszeresen beugranak, sőt annyira ott -
hon érzik magukat, hogy nekem szánt meglepetésből megpucolnak
egy-két ablakot.
Ezek után még csodálkozna bárki, miért nem az utazásról írok, miért
ezekről az „unalmas” hétköznapokról? Remélem, hogy nem. Köszö -
nöm, hogy ilyen szomszédaink vannak nekünk itt, a Balatonnál. 

KÁRPÁTI-ZERGI VICA

Szót kér a fecske
Ezt a madárt már az óvodások is hamar megis-
merik, ha nem is a villanydúcokon üldögélőket
megfigyelve, de a képeskönyveket lapozgatva
biztosan. Azt azonban már a felnőttek közül is
csak kevesen tudják, hogy Felsőörsön csak
a füsti és a molnár fecske fordul elő (ld. ábrák).
E két faj közül nálunk a molnár fecske a gyako-
ribb. Mind a kettő faj sárból épít magának
fészket a házfalak oldalába, tornácok alá vagy a
gerendákra az istállókban. Szeretik a háziálla-
tok közelségét, mert a trágyadombokban
dipterák (legyek, zengőlegyek, böglyök és
bagócsok) fejlődnek, amelyek táplálékul szol-
gálnak számukra. Emellett kiveszik részüket a
szúnyogok irtásában is, amelyek pocsolyákban
és vizes helyeken fejlődnek ki. Emiatt a fecs -
kéket sokan biológiai fegyvernek is tekintik,
mivel a számunkra kártevő és betegségeket ter-
jesztő rovarok egyedszámát gyérítik.
Ez a hasznos állat az utóbbi évtizedekben
nagyon megfogyatkozott hazánkban. A füsti
fecskék állománya az ezredfordulón még kb.
300 ezer párból állt, ami napjainkra 100 ezer
alá csökkent. Hasonló tendencia figyelhető
meg a molnárfecskéknél is, mivel kb. 150 ezer
pár helyett már csak 30 ezer maradt. A fecskék
számának fogyatkozása Felsőörsön is megfi-
gyelhető. Nálunk nem készült becslés, de sokan

panaszkodnak, hogy egyre kevesebbet látnak,
és sok házfalról eltűntek. Sokan teszik fel
a kérdést, hogy a fecskék száma miért csökkent
közel 70%-kal és vajon megáll-e ez a folyamat.
Az állománycsökkenés fő oka, hogy egyre
kevesebb táplálékot találnak a rovarállomány
csökkenése miatt. Kevesebbszer költenek és
tovább tart a fiókák felnevelése. Az éghajlatvál-
tozás is tizedeli őket, mert az időjárás szokatlan
változékonysága folytán tavaszi érkezésük ide-
jére is eltolódhat a tél és akár kora ősszel is
beköszönthetnek fagyos napok. Pár évvel
ezelőtt nálunk is olyan hideg volt az őszi útra
kelésükkor, hogy a fecskék nem tudtak fel-
szállni a levegőbe. Sokan túrót tettek ki az
ablakba, hogy a fecskék ne halljanak éhen.
A nagyon száraz tavasz sem kedvező számukra,
mert nem találnak sarat a fészeképítéshez.
Sajnos a földutak leburkolása is ezt ered-
ményezi, mert az időszakos pocsolyák eltűn-
nek. Az állomány minden bizonnyal tovább fog
csökkeni, és sokan a fecske teljes kihalását jó-
solják Magyarországon. Azért remélhetőleg
kialakul egy új egyensúlyi állapot, amelyben
a fecskék száma eléri azt a szintet, hogy minden
településen jelen maradjanak. Ehhez az kell,
hogy a táplálékforrása megmaradjon és meg -
tűrjük a házfalakon. A régi nagy állományok

már biztosan nem jönnek vissza, mert ahhoz
a szúnyogírtás visszaszorítása, háztáji állat-
tartás, szabad trágyadombok és pöcegödrök
kellenének.

VARGA SZABOLCS

1. Füsti fecske

2. Molnár fecske
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Emlékeztünk
Ebben az évben a korábbiaktól eltérően március 14-én emlékeztünk az
1848–49-es forradalomra és szabadságharcra. Délelőtt az óvodások cso-
portkja emlékezett meg az emlékműnél. A Szabadság téren a Hősök
kertjénél Polgármester Úr köszöntőjével indult az ünnepség, az iskolások
egy kis dalcsokorral, majd egy hosszabb lélegzetű ünnepi műsorral készül-
tek a falu lakói számára.
Ezúton köszönöm a felkészítést Gyöngy Veronikának és Simonné Füleki
Judit tanítóknak. A megemlékezést a Búzavirág Népdalkör dalai és prózái
zárták. Köszönet érte Lőrincz Gabriellának. A helyszínt a Polgárőr
Egyesület biztosította, a hangosítás Szalai Attila érdeme volt.
Köszönjük, hogy velünk ünnepeltek!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Te szedd! kampány Felsőörsön is
Ebben az évben is csatlakoztunk a Te szedd! országos mozgalomhoz,
amely a környezet megtisztítását tűzte ki céljául. Március 22-én ebéd után
az Iskola kisdiákjai fogtak zsákot és vettek kesztyűt, majd lelkesen hozzá -
láttak az iskola és a tágabb környezet megszépítéséhez. Köszönjük
tanítóiknak, akik velük tartottak és segítették a munkát! A gyerekek ju-
talmul gyümölcsöt és péksüteményt kaptak.
Másnap kb. 40 fővel indult neki a faluszépítő mozgalom. Polgármester
úrral kakaóval és pogácsával vártuk a lelkes lakókat, akik a szélrózsa min-
den irányába elindultak szemetet szedni. Sajnos idén is volt mit, hiába
az évenkénti szemétszedés.
Köszönjük mindenkinek, aki részt vett akciónkon és velünk tartott!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Lomtalanítás – 2019
Felsőörsön a 2019-es évben lomtalanítás az alábbi rend szerint lesz:
• A hulladék tulajdonosának minden lomtalanításra szánt hulladékot be

kell szállítani a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyre.
• Lomot a kijelölt gyűjtőhelyre csak hulladékszállítási közszolgáltatást

rendszeresen Felsőörsön igénybe vevő ingatlantulajdonos szállíthat be.
A közszolgáltatás igénybevételét számlával, lakcímkártyával és személy -
igazolvánnyal kell igazolni.

Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely: 
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református templom/parókia mellett; volt
múzeumi terület)
A lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely nyitva tartása: 
2019. július 6.  (szombat) 8:00–17:00 óráig
2019. július 7.  (vasárnap)  13:00–16:00 óráig

! Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom a kijelölt gyűjtőhelyre
és az év hátralévő részében nem lesz több lomtalanítás Felsőörsön.
 Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb

méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, bútorok, esz -
közök) szállíthatók be.

 Bontatlan elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is
beszállíthatók.

! Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok: 
 Építési törmelék, építmény bontásából származó hulladékok
 Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj),
 Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
 Fénycsövek.
! A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen kívül közterületen és kül-

területen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!

A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés várható
az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával
szíveskedjenek lebonyolítani!
A veszprémi hulladékgyűjtő udvarba év közben, nyitvatartási időben
22 féle hulladékfajtát (zöld hulladékot, lomot, veszélyes hulladékot,
stb.) lehet bevinni. A hulladékudvar címe és nyitva tartása: 
Veszprém, Kistó u. 8., Nyitva: H–P 8:00–17:00, Szo 8:00–13:00

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER
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A nagy küzdelemben minden korabeli magyarországi
helységnek ott voltak a maga szülöttei, a honvédsereg ka-
tonái között, elsősorban, akik a legdrágábbat, az életüket
tették kockára a magasztos célokért. Nem csak őket, múl-
tunkat, de saját magunkat becsüljük meg akkor, ha számba
vesszük és számon tartjuk neveiket. A Hősök kertjében
álló vörös kőre először egy alumínium emléktábla került
1998-ban a Zala Megyei Levéltárban őrzött névsor alapján
néhai dr. H. Szabó Lajos helytörténész kutatótársam
gyűjtése alapján. Később, 2000. március 15. óta fekete
márványba vésve már a pontosított lista áll.

ANGYAL  GYÖRGY kőműves, közvitéz
BAGI  JÓZSEF
BREVICZ  JÓZSEF
BUGOVICS  JÓZSEF földmíves, közvitéz
CSAPÓ  GÁBOR
CSAPÓ  JÓZSEF erdőőr, közvitéz 
DECSI  SÁNDOR
FEKETE  MIHÁLY
FÜLEI  JÓZSEF
HANIK  JÁNOS
JÓ  FERENC
KALOCSA  JÁNOS
KEMÉNY  LŐRINC
KERKÁPOLY  TIVADAR földbirtokos, főhadnagy
KISS JÁNOS
KOVÁCS  ISTVÁN
LŐRINCZ IMRE földmíves, közvitéz
NAGY  JÁNOS
PUHA  ISTVÁN
SIPOS  JÁNOS
SIPOS  SÁNDOR
SOMOGYI  SÁNDOR
SÜTÖRI  ISTVÁN földmíves, közvitéz
SZABÓ  PÁL
TAKÁCS  ISTVÁN
TÁLOS  MIHÁLY
VARGA  PÉTER

1848 nyarára már látszott, hogy az ország katonai ereje
nem éri el azt a mértéket, mellyel biztosítani tudják népe
védelmét. A Kossuth Lajos által megszavaztatott 200 ezer

újonc felállítása mellett rendkívüli szerepe volt az önkéntes
nemzetőrségnek, akik hamarosan hadba álltak. A mieink
története a 47. honvédzászlóaljban folytatódott, akiket
Zala megyében – ugyanis Felsőörs is ide tartozott – soroz-
tak be. 1848. október 13-án már Tapolcán voltak. Innen a
gyalogságot szekereken Keszthelyre szállították, a lovasság
és tüzérség is követte őket. Cél a Dél-vidék védelme volt,
mert híre érkezett, hogy Jellasics horvát bán támadó serege
utánpótlást kap emberben és fegyverzetben. Perczel tábor-
nok ezért két részre osztotta seregeit és támadásba lendült.
Az általa vezetett hadoszlop Letenyénél megtámadta a
császáriakat, s egy órás ágyútűz és gyalogsági tűz után
megfutamította azt. A magyar „hadosztály” ezután átkelt
a Murán, élén három századnyi (460 fő) zalai önkéntessel
és a Hunyadi szabadcsapattal. Átkelés közben a híd elsza-
kadt, s az élen haladó 34 zalai önkéntes a túlparton maradt.
A Kerkápoly Tivadar főhadnagy által vezetett kis csapat
Hodosánnál beleütközött egy 736 főnyi határőr különít-
ménybe. Egy fél század Miklós huszár segítségével ez a
maroknyi kis csapat lefegyverezte Jellasics határőr különít-
ményét, fegyvert, lőszert zsákmányolva. Perczel hadijelen-
tése szerint dicsőséges haditett volt. Tovább kísérhetnénk
őket a Balaton déli partján felvonulva, pl. Ozoránál az
újabb utánpótlás sereget megsemmisítve, gazdag zsák-
mányt szerezve, egészen a Pákozdi csata győzelméig. Ott
találjuk őket a dicsőséges tavaszi hadjáratban 1849
tavaszán, majd Buda ostrománál, a szomorú emlékezetű
temesvári csatavesztésnél és a világosi fegyverletételnél.
Görgey tábornok ugyan az orosz cár csapatainak adta meg
magát, akik azonban hitszegő módon a honvédeinket
átadták az osztrák császárnak. A közvitézeket hosszú
évekre – 8–10 év is, mire obsitot kaphattak –, besorozták
az osztrák hadseregbe a legtávolabbi tartományokba.
Másoknak a bujdosás keserű kenyere jutott.
Az Aradon kivégzett 13 tábornok közül Kiss Ernő honvéd
altábornagy utolsó szavaival tisztelgünk emléküknek:
„Istenem! Árpádok dicső szentjei virrasszatok a magyar
ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen a szívük és a hazáé az
életük.”
Utóéletükről és az Aradon történtekről az ősz folyamán
kiállítással, előadással emlékezünk. 

RÁSKY MIHÁLYNÉ

HONVÉDEINK AZ 1848–49-es
FORRADALOM ÉS SZABADSÁGHARC

KÜZDELMEIBEN
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Találd meg önmagad!
A Színes estek egyik utolsó, tavaszi állomásához érkeztünk. Ezúttal
Lukács Péter tartott előadást, aki gyermekkora nyarait itt töltötte fel-
sőörsi nyaralójukban. Utazásáról a Turista Magazinban olvastam, utána
gyorsan megkerestem, hogy elhívhassam útibeszámolót tartani hozzánk.
Fiatal kora ellenére nagyon éretten, magabiztosan, mégis saját gondo-
lataira folyamatosan reflektálva mesélt kalandjairól. Görögországa indult
biciklivel dolgozni, majd eljutott Irakba, Iránba, szerzett maga mellé egy
útitársat, később Franciaország felé vette az útirányt. Útközben Svájcban
vendégeskedett egy ismerősénél, majd a francia partoknál úgy érezte: itt
az idő hazamenni. 14 hónapig volt távol, most már 4 hónapja itthon van.

Utazása egyik nagyon fontos tanúsága, hogy az emberek jók, szívesen
segítenek és adnak enni, ha kell, menedéket nyújtanak az utazónak.
Annyit költött, amennyi élelemre éppen szüksége volt, ha elfogyott
a pénze, dolgozott. Legnehezebb volt talán a magánnyal szembenézni,
de a természet csodálatos világa minden nap feltöltötte energiával.
Köszönöm mindenkinek, aki eljött! Köszönöm a helyszínt a Református
Egyházközségnek!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Esélyegyenlőségi képzés
Kollégáimmal 2019. március 26-án, a Szociális és Gyermekvédelmi
Főigazgatóság Veszprém Megyei Kirendeltsége által megrendezett és a
Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesülete közreműködésével
lebonyolított esélyegyenlőségi, felzárkózási képzésen vettünk részt.
A nagyon interaktív, gyakorlatias érzékenyítő eseményen a fogyatékkal
élő személyek hivatali ügyintézése során felmerülő speciális igényeket is
gyakoroltuk.
Külön öröm volt, hogy nem csak irodai környezetben, hanem a képzés-
nek otthont adó intézmény falai közül kilépve az ebéd során is megta-
pasztalhattuk, hogy a velünk együtt lévő vak emberek is teljes értékű
tagjai társadalmunknak. Segítségükkel saját rejtett képességeinket, em-
bertársaink irányában mutatott empátiánkat és a tolerancia képességét
is fejleszteni tudtuk.
A képzésben a Vakok és Gyengénlátók Veszprém Megyei Egyesületét
Csehné Huszics Márta, Nagy Gabriella és Nagy István képviselte.
A Kirendeltség és az Egyesület tagjainak közreműködését hálásan
köszönjük!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

VESZPRÉM MEGYEI. KORMÁNYHIVATAL
BALATONALMADI JÁRÁSI HIVATAL

HIRDETMÉNY
a Balatonalmádi Járási Hivatal illetékességi területén 

működő általános iskolákba történő beíratásról
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő 

általános iskolai beíratás ideje:
2019. április 11. (csütörtök) 8.00–19.00 óráig

2019. április 12. (péntek) 8.00–19.00 óráig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján

tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-től megkezdő
gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy
a lakóhelye – ennek hiányában tartózkodási helye – szerinti kötelező

felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.

Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
− a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet iga-

zoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
− az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
− a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
− a gyermek TAJ-kártyája,
− a szülő/gondviselő személyazonosító igazolványa.

A felvételről az iskola igazgatója dönt, amelyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomásra jutástól
számított 15 napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hi-
vatkozással jogorvoslati kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolat-
ban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú döntést. Amennyiben
a választott Iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést. hoz,
a szülő a gyermekét a döntés véglegessé válását követő öt napon belül
köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára. 

VESZPRÉM MEGYEI KORMÁNYHIVATAL BALATONALMÁDI JÁRÁSI HIVATAL
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. február
7-én rendkívüli, nyílt ülést tartott.
Az ülés egyetlen napirendi pontja a temető sarkánál elhelyezett köztéri
illemhely alapozási, közmű-kiépítési és bekötési, bővítési munkáira
fedezet biztosítása. A munkákra a képviselő-testület 3 millió forintos
keretet szavazott meg.
A képviselő-testület február 27-én rendes nyílt ülést és zárt ülést is tartott.
A nyílt ülésen a képviselő-testület állást foglalt a balatonalmádi központi
háziorvosi ügyelet jelenlegi formában, a háziorvosok részvételével
történő fenntartásáról.
Az ebédet biztosító szolgáltatóval fennálló szerződés értelmében kis
mértékben, az óvodában napi 5 forinttal, az iskolában napi 10 forinttal
fog emelkedni az étkezés díja. A szociális étkezést igénylők részére nem
lesz érzékelhető áremelkedés, mert a szolgáltatónak fizetendő költ-
ségnövekményt az önkormányzat saját költségvetése terhére átvállalja.
A Hosszú, Főszőllőki, Köveskút-pusztai külterületi útépítési projekt kap -
csán a beérkezett és a február 7-i lakossági fórumon elhangzott
véleményeket javarészt figyelembe véve a képviselő-testület úgy döntött,
hogy nem teszi egyirányúvá a Rózsa utca alsó szakaszát. Egyúttal ismételten
felhívja az eddig még nem jelentkezett érdekelt ingatlantulajdonosokat,
hogy kössenek együttműködési szerződést az önkor mányzattal, a projekt
kivitelezéséhez szükséges hozzájárulásuk biztosítása érdekében.
Az útépítésekben érdekeltek körét kiterjesztette a képviselő-testület
a Főszőllők alja nevű, jellemzően szőlővel, gyümölcsössel művelt nagy,
egybe függő terület tulajdonosaival, akiket időközben ingatlanonként
10.000 Ft-os útépítési hozzájárulás befizetésével kerestünk meg.
A hozzájárulások teljesítésének érdekében az önkormányzat lehetőséget
biztosít a részletekben történő fizetésre is.
A képviselő-testület elfogadta a 2018 szeptemberében indult település-
rendezési terv módosításának véleményezésre bocsátandó anyagát.
Az el készült módosítást a lakosság egy későbbi lakossági fórumon is
véleményezheti. A terv anyaga az önkormányzat hivatalos honlapján a
„Településrendezési terv módosításának partnerségi egyeztetése” fül alatt
az fenti dátumot keresve megtalálható.
A következőkben a kerékpárút építéséhez szükséges idegen területek
megszerzésére (vásárlással vagy ugyanazon kártalanítási összegű kisajá -
títással) anyagi fedezetet biztosító pályázati összegről döntött a képviselő-
testület.
A kerékpárút építés előkészítése érdekében javasolták a képviselők, hogy
a közbeszerzéseket is bonyolító Alsóörs, mint gesztor önkormányzat sze -
rezzen be tájékoztató ajánlatokat a kerékpárút építésére. Mindeközben
zajlik a kerékpárút-építési tervek engedélyeztetése.
A testület állást foglalt arról, hogy milyen módon engedélyezi a Fenyves
utca déli részén kialakuló építési telkek közműcsatlakozásainak kiépítését.
A közműveket az általános gyakorlatnak megfelelően az ingatlantulaj-
donosok építik ki a gerincvezetékektől az ingatlanukig. A közműcsat-
lakozások kiépítését és az útburkolat felbontását követően az úttest teljes
felületen új aszfalt kopóréteget fog kapni. Az aszfaltozás költéségnek
75%-át szintén az ingatlantulajdonosok állják.
A Felvidéki testvértelepülésünk, Pográny magyar nyelvű általános
iskolájába beiratkozó elsős tanulók közvetett támogatására a Rákóczi
Szövetség magyar iskolaválasztási programját 20 ezer forinttal támogatja
az önkormányzat.
Az önkormányzat idén is kiírja a helyileg védetté nyilvánított építészeti
értékek megóvására szolgáló pályázatát, 550 ezer forint keretösszeggel.
Varga László településrendezési kérelmére az önkormányzat azt az állás-

foglalást hozta, hogy ebben a ciklusban kérelemre már nem indít a ren-
dezési terv lényeges módosítására új eljárást.
A civil szervezetek számára, közösségi rendezvények lebonyolítására is
megnyílik az önkormányzat által kiírt pályázat, melyre költségvetéséből
idén 500 ezer forintot biztosít.
Az ülés során tájékoztattam a képviselőket az utolsó ülés óta eltelt időszak
fontosabb eseményeiről, köztük arról, hogy február 4-én országgyűlési
képviselőnk, Kontrát Károly államtitkár Úr tett látogatást Felsőörsön és
a helyszínen tájékozódott a folyamatban lévő fejlesztésekről.
Ugyanezen a napon zárt ülés keretében döntött a képviselő-testület
a Miske utca építése kapcsán hatósági határozattal kirótt hozzájárulások
részletfizetési kérelmeiről.
Március 11-én rendkívüli ülésen döntöttek a képviselők a külterületi
útépítési projekt feltételes közbeszerzési eljárásának elindításáról.
Március 27-én szintén rendkívüli ülést kellett tartani a folyamatban lévő
projektek előrehaladása érdekében. Így döntött a testület a külterületi
utak közbeszerzési felhívásának módosításáról és a kerékpárút projekt
részletkérdéseiről.
Ezek közül a legfontosabb, hogy módosul a kerékpárút belterületi nyom -
vonala. A kerékpárút kivitelezésére érkezett tájékoztató ajánlat alapján
az eredeti tervek szerint jelentősen forráshiányos lenne a projekt. Ezért
kénytelen a két érintett önkormányzat (Felsőörs és Alsóörs) a műszaki
tartalmat csökkenteni, természetesen szem előtt tartva a folyamatos
kerékpározhatóságot, vagyis hogy mindenhol burkolt felületeken köz -
lekedhessenek a kerékpárosok. Ennek érdekében a leendő kerékpárút
nyomvonala a Bárókert utcáról átkerül a már megépült Miske utcára.

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

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Közmeghallgatás és lakossági fórum
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete

2019. április 18-án (csütörtökön) 17:30 órakor
közmeghallgatást és lakossági fórumot tart, melyre ezúton

tisztelettel meghívom!

A közmeghallgatás és lakossági fórum helye:
Malomvölgy Általános Iskola, tetőtéri közösségi terme

(8227 Felsőörs, Körmendy P. u. 5.)

A közmeghallgatás napirendje:
1) Közbiztonsági fórum – Balatonalmádi Rendőrkapitányság tájékoz-

tatója. Előadó: kapitányság képviselője
2) Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről
3) Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
4) Új Helyi Esélyegyenlőségi Program megalkotásának elindítása

A lakossági fórum napirendi pontjai:
5) Helyi Építési Szabályzat településképi szempontú kötelező mó-

dosítása
6) A Településrendezési Terv 2018. szeptemberében indított mó-

dosításának véleményezési szakasza
7) Kérdések, észrevételek

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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• 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

Régi zenék nyomában
Március 21-én, csütörtökön a régizene európai napjára emlékeztünk. Ez
alkalommal a Recercare Régizenei Műhely három tagja adott koncertet
az Árpád-kori műemléktemplomban. Régi, visszatérő vendégek ők Fel-
sőörsön, akiket mindig visszavár a hálás közönség. 
Március 21-e J. S. Bach születésnapja is, erre a nagy napra is emlékeztünk.
Bach felállította családfáját, egyik legrégebbi őse egy magyar fiatalember
volt, aki Németországba menekült.
A koncerten központi szerepet öltött be a felcsendülő műemlékorgona
hangja, amelyet Sipos Csaba szólaltatott meg. Ritka kombináció, hogy
éneket kísért vele, ezúttal Suda Magdolna szólóját. A műveket Kovács
Előd narrációja fűzte össze. A varázslatos zenei utazás vastapssal zárult,
köszönöm mindenkinek, aki eljött!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Nőnapi gyalogtúra
2019. március 9-én Fánkfarsang rendezvényünk helyett gyalogtúrát
szerveztünk Alsóörsre. Meghirdettük a Felsőörsi Hírmondó újságban és
a fecebookon is. Körülbelül 30 fő gyűlt össze a Civilház udvarán. Indulás
előtt eleredt az eső, de a túrázókat nem zavarta, mire elindultunk az idő
is kiderült. Jó hangulatban indultunk a túrának. Malomvölgyi tan -
ösvényen mentünk végig, Lovas, Alsóörs volt a cél. Lovason friss roz-
maringot kaptunk az egyik lakostól. Volt, aki felment a Kilátóhoz, vagy
elment finom babgulyást enni a Família Vendéglőbe. A gyermekesek
Alsó őrsön a Merse játszótéren töltötték az időt. Többen mondták, hogy
csináljunk a túrából hagyományt. Rajtunk nem múlik!
Köszönjük mindenki részvételét!

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA, NŐFE ELNÖK


