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VI. évfolyam 6. szám 2012. június
A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának
képviselő-testülete június 27-én rendkívüli, nyílt ülést tartott.
A rendkívüli ülésnek két napirendi pontja volt, melyek megvitatására és a döntésre
a szűk határidők miatt volt gyorsan szükség. Az első napirendi pont a DRV Zrt-vel
ivóvíz-hálózat üzemeltetésére szóló szerződéskötés volt. Az ügy nem volt előzmények nélküli, mint ahogy annak főbb részeiről a Hírmondó előző számának hasábjain
is beszámoltam. A DRV Zrt. az új üzemeltetési szerződésben az általunk kért módosításokat elfogadta. Ugyanakkor a vízbázis
hosszú távú védelméről, egyúttal a Lovasiséd (Malomvölgyi-patak) - mint vizes élőhely - vízhozamának megtartásáról külön
megállapodás született.
A rendkívüli ülés másik napirendi pontja
a családi napközi (CSANA) felsőörsi elindításával kapcsolatban beérkezett kérelem.
Az ügy hátteréhez hozzátartozik, hogy július 1-i határidővel kellett beadniuk a pályázatot azoknak a civil-szervezeteknek,
akik családi napközi elindításához szeretnének támogatást nyerni. A pályázat során
pontokat ér, ha az illetékes önkormányzat
anyagilag is hozzájárul a családi napközi működési költségeihez. A képviselő-testület a következő szempontokat mérlegelte döntése során: a három év alatti (bölcsődés korú) korosztály ilyen jellegű gondozását támogatja, csak a felsőörsi lakóhelyű
gyermekek után nyújt támogatást, az átadott támogatással megegyező összegben

csökkentse a szolgáltató a szülők által fizetendő hozzájárulás összegét, legalább egy
felsőörsi lakhelyű gondozót foglalkoztasson, vegye igénybe a működő családi napközikben gondozottak után nyújtott állami
támogatást. Mivel a kérvényező vállalta,
hogy a fenti szempontok figyelembe vételével szervezi tevékenységét, így a testület
olyan mértékű működési támogatást szavazott meg, mely a pályázónak az erre a részre kapható maximális pontszámot jelenti.
Ezzel a döntéssel komolyan bízunk abban,
hogy sikerül hozzájárulni a felsőörsi bölcsődés korú gyermekek – eddig megoldatlan – elhelyezéséhez.
A képviselő-testület soron következő
nyílt ülését 2012. július 2-án tartotta. Az
ülésen a képviselők, előtte pedig a testület
munkáját segítő bizottságok megvitatták a
négy évre szóló, Felsőörs átfogó középtávú fejlesztési stratégiáját jelentő ún. Gazdasági Programot (más néven ciklusprogramot).
Az átfogó rendezési tervmódosítás kapcsán a testület elfogadta a kötendő településrendezési szerződések általános, egységes szempontjait.
Az egyik bérlakás üresedése és a lejáró szerződések kapcsán a testület döntött a
bérlakások további hasznosításának elveiről és annak részleteiről. Az erről szóló módosított rendelettervezet társadalmi egyeztetés céljából a község honlapjának (www.
felsoors.hu) ’Önkormányzat’ à ’Rendelettervezetek’ menüpontjában olvasható.

A testület nem változtatott a települési szilárd hulladék kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról szóló 26/2010-es önkormányzati rendeletén, így, ahogy az már
korábban várható volt, a szemétszállítás
díja júliustól emelkedik. Mint ismeretes, ez
eddig csak azért nem történt meg, mert a
királyszentistváni hulladéklerakó- és válogató-műben történt tavalyi tűzeset miatt az
új hulladékkezelőt csak most tudta a szolgáltató beüzemelni.
Dr. Kulcsár Tamás alpolgármester által kidolgozott, a konténeres szemétszállítás felmondásáról és 1100 literes edényzet
beszerzéséről szóló javaslattal ugyanakkor
az önkormányzat a remények szerint jelentős költséget takaríthat meg a közterületen
(köztéri kukákban, buszmegállókban, külterületen illegálisan lerakott és) összegyűjtött szemét elszállíttatásában.
A testület ezen az ülésén döntött arról,
hogy a július 15-én a (felvidéki) pogrányi
testvértelepülésünk falunapi programjára induló delegáció 100 ezer forint értékű
adományt visz a pogrányi magyar iskola,
az ott tanuló magyar diákok és ezen keresztül a szlovákiai magyarság fennmaradásának támogatására.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk megújult honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester

Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasók!

Kedves Olvasó!

A 21. Felsőörsi Falunapok és Búcsú eseményei kiadással járnak, melynek fedezéséül tisztelettel kérjük
az Önök segítségét.
A Felsőörsi Falunapok pénzbeli támogatása Felsőörs Község Önkormányzatán keresztül történhet meg.
A bankszámlaszám: OTP 11748083-15428952, illetve a Polgármesteri Hivatalban közvetlen befizetés is
lehetséges.
Felajánlásaikat tárgyi formában is szívesen fogadjuk.
Vetélkedők díjazására tudjuk felhasználni ajándékaikat.
(Vetélkedők: „Hamuban sült pogácsa”, főzőverseny, borverseny.)

A legközelebbi
Felsőörsi
Hirmondó 2012.
szeptemberében
jelenik meg.

Támogatását előre is köszönjük!

A szerkesztőség
kellemes nyarat,
jó pihenést kíván
Önöknek!

Felsőörs Község Önkormányzata
Elérhetőségeink:
Telefon: 87/577-211; Mobil: 70/320-6854; e-mail: konyvtar@felsoors.hu; Skype: plell.olga
Cím: Felsőörs, Szabadság tér 2.
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21. Felsőörsi Falunapok és Búcsú
2012. július 20-22.

„Ahol a szavak elhagynak bennünket, ott kezdődik a zene.” Heinrich Heine
Július 20. péntek
Helyszín: Civilház
17.00
Hamuban sült pogácsa - verseny
18.00
A rendezvény hivatalos megnyítója: megnyitja Szabó
Balázs polgármester
18.15-20.00 Snétberger Zenei Tehetségközpont diákjainak bemutatkozása
18.30
Kiállítás megnyitó: Farkas Balázsné Petrikowsky Mariann szővő népi iparművész: Színek harmóniája
20.00
Koncert a római katolikus műemléktemplomban:
Győri Filharmónikus Zenekar: Divertimento Trio
(többek között Bach, Mozart, Vivaldi műveiből)
21.00 -24.00 Snétberger Zenei Tehetségközpont diákjai: Báli hangulat
Július 21. szombat
Helyszín: Civilház
8.00
Főzőverseny kezdete
9.00
Geológiai bemutatóhely megtekintése szakvezetéssel – Vargáné Németh Erzsébet geológus
9.00-10.00 Pónilovaglás – Tuvic Gabriella (Felsőörs) segítségével
9.00 -12.00 Íjazás -Tislér Péter segítségével
9.00-13.00 Véradás
10.00-13.00 Sütisziget – ügyes háziasszonyok keze által készített
édes és sós sütemények kóstolása
10.00
Rásky Ervin Emléktorna (Pográny, Tárkány, Alsóörs, Felsőörs); helyszín: focipálya
10.00
Gabalyda bábszínház: Csodakút
10.00
Madárodú készítés - Cserháti Gábor segítségével
10.00-13.00 Retye-rutya Kézműves Játszóház (agyagozás, kötélverés, gyertyamártás)
12.30
Főzőverseny bírálata (eredményhirdetés délután)

Helyszín: Szabadtéri színpad
15.00-18.30 Kié Felsőörs legfinomabb bora? - borverseny
16.00-17.00 Makám Együttes koncert – Csillagváró c. interaktív
gyerek-családi műsora
(Szünet)
17.30
Angels moderntánc (Felsőörs)
17.40
Búzavirág Népdalkör (Felsőörs)
18.00
Litéri Zöldág Együttes - néptánc előadása és táncház
19.00-19.15 Erdeményhirdetés
(Szünet)
20.00-21.30 UNITED koncert
22.00-02.00 Diszkó - Helyszín: Civilház
Július 22. vasárnap
11.30 Búcsúi szentmise a római katolikus műemléktemplomban
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
Információ: www.
felsoors.hu; www.felsoorsifalunapok.hupont.hu
Makám Együttes

Főzőverseny

„Hamuban sült
pogácsa”

Kedves Olvasók!
A 21. Felsőörsi Falunapokon ismét lesz
családi főzőverseny a Civilház udvarán.
Marhapörkölt kategóriában várjuk a
nevezéseket.

A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket is szeretnénk újra megmérettetni 2012. július 20-án, pénteken
a nyitórendezvény keretében. A pogácsaverseny az alábbi módon zajlik: szakmai zsűri bírálja el, majd a
döntés után a kedves közönség is
megkóstolhatja a pogácsákat.

2012. július 21-én 8.00 órától

Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Nevezési díj: 1.000,-Ft, melynek ellenében a marhapörkölthöz 2 kg felkockázott, vákuumcsomagolt marhahúst biztosítunk, szállítással.
Minden egyebet a szokásos módon a
főzőknek kell biztosítaniuk. (Bogrács,
tüzelő, fűszerek, stb.)

A pogácsa mennyisége 30 db, melyet július 20-án a Civilházban versenyeztetünk meg. Eredményhirdetés szombaton.

A nevezéseket 2012. július 16-ig várjuk a Polgármesteri Hivatalban és a
Könyvtárban (ahol a nevezési díjakat is
befizethetik).

Aki kedvet érez a „Hamuban sült
pogácsa” versenyhez, jelezze 2012.
július 16-ig elérhetőségeinken!

UNITED Zenekar

borverseny

„Kié Felsőörs legfinomabb bora?”
2012. július 21-én az immár hagyományos borversenyünket is megrendezzük.
Ismét a közönség szavaz az általa legfinomabbnak ítélt borra.
A bor fajtáját és a felajánlókat nyilvánossá tesszük, a nagyközönség változatlanul nem fogja ismerni a kóstolás
alatt azt, hogy ki az adott bor termelője. Ezt csak az eredményhirdetéskor
hozzuk nyilvánosságra, tehát a titokzatosság megmarad. A borok kóstolása ingyenes lesz. A közönség által legjobbnak ítélt borok termelőit jutalmazzuk!
Kérjük a bortermelőket, ha megmérettetnék boraikat, ha szívesen megkóstoltatnák a közönséggel, jelezzék felénk!
További információk a nevezéskor!
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Itt élünk – Nagy Csaba

Nem mindennapi zenész Nagy Csaba
lantművész, hiszen egy olyan hangszeren
játszik, amely kevésbé ismert már a mai
hallgatók számára. A felsőörsi közönség a
Zenés csütörtöki esték koncertjeiről ismerheti. Muzsikáról, koncertezésről, családról
beszélgettem vele.
- Mióta zenélsz? Hogyan jutottál el a gitárhoz?
- Ez hosszú történet. Nyolcéves koromban
íratott be anyukám zeneiskolába, nagyon
nem fűlt a fogam hozzá. Az első évet élveztem, de mégis azt mondtam, hogy jó, ebből
elég volt, abbahagyom. Két évre rá azonban
már én akartam, hogy újra zenélni tanulhassak. Szentendrén kezdtem el gitározni, majd
Debrecenben és Pozsonyban folytattam.
- Milyen műfajokban érzed otthon magad
igazán?
- Már akkortól kezdve elsősorban a reneszánsz és a barokk repertoár érdekelt, a lant,
Bach zenedarabjai, a klasszikus spanyol kevésbé. Ebben az időben nehezen éltem meg,
hogy annyi remek zene van a klasszikus zenében, mint például Chopin, Beethoven vagy
Berlioz művei, amit egy gitáros soha nem fog
játszani. De minden korból tudnék olyat
mondani, amit egy lakatlan szigetre magammal vinnék lemezen. Nagy példaképem a
lantművész Hopkinson Smith, aki rengeteg
régizenei művet fedezett fel a hallgatók számára, szeretem a Hesperion és L’Arpeggiata
felvételeit is. Glenn Gould zongorajátéka pedig tinédzserkoromtól fogva etalon. De játszani a legjobb, sokszor képben sem vagyok
a legújabb trendekkel, annyira elmerülök a
hangszerjátékban.
- Kevesen játszanak lanton, ritka, becses
hangszer. Te hogyan találkoztál a vele?
- Együtt tanultam Pozsonyban egy kedves barátommal, aki rögtön utána Brémába
ment, hogy ezen a hangszeren tanulhasson.
Mindig is irigykedtem rá ezért, és amikor
eladta az egyik lantját, rögtön megvásároltam tőle, ekkor már nagyon szerettem volna játszani. Egész Európában csak három helyen oktatnak lantot, így autodidakta módon
kezdtem el tanulni, de egy-egy neves művész
kurzusára, ha tehetem, elmegyek.
- A reneszánsz egy teljesen más kor, más
emberekkel, más lelkülettel. Hogyan hat rád
ez a légkör, ami a reneszánsz zenéből is árad?
- Mérhetetlen vonzalmat érzek e kor zenéje iránt. Érdekes a reneszánsz zene helyzete a mai kultúrában. Egy zenész barátom
mondta egyszer: Ha képzőművészetről beszélünk, az utca emberének rögtön eszébe
jut Michelangelo vagy da Vinci neve, a reneszánsz zenéről azonban szinte semmit nem
tud. A Hesperion együttes igyekszik korhű
hangszerekkel, korhű technikákkal eljátszani és rögzíteni a reneszánsz zeneműveket,
de mégis, mivel nem tudjuk, hogy igazából
hogy szólt annak idején, saját korunk ízléséhez igazodnak. Minden korhű reprodukción
ott van a mi korunk lenyomata, csak mi ezt
nem vesszük észre.

- Gyakran koncertezel?
- Igen, szólóban és kamarapartnerekkel
is. Mostanában Vikman Pállal és feleségével, Anitával (ők felsőörsiek), Suda Magdival és Sipos Csabával állítottunk össze egy
nagyon szép programot, amit idén nyáron
szeretnénk Felsőörsön is bemutatni. Amíg
nem voltak gyerekeink, feleségemmel, Edittel is közönség elé álltunk. Általában lanttal lépek fel, a gitár olyan mostohagyerek
maradt nekem. Tavaly négy Balaton-környéki templomban adtam négy koncertet, a veszprémi várban kezdtem, majd
Felsőörsön, a zenés csütörtöki estéken fejeztem be a sorozatot.
- Nem sokat játszol műértő közönség előtt,
a reneszánsz zene pedig, hogy úgy mondjam,
kevesek szenvedélye. Hogy fogadják a kevésbé
vájtfülűek ezt a muzsikát?
- Mindig azzal a reménnyel megyek ki
a színpadra, hogy az a zene, ami engem
mélyen megérint, nem csak az én magánügyem, de tudom, hogy a lant különleges
hangszer. Nagyon kicsi teste van, halk,
nagy teremben, gyenge akusztikával kevésbé érvényesül a hangja. A modern zenének, gondoljunk a rockzenére, alapvető tulajdonsága, hogy indulatokat fejez ki;
a lant csak érzéseket. Idegi életet élünk:
a hallgató is inkább azt várja a zenétől,
hogy felkorbácsolja a hangulatát, a belső világában változást idézzen elő. De a
lant csupán nyugalmat, harmóniát kínál.
A német filozófus, Nietzsche szerint kétfajta művészet van, a mámoros, indulatos
dionüszoszi és a szemléletes apollóni. A
lant az utóbbihoz tartozik: egészen máshogy hat, inkább úgy, mint egy templom,
egy festmény, egy táj szépsége; nem felkavaróan hat a lélekre, hanem rendezi azt.
Éppen ezért nehéz ebben a világban meghallani a lant valódi szépségét. Én mélyen
hiszek a zenében, amit játszom, tudom,
hogy ezek fantasztikus, gyönyörű muzsikák.

- A Csermák Antal Zeneiskolában gitárt tanítasz. Szereted a munkád?
- Ahogy idősödök, egyre inkább szeretek
tanítani. Az időmet nehéz beosztani, hiszen
időt kell szakítanom a tanításra, a koncertezésre és a családomra is. Azonban nem is okvetlenül a zenéről szól a tanítás. Mindig vannak olyan tanítványaim, akikkel nagyon jó
kapcsolatom alakul ki még akkor is, ha nem
olyan tehetséges. De vannak olyanok is, akik
rendkívül ügyesek, de nem értik, mi az, hogy
valaki „együtt van a hangszerrel”, szeret gitározni. A zeneoktatás célja az, hogy zeneszerető diákok kerüljenek ki az iskolákból, mert
ők majd a saját gyerekeikre is átragasztják a
zene szeretetét.
- Hogy kerültetek Felsőörsre? Mi teszi számotokra többé a falut a városnál?
- Amikor megvettük ezt a telket a hegyoldalban, még csak egy kis faház állt itt. A feleségemmel egyre gyakrabban jártunk le ide,
végül – körülbelül hat éve – azon kaptuk magunkat, hogy itt lakunk. A vörös templom
nagy kedvencem, sokszor oda jártam próbálni, játszani. Nagyon szeretem ezt a nyugalmas, csöndes környezetet.
- A szakmai eredményeid mellett pedig családodra is büszke lehetsz. Hogy ismerkedtetek
össze a feleségeddel?
- Edit a tanítványom volt, úgy hozott ös�sze a sors, most gitártanár a Dohnányiban,
Veszprémben. Két gyermekem van, Balázs és
Luca ikrek. Ők nagyon érdeklődnek a hangszereim iránt, mindig beülnek az apa ölébe
„lantozni” egy kicsit, mielőtt én gyakorolni
kezdek. Imádnak bemenni a zeneiskolába,
megnézni, apa hol dolgozik, megnézni a gitárokat, hegedűket.
(Csaba megkérdezi a kisgyermekeket, hogy
szeretnének-e hangszeren játszani, ők kórusban felelnek, hogy „igen”. Luca határozottan válaszol, hogy hegedülni fog, Balázs apa
vihueláján játszana, ami a gitár egyik őse. A
gyerekek lassan lefekvéshez készülődnek, így
én is elbúcsúzom a családtól.)
- Köszönöm az interjút!
Csabai Máté
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Krónika 2012. június
Június 3-án a pedagógusokat és az intézmények dolgozóit köszöntöttük. Az iskolában a gyerekek a szülői munkaközösség
segítségével versekkel, zenével köszöntötték tanítóikat.

vettek rész. A programről bővebben „Az
álomfejtő nyomában…” című cikkben olvashatnak.
Június 9-én délután ismét zúgtak a motorok hangjai Felsőörsön is a motoros felvonulás miatt.
Június 9-én délután-este AmatöRock találkozó volt a Civilházban, ahol 6 zenekar
lépett fel, még az eső sem riasztotta vis�sza őket.

Június 5-én az iskolában folytatódott a
Fenntarthatósági Napok pályázata, mely
programban a 4. osztályosok és a Botev Iskola 4. osztályosai vettek rész. (Így arra is
alkalmuk nyílott, hogy a leendő 5. osztályosok ismerkedhessenek egymással.) Bővebbet a „Fenntarthatósági Napok a Malomvölgy Általános Iskolában” című cikkben olvashatnak.

Június 14-én kistérségünkben elsőként
adták át a Szociális Szolgáltató Házat,
amely pályázaton nyert összegből készülhetett el. A volt prépostsági major épületrésze nem akármilyen átalakításon ment
keresztül! Az ingatlan szép külsőt és belsőt is kapott, ahol helyet kap az Idősek
Klubja, a házi segítségnyújtás, a család-

Június 15-én a Felsőörsi IKSE is lezárta a
2011/12-es bajnoki évet, és egy jó hangulatú búcsúbankettet tartott a Civilházban.

Június 16-án az iskolások nagy örömére a reggeli órákban lezárták a 2011/12-és
tanévet. Ismét elbúcsozott egy kedves-lelkes osztály, akik már az ötödik évfolyamot
kezdhetik meg szeptembertől. A többségük a Botev Iskolába megy.

Június 5-én délután kiállítás nyílott a Harmónia Alapfokú Művészeti Iskola felsőörsi
tanulóinak munkáiból a Civilházban. A
kiállítást Mosonyi Emese készítette el, a
megnyitón Erhardt Enikő gitározott (mint

Június 8-án sportnap volt az iskolában.
Az első osztályosok strandoltak, a 2.
osztályosok a Geológiai Csodához, a 4.
osztályosok Balatonfüredre utaztak játszani, várost nézni. A 3. osztályosok pedig egy jó hangulatú akadályversenyen
vettek részt, majd ebédre szalonnát sütöttek.

segítés és a Gyermekjóléti Szolgálat is.
Az épületet Szabó Balázs Felsőörs – és
Keszey János Balatonalmádi polgármesterei adták át Sajtos Ildikó intézményvezető asszonynak. Az örömteli eseményen
az épület pincéjében borkóstolás is volt,
melyet Antal Gyula, a Gelléri Pincészet
tulajdonosa tartott. Az átadón felléptek
iskolásaink néptánccal, Erhardt Enikő gitárral, Lengyel Ildikó fuvolával, a Búzavirág Dalkör népdalokkal, és Kaszás Zoltán verssel. Köszönet érte!

Június 9-én délelőtt sokan érkeztek
Felsőörsre a református egyházmegyei hittanos találkozóra. Az alsós és felsős gyerekekből álló csapatok akadályversenyen

A szolgáltató Ház átadóünnepsége keretében Szabó Balázs polgármester hivatalosan is átadta a közelmúltban Felsőörsön
elkészült fejlesztéseket. Ezek, a forgalom-

ahogyan a pedagógusok köszöntőjén is). A
csodálatos alkotások igen szívmelengetőek
voltak, köszönjük szépen!

lassító sziget és biztonságos gyalogátkelőhely, a Táncsics és Hóvirág utcákat összekötő, az előző fejlesztéshez kapcsolódó új
járdaszakasz a Fő utca mentén, valamint a
Szociális Szolgáltató Ház sarkának levágásával a biztonságosabb gyalogosközlekedés számára nyert járdaterület kialakítása. Az ünnepség keretében átadott fejlesztések összértéke meghaladta a 48 millió forintot.

Június 23-án immár az 5. Felsőörsi
Ízutazáson vehettek részt az érdeklődők!
A betyár- és pásztoréletbe engedett bepillantást az idei rendezvény. A kóstolható
ételek és a kulturális műsor is ezt a han-
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KÖZHASZNÚSÁGI JELENTÉS
2011. év

Név: Felsőörsért Közalapítvány
Székhely: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
Adószám: 18925575-1-19
KSH szám: 18925575-9499-561-19
Alapítvány nyilvántartási száma: PK.60.152/1997.
A közhasznúvá minősítés bírósági határozatának száma: 978.
Számviteli beszámoló
Költségvetési támogatások felhasználásáról szóló kimutatás.

gulatot hozta el nekünk 2012-ben. A rendezvényt bál zárta. Köszönjük szépen a
Nők Felsőörsért Egyesületnek a színvonalas programot!
A Nők Felsőörsért Egyesület nevében ezúton is megköszönöm a főzőknek, a segítőknek a munkáját, az óvoda, az iskola és a Búzavirág Népdalkörnek a színvonalas műsort. Rásky Mihálynénak köszönet a megnyító beszédéért, mellyel rámutatott a pásztor- és betyárélet kultúrájára.
Köszönöm az Egyesület tagjainak és családtagjainak a munkáját, támogatóinknak, Felsőörs Község Önkormányzatának
és Maróti Péternek a rendezvény megvalósításához nyújtott anyagi és egyéb segítségét.
Kaszásné Ferenczi Anna,
egyesülei elnök
Június 25-26-án az Éghajlatvédelmi Szövetség országosan meghirdetett éghajlatvédelmi szakképzést tartott a Civilházban. Pannonhalma és Gömörszőlős után
nálunk Felsőörsön zárult az Európai
Unió támogatásával a Reflex Környezetvédő Egyesület által szervezett 64 órás
képzés. A képzésben résztvevő, mintegy
40 fő munkájukban vagy önkéntes tevékenységükben a helyi éghajlatvédelemmel összefüggő tevékenységeket végező személyek az ország egész területéről érkeztek.
Június 29-én a Felsőörsért Közalapítvány
szervezésében kiállítással, emléktáblájánál koszorúzással emlékeztünk Pápay
Sámulre, Felsőörs neves szülöttjére.
Szemezgette:
Plell Olga

Nyitó pénzeszköz:

1.309.271,- Ft

Bevételek:
1.Felsőörs önkormányzatától támogatás:
2. Egyéb támogatások:
3. Egyéb bevételek:

1.493.286,- Ft
810.000,- Ft
481.000,- Ft
202.286,- Ft

Kiadások:
- Önkormányzatnak átadott Falunapi támogatás
- Felsőörsi Hírmondó lapkiadása
- Mátai Mónika támogatása
- Személyszállítás (Búzavirág Népdalkör)
- Rendezvények anyagköltsége
- Honismereti kiadvány előfizetési díja
- Egyéb működési kiadás
Záró pénzeszköz:
Pénztáregyenleg:
Bankegyenleg:
- folyószámla-egyenleg:
- lekötött betétszámla-egyenleg:
Szállítói tartozás

988.015,- Ft
55.000,- Ft
643.501,- Ft
11.000,- Ft
135.163,- Ft
16.355,- Ft
1.980,- Ft
125.016,- Ft
1.834.542,- Ft
9.922,- Ft
1.824.620,- Ft
724.738,- Ft
1.099.882,- Ft
20.000,- Ft

Cél szerinti kimutatás
A Felsőörsért Közalapítvány a vezető tisztségviselőinek 2011. évben nem nyújtott
juttatást.
A 2011. évi működés rövid ismertetése:
- A Felsőörsért Közalapítvány 2011. évben is folytatta a Felsőörsi Hírmondó
kiadását.
- Egyszámlánkon elkülönítve kezeljük Baumgartner József művégtag
vásárlásához befizetett támogatásokat, melyből 2011. évben nem volt
felhasználás. A többi adomány további kezelésekre továbbra is lekötve.
- Egyszámlánkon elkülönítve kezeljük az Óvoda részére befizetett 200.000.- Ft
támogatást.
- Segítséget nyújtott a Nyugdíjas Klub működéséhez az Önkormányzattól
kapott pénzeszköz felhasználásával.
- A „Búzavirág Népdalkör” fellépéseit koordinálta helyben, a megyében és
megyén kívül.
- Lebonyolította a tervezett kulturális rendezvényeket.
- Tevékenysége nem volt veszteséges, tárgyévi közhasznú eredmény 151 ezer
Ft.
A Civil törvény szerinti mutatók:
- Az alapítvány megfelelő erőforrásokkal rendelkezik, mert két év
egybeszámított adózott eredménye nem negatív (174 eFt) (35.§ 4. bek. b.pont)
- Megfelelő társadalmi támogatottságú, mert a Közhasznú működés
körében kimutatott költségek-ráfordítások meghaladják az előző két év
ráfordításainak felét átlagban. (35.§ 5. bek. b. pont)
Felsőörs, 2012. május 12.

Simon Gábor
elnök
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Az álomfejtõ nyomában...
...járt az a közel 140 gyermek, akik június 9-én ötletes elnevezésű csapatokban járták végig a falu 10 állomáshelyét. Voltak „Rusnya tehenek”, „Csillagocskák”, „Az ezüst serleg lovagjai”, „Szabadi álomlátók”, „Álomszuszékok”, „Börtön manók” és még hosszan lehetne folytatni a sort, akik a Veszprémi Református
Egyházmegye területéről érkeztek közelebbi és távolabbi településekről. A legtávolabbi csapat a keszthelyi volt, a legközelebbiek
Szentkirályszabadjáról jöttek. Regisztrációt követően a templomban kezdődött a hittanos találkozó közös és jóhangulatú énekléssel, és József, az ószövetségi „álomfejtő”
történetére alapozott tanítással. A gyermekek ezután indultak leküzdeni az akadályokat. Hol esett, hol forrón tűzött a nap, de a
gyerekek kitartóan caplattak végig az útvonalon. Utólag elmondták, hogy nagyon kedves állomásfőnökökkel találkoztak, akik
hol egy bokorban, hol egy végtelen hos�szúnak tűnő lépcsősor tetején, hol a patakparton, vagy éppen az önkormányzat előterében várták a gyerekeket különféle, a József-történetekhez kapcsolódó feladatokkal. Mire a 28 csapat végigment az akadályokon, bizony jól esett az ebéd, amit a gye-

rekek vetésforgóban az iskolában fogyasztottak el. Rengeteg sütemény is készült az
alkalomra, köszönet érte! A nap meglepetése volt a Papkeszi Református Általános Iskola néptánc-csoportjának színvonalas bemutatója, amit a Harley Davidsonfelvonulás zajától elszigetelődve az iskola
tetőterében nézhettünk meg. Eredményhirdetéssel zárult a nap és áldással. Bennünk,
házigazdákban pedig a hála maradt a megvalósult napért, amely nagyszabású rendezvény volt, persze nem is volt minden részletében tökéletes, de mi felsőörsiek együtt tehettünk egy közös célért – azért, hogy hit-

tanos gyermekek találkozhassanak, rádöbbenjenek, jó együtt lenni, jó megélni: Istenhez tartozunk, és egymásnak testvérei vagyunk! Öröm volt látni ezt a sok gyermeket
együtt, engem különösen megérintett a közös éneklés a templomban, no meg az, hogy
üres padot nem lehetett látni…
Megköszönöm minden segítőnek, hogy áldozatot vállalt a nap sikeréért: köszönet
szervezőtársamnak, Kovácsné Miskey Tündének a munkájáért, köszönet az állomásfőnököknek, annak a 20 embernek, akik
több órán át kitartóan várták és fogadták a
gyerekeket, köszönet a konyhán sürgő-forgó csapatnak azért, hogy több, mint 150
embert megebédeltettek, köszönet a parókián segédkező ügyeletes testvéremnek helytállásáért, köszönet az úton való biztonságos
átkelést segítő alpolgármesterünknek, hogy
baleset-mentesen lezajlott a program. Köszönet a papkeszi iskolásoknak és kísérőinknek, hogy aktívan részt vállaltak a találkozó lebonyolításában. Köszönet az önkormányzatnak az iskolaépületért és az önkormányzat előterének használatáért. És végezetül, de nem utolsó sorban: Istené legyen
a dicsőség!
Kántorné Pólus Ibolya ref. lelkész

Focihírek
Véget ért a 2011-12-es megyei II. osztályú bajnokság, amely az előző évi sorozatokhoz képest rendhagyó volt, mégpedig
azért, mert idén, az alapszakasz végeztével a Veszprém megyei Labdarúgó Szövetség kiírt egy rájátszásos szakaszt is, amelyben összevonták a keleti illetve a nyugati
csoport összesen 19 csapatát. Erre igazából
csak azért volt szükség, mivel az idei bajnokságra negatív rekordot hozó 9 illetve a
nyugati csoportba 10 csapat adta be a nevezését, és ezért az oda-visz-szavágós rendszerben például a mi csoportunk csapatainak csupán 16 meccse lett volna egész évben, ami nagyon kevés.
Az egyre növekvő költségeket és a nehezen teljesíthető feltételeket ugyanis évről-évre kevesebb egyesület tudja vállalni. Mi szerencsésnek mondhatjuk magunkat, hisz az
Önkormányzattól, magánszemélyektől illetve az MLSZ-től kapott támogatásokból biztonsággal neki tudunk vágni a bajnokságnak. Ettől az évtől kezdve már elmondható, hogy pozitív változások álltak be a Magyar Labdarúgó Szövetség szemléletében,
is, valószínüleg az MLSZ vezetői is belátták,
hogy sorra szűnnek meg csapatok, és ezért
költségcsökkentéssel és egyéb kedvezmé-

nyekkel szeretnék beindítani hazánkban a
mélyponton álló amatőr labdarúgást.
Visszatérve a magunk mögött hagyott
évre, elmondhatjuk, hogy a felnőtt csapatban kialakult egy fiatal, szép jövő előtt álló
gerinc, amelyet mi, idősebb játékosok egész
jól kiegészítünk. Az alapszakaszban a 4. helyen végeztünk, ezért a rájátszásban az 5-8.
helyért küzdhettünk és végül az 5. helyet sikerült megszerezni a 19 csapatot számláló
mezőnyben. Óriási pozitívum, hogy csoportunkban a legtöbb gólt mi szereztük és a gólkirály is tőlünk került ki a 20 gólos Tar Tamás személyében, aki csapatunk legfiatalabb
tagja. Sajnos hátul már annyira nem remekeltünk, hisz a kapott gólok tekintetében csak a
középmezőnyben kullogunk, ezért a következő idény legfontosabb feladata a védekezésünk magasabb szintű összerakása. Mentségünkre egy dolog szolgál, hogy szinte az
egész évben kapusgondokkal küzdöttünk.
Azért mondom, hogy szinte az egész évben,
mert az utolsó 5-6 meccsre elvállalta a kapusposztot a korábbi remek hátvédünk Papp
Gyula, akivel nem szenvedtünk vereséget.
Ifjúsági csapatunk szintén 4. helyezést ért
el az alapszakaszban, amely előkelőbb is lehetett volna, azonban a tavaszi szezonra kü-

lönböző okok miatt váratlanul 4 játékos is
leállt, Vaczkó Pista pedig kölcsönbe Balatonfüredre került. Volt olyan hazai mec�csünk, hogy 8-an álltak ki a srácok és becsületükre legyen mondva még 30 fokban is
végigküzdötték a mérkőzést, pedig esélyük
sem volt a pontszerzésre. Sajnos az utóbbi években 7-8 nagyon tehetségesnek indult
felsőörsi srác is abbahagyta a focit, akiket
nem tudtunk pótolni. Ezért ezúton is kérem
azokat a 14-20 éves srácokat, akik szeretnének egy jó csapatban focizni és egy becsületes, jó társasághoz tartozni, azok bátran keressenek fel minket.
A Bozsik-programban továbbra is sikerrel veszünk részt az 5-11 éves korosztállyal.
Az ovisokkal egy almádiban rendezett meghívásos tornán például a 6 csapatos mezőnyben 3. helyet értünk el, csupán rosszabb gólkülönbségünk miatt nem ezüstéremmel térhettek haza a fiatalok.
Galambos Zsolt
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Fenntarthatósági Napok
a Malomvölgy Általános Iskolában
2012. 06.11.
Második alkalommal rendeztük meg
2012. június 5-én a fenntarthatósági napot
Felsőörsön. Ezúttal a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola és a veszprémi H.
Botev Általános Iskola negyedik osztályosai vettek részt a fenntarthatósági témájú
rendezvényen. Az élménydús napon a
gyerekek fenntarthatósági témájú filmvetítésen vettek részt, ökológiai lábnyomot
számítottak, Kukatündér társasjátékkal
játszottak, zöldségszobrászkodtak és rajzversenyen vettek részt.
A Fenntarthatósági napok célja a helyes
viselkedésmintához vezető út bemutatása,
a fenntartható életmód és a felelős fogyasztói magatartás elterjesztése a mindennapok
során. A nap során szó esett a környezetbarát
csomagolásokról, a hulladékmegelőzésről
és szelektív hulladékgyűjtésről, az energia előállításának különböző módjairól, a
megújuló energiáról, az energiatakarékos-

ságról, valamint a mozgás, a sportolás
fontosságáról. Napközben a gyerekek
egészséges helyi termékeket kóstoltak
reggelire és ebédre.

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósult meg.

A
fenntarthatósági
napok
megszervezésére a Felsőörsi Önkormányzat
nyert támogatást az Új Széchenyi Terv
KEOP-610/A/11-2011-126 pályázati kiírás
keretében.

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

Malomvölgyi Tanösvény
„Veszélyes időben élünk. Az ember ura lett a
természetnek, mielőtt megtanulta volna, hogy
úr legyen önmaga felett.”
Albert Schweitzer
Aki először látogat el Felsőörsre, azt a táj
szépsége mellett minden bizonnyal a Balatonra
táruló panoráma ragadja meg. Amikor
életemben első alkalommal jártam Felsőörsön
engem is lenyűgözött, hogy a déli part és a
Somogyi-dombság mellett, bizonyos helyekről
még a Tihanyi-félsziget is jól látható. E
csodálatos látványt a középkori templomunk,
a falut övező erdők és a szőlővel művelt
területek is fokozták.
A falunkon átrohanó turistáknak esélyük
sincs, de az itt élők sem biztos, hogy
elegendő időt szánnak rá, hogy megismerjék
falunk természeti értékeit. Kevesen tudják,
hogy számos olyan növény- és állatfaj él
a környezetünkben, amelyek fokozottan
védettek és jelentős természetvédelmi
értékkel bírnak. Itt felsorolhatnánk számos
védett madárfajt és mezei virágot is. Az
elmúlt években sajnos többször is előfordult,
hogy akarva vagy akaratlanul természeti
károkat okoztunk. Például ősgyepjeink
felszántásával orchideákban és más védett
növényekben gazdag területek mentek
tönkre. A tavalyi Vadrózsa utcai útépítést
sem a legkörültekintőbben szervezték,
mert éppen a fészkelési időszak közepére
időzítették a terepmunkákat. Veszteség,
hogy két gyurgyalag fészek teljesen
megsemmisült.
Örvendetes, hogy az elmúlt évtizedekben
számos Felsőörshöz kapcsolódó kiadvány
jelent meg. Azonban e kiadványok főként
falunk történelmét, felekezeti és gazdálkodási
múltját taglalják, míg természeti értékeinkről
kevés szó esik. Így erdeink és mezőink növény-

A Malomvölgyi tanösvény induló állomása
és állatvilágáról szinte sehol sem szerezhetünk
információkat. Arról a tényről is csak kevesen
tudnak, hogy falunk területének nagy része
az ún. Natura 2000 természetvédelmi hálózat
része.
A tátongó űrt a FÉK Egyesület próbálja
meg betölteni a most létesült Malomvölgyi
tanösvény
segítségével.
A
tanösvény
nyomvonala egy kört ír le, így bármelyik
pontján el lehet kezdeni a bejárását. Változatos
szakaszokat érint, így átmegy egy tölgyes
erdőn, érinti a Malomvölgyi-sédet és egyik
szakasza maga a Fenyves utca. A tanösvény
viszonylag rövid, kb. 30-45 perc elegendő
a körbejárásához. Két részén viszont nem
könnyű a haladás, mivel a Fenyves utcai és
a Malom-völgyi szakaszok között jelentős
a szintkülönbség. A bejárás megkönnyítése
érdekében két erdei lépcsőt építettünk ki
még az elmúlt évben. A látnivalókról annyit,
hogy a tanösvény nyomvonala mentén fák
és cserjék meghatározását megkönnyítő
kis táblákat helyeztünk ki. Emellett 8 db
A1 méretű ismertető táblán írunk erdeink
vadjairól, madarairól, fáiról, cserjéiről és

virágairól. Továbbá ismertetjük Felsőörs
forrásait és ivóvizünk minőségi adatait, a
malom-völgyi sziklák kőzettani jelentőségét
és végül rövid kivonatban bemutatjuk a
felsőörsi szőlőtermesztés és borkészítés több
évszázados múltját.
A
megszokott,
időben
statikus
tanösvényekhez
képest
a
miénket
megújulónak, élőnek képzeltük el. Ez azt
jelenti, hogy bizonyos időközönként, akár
néhány havonta lecserélnénk, frissítenénk
az ismertetőanyagot. Nem ragaszkodnánk
szigorúan
az
élővilághoz
kapcsolódó
témákhoz.
Így
lehetőséget
szeretnénk
nyújtani bárki részére, hogy bemutassa
saját anyagát, amely kapcsolódik Felsőörs
és a Balaton történelméhez, kultúrájához és
gazdálkodásához. Szívesen fogadunk fotó- és
rajzkiállítási elképzeléseket is. Az iskolásaink
aktív részvételére is számítunk akár madárodúk
kihelyezésében, de akár a természethez kötődő
rajzaikat is kiállítanánk. Számítunk olyan
lakossági bejelentésekre is, amelyek növény
és állatvilággal kapcsolatosak (pl. madártani
megfigyelések, érdekes virágok). Ezekről
az eseményekről a tanösvény egyik tábláján
szívesen beszámolnánk.
Köszönet illeti a tanösvény létrehozását
anyagilag
támogató
szervezeteket
és
magánszemélyeket. Külön kiemelem Orbán
Györgyöt és Simon Gábort, akik nagyon
sok időt és energiát szántak arra, hogy szép
táblákon mutathassuk be az írott szövegeinket.
Végül szeretném kifejezni köszönetemet a
poszterkészítésben és terepmunkálatokban
résztvevőknek is.
Hasznos és kellemes időtöltést kívánunk
mindenkinek!
Varga Szabolcs és a FÉK Egyesület
Drótposta: vargasz@almos.vein.hu.
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Júliusi és augusztusi programok
Dátum,
időpont
02-06 .
05. 20.00
15.
16-20.
20-22.

JÚLIUS
Rendezvény
Napközis hittanos tábor
“Zenés csütörtöki esték
Felsőörsön” koncert: Fiatal
Balatonfüredi Muzsikusok
Egyesületete
Pográny Falunap
Angol tábor
21. Felsőörsi Falunapok és
Búcsú

Helyszín
Református parókia.
Római katolikus
templom
Pográny
Református parókia
Civilház, Szabadtéri
színpad

AUGUSZTUS
01.

Óvodai szünet kezdete
“Zenés csütörtöki esték
2. 20.00
Felsőörsön” koncert- Kelemen
András (Felsőörs), gitár
„Zenés csütörtöki esték
16. 20.00
Felsőörsön” koncert- Nagy
Csaba- lant
Szent István és kenyérünnep
20. 9.30
és Felsőörs Ifjú Polgárainak
köszöntése
Fotográfia napja alkalmából
20. 9.30
kiállítás megnyitó
Nyárbúcsúztató rendezvény,
25.
kiállítással, megemlékezéssel,
zenés esttel
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

Római katolikus
templom
Római katolikus
templom
Civilház

 Cascós önrész jóváírás
Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van és rendelkezik CASCO biztosítással, de sokallja az önrészt, akkor
kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől
függően mekkora részt tudunk átvállalni az ÖN részéből!

 teletank akció
Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt,
akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti az Ön kárát.
Ebben az esetben, ha a javítással a műhelyünket bízza meg és
a javítás nettó végösszege meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor
teljesen mindegy mennyi üzemanyag volt az autójában – mi
teletankoljuk saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.
Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu

Civilház
Civilház

Nyílt levél a Tulajdonostársakhoz!
Tisztelt kül- és belterületi Tulajdonostársak!
A XX-XXI. század embere az ipari fejlődés és az életszínvonal növekedésének következményeként a környezetre és saját magunkra nézve is
sok hulladékot, illetve felesleges dolgokat termel.
De mi magunk is a nemtörődömségünkkel, vagy az „ej, majd más megcsinálja” gondolkodással szennyezetté és elhanyagolttá tesszük környezetünket. (Eldobáljuk a műanyag flakonokat, zsákba tesszük és
árokba dobjuk a szemetünket, de mondhatnám azt is, hogy túl gyorsan hajtunk gépkocsinkkal az aszfaltburkolat nélküli poros úton stb.)
Környezetünk szépségén és tisztán tartásán mind kül- mind belterületen csak mi tulajdonosok tudunk javítani.
Ezért kérem a kül- és belterületi tulajdonostársakat, állandó lakosokat,
hogy ne a külterületre hordjuk a feleslegessé vált hulladékainkat, vagy
csak a kijelölt helyre, zsákban rakjuk le! Tiszteljük egymást annyira,
hogy egymás környezetét nem szennyezzük!
Környezetünk védelméhez azzal is hozzájárulhatunk, hogy a védelmet
nemcsak a kerítésünkön belülre korlátozzuk, hanem kerítésen kívül is
szépítünk.
Figyelmeztessük egymást arra, hogy ne kövessük el azt a tevékenységet, amivel tulajdonostársainknak bosszúságot, környezetünkben kárt
okozunk.
Hiszem és vallom, hogy felhívásom a tulajdonostársakat akár helyi,
akár vidéki, akár kül- akár belterületi tulajdonos, szemléletváltásra
készteti, és környezetünk védelmében az eddigieknél többet fog tenni.
Tulajdonostársi tisztelettel:
Antal András
Vadrózsa utcai lakos
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APRÓHIRDETÉSEK
Minden típusú autó alkatrész, felszerelés forgalmazása raktárról, vagy rövid
határidővel. Akkumulátorok, Texhung olajak, Rimet adalékok azonnal raktárból. A bolt
a Fáskert utcában található. T:06-30-9376-499 Tóth Balázs

Az Örökbefogadási akció folytatódik!
Újabb hirdetőtáblát fogadtak örökbe
Felsőörsön. A felső buszmegállók hirdetőtábláit újította fel Fojtyik József.
Az Önkormányzat először a Hírmondó
2011. novemberi számában hirdette meg
először Örökbefogadási akcióját (persze
önkéntes segítők eddig is nagyon sokat tettek falunk szépítéséért, lásd például Hősök
Kertje). Szerencsére ehhez az akcióhoz
időről időre újabb örökbefogadók csatlakoznak, melyre ezúton is tovább buzdítunk mindenkit!
Köszönjük az eddigi és jövőbeli örökbefogadóknak Felsőörs szépüléséért, szépítéséért tett önzetlen segítségüket!

Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat. Szerkeszti a Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga
közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő
templom grafikáját készítette: Németh Gábor Árpád. 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

