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– Tavaly október elején megtörtént az átadás-átvétel.
Minden rendben volt? Tényleg
van tartalék?
– Az átadás-átvétel rendben
lezajlott a Veszprém Megyei
Közigazgatási Hivatal képviselőjének jelenlétében. Az átvételkor átadott iratokból kiderült, hogy az önkormányzat a működéshez szükséges
pénzkészlettel és tartalékokkal (81.615.331 Ft lekötött betét) is rendelkezik.
– Az egyik legtöbbet felvetett kérdés Felsőörs lakosaitól
a részletes ciklusprogram és a
költségvetési koncepció. Kérem, ismertesse ezeket velünk!
– A 2011-es év költségvetése
fő számokban és nagy vonalakban hasonló az elmúlt évihez, bár látszólag kb. 36 millióval alacsonyabb idén a költségvetés főösszege. Ennek az
eltérésnek az oka javarészt az
óvoda felújításra 2010-ben kapott (utófinanszírozott)!!! ös�szeg. Célunk mindenképpen
a lakosságot kiszolgáló intézményrendszer (óvoda, iskola,
könyvtár, szociális intézmények, polgármesteri hivatal
stb.) zökkenőmentes és stabil
működtetése, valamint a lehetséges fejlesztésekhez csoportosítható források tervezése volt. A pénzügyi csoportnak – a jogszabályok szerint
– március végéig kell a 2010es év zárszámadását elkészíteni. Ennek ismeretében látjuk a fejlesztésekre fordítható keretösszeget. A fejlesztések tervezéséhez készül a ciklusprogram vagy gazdasági
program. Ennek véglegesítését 2011 áprilisára, ismertetését az addig rendelkezésre álló
időben tervezzük. Ennek elfogadását valószínűleg egy közmeghallgatás fogja megelőzni.
– Munkacsoportok alakultak különböző feladatok végre-

hajtására. Megtudhatunk erről többet is? Hol tart a munka, melyek a további tervek?
Hol, hogyan juthatunk információhoz?
– Három munkacsoport
alakult a községben lakó és az
adott témában jártas szakértők bevonásával, akiknek ezúton is köszönöm a faluért kifejtett önzetlen tevékenységét.
A környezetvédelemi és közműfejlesztési, a közlekedésfejlesztési, a turisztikai munkacsoport már elkezdte munkáját. Az előző kettőnek Pásztor
István és Piller Péter képviselők a vezetői, míg a harmadiknak Dr. Cserháti Gabriella, a
Humán Bizottság egyik külsős tagja. A munkacsoportok
arra vállalkoztak, hogy közreműködnek az adott szakterület koncepciójának kigondolásában-kidolgozásában, így segítve a fejlesztéseket megelőző döntés-előkészítést. Mivel
mindegyik munkacsoportban
van legalább egy önkormányzati képviselő, így a képviselői fogadóórákon bővebben is
be tudnak számolni a munkacsoportok aktuális működéséről az érdeklődőknek.
– Az Alpolgármester Úr tiszteletdíjának
módosításával
kapcsolatban sokakban kérdések merültek föl. Időszerűnek
találja ezt a döntést?
– Mindenképpen, hiszen
már látjuk, hogy az előzőnél

kisebb képviselő-testületnek
és a tavalyinál alacsonyabb
hivatali létszámnak milyen
mennyiségű feladatot kell
megoldania. A rendszer működésének egészét tekintve a
költségcsökkentés, hatékonyság növelés a célunk. Ennek
része a belső erőforrások és�szerűbb, költséghatékonyabb
átszervezése. Egyelőre nehezen tudnám számszerűen
kifejezni, hogy ez – nevezzük erőforrás átrendezésnek
– pontosan mekkora hasznot
hoz majd a falu javára. Azt
azonban számszerűen tudom,
hogy az Alpolgármester Úr
tiszteletdíjának módosításával együtt is a képviselő-testület működése éves szinten
mintegy 145 ezer forinttal
kerül kevesebbe a községnek, mint 2010-ben. Ez abból
adódik, hogy kevesebb önkormányzati képviselőnek,
kevesebb bizottságnak és ezzel együtt kevesebb külsős
bizottsági tagnak, viszont
ugyanannyi – ha nem több –
munkát kell elvégeznie. Ezen
kívül, a jóval alacsonyabb
foglalkoztatotti létszám miatt
az önkormányzat működése
is olcsóbb lett, persze bőven
lehetne még spórolni, például
energetikai korszerűsítésekkel. Szeretnénk a közeljövőben erre pályázati forrásokból
lehetőséget teremteni.
(folytatás a 2. oldalon)
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Nehezen tavaszodik az idén. Hiába
nézzük reménykedve a naptárban február egyre fogyó lapjait, a tél újra és újra
viszatér, hóval hinti be a vidéket. Aggódva
figyeljük az eget, a híreket és a kamrában egyre apadó tüzelő készletet, pedig
bizonyosan tudhatjuk, hogy közel már a
természet éledése. Március sokat ígér!
Kikeletet, a szürke avarból előbújó kis
virágokat, jóillatú, friss szellőket, harsány
madárdalt és szerelmet...
Milyen bölcs is volt a történelmi vakszerencse, hogy épp a száz év előtti
márciusi esemény (a New York-i varrónők
1908 március 8-i polgárjogi lázadása) ad
lehetőséget férfitársaimmal együtt arra,
hogy társunk felé fordulva ma is, újra meg
újra átérezzük azt, hogy nélkülük, – leányok, édesanyák, feleségek, kolléganők
nélkül – csak félemberek lennénk. Velük
együtt, az ő feltétlen támogatásukkal és
odaadásukkal, önzetlen segítségükkel
tudunk úrrá lenni nehézségeinken, velük
teljesedik be életünk és válik szakadatlan folyamattá az örök törvény szerint.
Szeressük tehát őket! Szeressük mosolyukat, lágyan csengő hangjukat, meleg pillantásukat, mert a nők szeretetre
születtek. Csodálatos képessége ez a
női nemnek. Miközben gyakorta férfiakat
messze felülmúló teljesítményt nyújtanak
a munkabírásban, szinte kimeríthetetlen
energiájuk marad a kisebb - nagyobb közösségek összetartására. Köszönet és
hála érte.
Szokásaink arra szorítanak bennünket, hogy kampányok között éljük rohanó
életünket és csak egy-egy pillanatra álljunk meg jeles napjainkra emlékezni. Én
mégis azt kívánom hölgyeinknek, hogy
nap mint nap visszakaphassák tőlünk,
férfiaktól a viszontszereteten túl a figyelmet, megértést és megbecsülést.
Kívánok minden felsőörsi hölgynek
boldogságot, jó egészséget és sikeres
életet.
Kulcsár Tamás alpolgármester
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(folytatás az 1. oldalról)
– A képviselői tiszteletdíjemelésének kérdése is felmerült a testületi ülésen, hivatkozva környékbeli települések
tiszteletdíjára. Mi erről az Ön
álláspontja?
– A képviselői – és tegyük
hozzá a polgármesteri – tiszteletdíj módosításának kérdését nem látom szükségesnek.
– A szemétszállítás költségei jelentősen megemelkednek
az új hulladékkezelő elindulásával. Miért kell Felsőörs
Önkormányzatának, illetve a
csatlakozott Önkormányzatoknak ezt a jelentős emelést
elfogadni?
– Az új képviselő-testület
ebben a témában kész tények
elé lett állítva. A település
már korábban csatlakozott
az új rendszerhez. (Emlékeztetőül: hamarosan megkezdi rendes működését az új,
királyszentistváni hulladéklerakó.) Elvileg három lehetőség közül választhattunk:
Az Önkormányzat – úgy,
ahogy a környező települések némelyikében (Pl. Lovas)
– meghatározza a kötelezően
használandó kuka méretét.
(Ez egy család esetében 120
liter.)
Megengedi a zsákos szemétszállítást.
Minden háztartás szabadon dönthet az úgynevezett
szilárd falú hulladékgyűjtő
edényzet (kuka) méretéről, de
– egy egészségügyi rendelet
előírásai alapján – heti rendszerességgel igénybe kell venni a szolgáltatást.
Az elsőt nem támogattuk,
mert így senki nem lenne érdekelt a szelektív gyűjtésben,
és ez sokaknak a jelenleginél
még drágább lenne. A második demokratikusnak tűnik,
mivel mindenki annyit fizet,
amennyit ténylegesen szemetel. Azonban belterületen kizárólag ilyen jellegű gyűjtési
módra a szolgáltató nem ad
lehetőséget. A harmadik megoldást fogadtuk el, és javasoljuk, hogy mindenki vizsgálja
felül, hogy szüksége van-e a

nagyméretű edényre, vagy inkább vegyen egy kisebbet és
fizessen kevesebbet. Gyűjtse
szelektíven, amit lehet! A szelektív hulladékszigetek számának bővítésére (a jelenlegi,
óvodánál lévő egy szigetről
kettőre) a díjemelkedéssel egy
időben a szolgáltató kötelezettséget vállalt. Mi egyébként
alig egy éve cseréltük le a korábbi 120 literes kukánkat 60
literesre. A szelektív gyűjtés
a családban olyan jól működik, hogy gyakran a 60 literes
edény sem telik meg egy hét
alatt. Az új kuka ára így már
meg is térült.
– Mikor lesz rendőr a faluban?
– 2010. december 1-től hivatalosan van saját körzeti megbízottja Felsőörsnek, Kaszás
Zsolt főtörzsőrmester személyében, aki a 2011. február
23-i nyílt ülésen mutatkozott
be a megjelent lakosságnak
és a képviselő-testületnek.
A Biztos Úr egyelőre Litéren
talált albérletet, de a képviselő-testület úgy határozott,
hogy tárgyalásokat kezd Vele
annak érdekében, hogy ide
költözzön.
– Mi lett a közmunkásokkal?
– Sajnos 2011-től a rendszer gyökeresen megváltozott,
ezért önkormányzatunk lehetőségei nagyon beszűkültek.
A korábbi évekhez képest a
közmunkaprogramra fordítható keretösszeg töredékére
csökkent. Eddig a közterületek fenntartásán kívül az óvodában, az iskolában és a polgármesteri hivatalban is dolgoztak közmunkások. Most
ez a kisebb keretösszeg csak
jóval kevesebb közmunkás
foglakoztatására ad lehetőséget, így egy részüket –ahol
az feltétlenül szükséges – a
korábbi támogatások nélkül,
nem közmunkásként foglalkoztatjuk tovább.
– Milyen folyó fejlesztések
vannak, illetve miket terveznek?
– Az Úttörő utca folytatásaként a Kishegy felé az úgynevezett Eperfasor újraaszfaltozására, valamint a Prevics-ház
első (út felőli) részének felújí-

tására – az előző ciklusból örökölt - megnyert pályázataink
vannak. Itt a kivitelezési munkálatok az idén elkezdődnek.
Ezen kívül az új képviselő-testület is nyújtott be pályázatokat, illetve vannak, amelyeket
hamarosan benyújtunk. Ilyenek a Rózsa és a Hosszú utca
decemberi elöntésével károsodott részek helyreállítására, a
testvér-települési kapcsolatok
ápolására, az északi forgalomlassító sziget és gyalogátkelőhely megvalósítására újonnan
beadott vagy beadás előtt álló
pályázatok. A felsorolást azonban természetesen folytatni
kívánjuk, ezekről reményeim
szerint hamarosan beszámolhatok, bár látjuk azt, hogy a
pályázati rendszer is gyökeresen átalakul, és inkább kedvez
a munkahelyteremtő kis- és
középvállalkozásoknak, mint
a faluszépítésre költeni kívánó
önkormányzatoknak.
Milyennek értékeli az első
néhány hónapot?
A közeg természetesen teljesen új volt számomra. Ezzel
együtt meglepett a hatalmas
bürokrácia, ami felülről telepszik az önkormányzatra, ezért
bár még most is küzdök vele,
elég nehéz megnyirbálni. Ezt
részben megértem, hiszen a
közpénzek felhasználásának
maximálisan átláthatónak és
dokumentáltnak kell lennie,
másrészről viszont rengeteg
energiát vesz el az igazán előre
vivő munkától, olyan új ötletek megvalósításától, amik az
itt élők számára is kézzelfoghatók lennének. Összességében pozitívnak értékelem, ezt
az első időszakot az esetleges
nehézségek ellenére is. Külön öröm és megtiszteltetés,
amikor olyanoktól is kapok
támogatást, akik az előző
ciklusok alatt is támogatták
az önkormányzatot. Nagyon
fontosnak érzem az ilyen jellegű összefogás előre vivő erejét az esetleges széthúzással
szemben. Mindannyiónknak
egy a célja!
Köszönöm az eddigi bíztatást!
A kérdéseket feltette:
Plell Olga

Felhívás
pólótervre

Ezúton hívjuk – az arra
kedvet érző – kreatív lakosokat Felsőörs pólóterv készítésére. Kérjük, pólótervét
az önkormányzat valamely
elérhetőségére szíveskedjen
eljuttatni.
Határidő: 2011. április 29.
A nyertes tervet az önkormányzat kivitelezi és a tervezőnek 5 tiszteletpéldányt juttat belőle.
A tervezéshez sok sikert kíván, köszönettel:
Felsőörs
Község Önkormányzata

Felhívás
papírgyûjtésre
Malomvölgy Általános Iskola Felsőörsön papírgyűjtési
akciót szervez a környezettudatos nevelés érdekében.
Az iskola udvarán elhelyezett konténerbe hozhatnak
a község lakosai újságpapírt.
A papírgyűjtés időpontja:
2011. március 28 - április 1.
Amennyiben valakinek a
gyűjtött papír szállítása nehézséget okoz, a falugondnok segítségét lehet kérni.
(Tel: 577-211)
A papírgyűjtésből befolyt
összeget a tanulók tavaszi
tanulmányi kirándulására
fogjuk fordítani.
Várjuk a lakosság aktív közreműködését!
Kovácsné B. Gabriella
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A képviselõ-testületi ülésen történt
Felsőörs képviselő-testülete
a Hírmondó legutóbbi megjelenése óta 2011. február 23-án
ülésezett.
– A nyílt ülésen bemutatkozott
Kaszás Zsolt rendőr főtörzsőrmester, Felsőörs új körzeti
megbízottja.
– Második napirendi pontként
beszámoltak 2010-es működésükről és 2011-es terveikről azok a civil szervezetek,
akik anyagi támogatásban
részesültek. Így a Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület, Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület, Felsőörsért
Közalapítvány, Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület. A
testület ugyanakkor döntött
arról, hogy 2 pályázati felhívást tesz közzé társadalmi
szervezetek számára rendezvények (400 ezer Ft-os éves
kerettel) és környezetvéde-

lemmel kapcsolatos események (200 ezer Ft-os éves kerettel) megvalósítására.
– A képviselő-testület javaslatot tett, a szociális társulás
gesztor önkormányzata, Balatonalmádi felé, hogy a nappali ellátás és házi segítségnyújtás térítésmentes legyen
Felsőörsön.
– A képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzat és intézményei 2011. évi
költségvetéséről. A költségvetés fő összege 180.699.000
Ft. A költségvetés hitel állományt nem tartalmaz, valamint a tervezett bevételek
tartalékképzésre nyújtanak
lehetőséget, ami a jövőbeni
fejlesztéseknek lesz a forrása.
A működési célú kiadások,
mintegy 3 millió forinttal
csökkennek.
– Dr. Könczöl Gábor jegyző be-

számolt a Polgármesteri Hivatal 2010-es működéséről.
– A Fenyves utcai szennyvízátemelő túlfolyás problémájának megoldására tett szakértői javaslatokat áttekintette a
képviselő testület és döntött
arról, hogy felhívja a csatornahálózat ezen szakaszához
csatlakozott
ingatlantulajdonosok figyelmét, hogy a
szennyvízcsatorna rendszerre
illegálisan csapadékvizet rákötő fogyasztók az ilyen jellegű rákötéseiket szüntessék
meg és az ingatlanukon keletkezett csapadékvizet hasznosítsák, vagy szikkasszák el.
– A képviselő-testület ajánlatokat kér az iskola tetőtér
közösségi tér bejáratának
tűzvédelmi szempontú átalakítására.
– A testület döntött a testvér-települési kapcsolatok ápolásá-

ra pályázat benyújtásáról.
– A képviselő-testület részletesen tárgyalta a Felsőörsi
Malomvölgy Tagiskola Szülői
Munkaközösségének kérelmét, és megfogalmazta írásos
válaszát.
– A képviselő-testület kérelemmel fordul a szomszédos
települések képviselő-testületéhez (Balatonalmádi, Alsóörs, Csopak), Felsőörsi lakosok számára kedvezményes
strandbelépő/bérlet igénybevételére.
A testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit
olvashatják
községünk honlapján www.
felsoors.hu a → Helyi határozatok → Jegyzőkönyvek menüpont alatt.
Szabó Balázs,
polgármester

Drága ivóvizünk!
(második rész)
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Az előző rész tartalmából
A Hírmondó decemberi számában olvasható volt, hogy falunk ivóvíz szempontjából önellátó, szennyvíztisztítás
szempontjából azonban a regionális elvezető- és tisztító rendszerre vagyunk
utalva. A Felsőörsi Önkormányzat, mint
a helyi közműrendszer tulajdonosa, minden év végén rendeletben határozza meg
a jövő évi víz- és csatornadíjakat, de nem
hagyhatja figyelmen kívül a DRV Zrt.,
mint üzemeltető díjkalkulációját. 2010ben Felsőörsön a lakossági vízdíj kéttényezős volt (450 Ft/hó alapdíj + 158 Ft/
m3 fogyasztási díj), a csatornadíj pedig
egytényezős (863 Ft/m3, állami díjtámogatással 728 Ft/m3). Az állami díjtámogatás
mértéke az elkövetkező években várhatóan
csökkenni fog, majd meg is fog szűnni, ezáltal a fizetendő lakossági díjak a tényleges
költségek állandósága mellett is jelentősen
növekedni fognak. E folyamat ellensúlyozása érdekében a képviselőtestület felvállalta a konfrontációt az üzemeltetővel, és
tárgyalási folyamatot indított a csatornadíj
csökkentése érdekében.
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A víz és csatornadíjak alakulása Felsőörsön
(átlagos fogyasztás esetén, díjtámogatás és ÁFA nélkül)
Huza-vona, azaz tárgyalásunk folyamata
Az Önkormányzat sürgetésére a DRV
2010. november 15-én megküldte tételes
költségkalkulációját a 2011-es évre. Az üzemeltető több alternatív díjjavaslatot készített,
hogy fenntartsa azt a látszatot, hogy a testü-

letnél van a döntési lehetőség. A megajánlott
vízdíj az 1. számú alternatíva szerint 500 Ft/
hó alapdíj + 152 Ft/m3, a 2. számú alternatíva
szerint 500 Ft/hó alapdíj + 157 Ft/m3. A csatornadíj alternatívák: 885 Ft/m3 és 896 Ft/m3.
(folytatás a következő oldalon)
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Drága ivóvizünk!
(folytatás az előző oldalról)
A képviselő testület soron következő
ülésén – a tárgyalási alap teremtése céljából - megalkotta 2011. évi díjrendeletét,
melyben elfogadta DRV 1. számú vízdíj javaslatát, de a csatornadíjat jelentősen csökkentve 590 Ft/m3 –ben határozta meg. A
DRV öltönyös menedzserei néhány napon
belül a tárgyalni jöttek a faluba, próbáltak
meggyőzni benünket a szennyvízelvezetés és –tisztítás felsőörsi nehézségeiről, és
a díjkalkulációjuk helyességéről. Készültünk a találkozóra, szakmai érveinkkel
megleptük tárgyalófeleinket. Sejtettük
azonban, hogy egy monopolhelyzetben
lévő óriáscéggel szemben nagyon nagy nehézségekkel fogjuk elérni jogos céljainkat.
A tárgyalást követően 2010. december
9-én a DRV újabb, módosított díjkalkulációt küldött részünkre, amelyben némileg kedvezőbb 704 Ft/m3 csatornadíjat
állapított meg. Innen vált komikussá az
ügy, ugyanis a csatornadíj csökkentésével
párhuzamosan a vízdíj megemelésére (320
Ft/m3) tettek javaslatot. „Amit nyerünk a
réven, elveszítjük a vámon”. Azt állították,
hogy a korábbi novemberi kalkulációjuk
vízdíja mégsem nyújt fedezetet az üzemelés költségeire. Talán hiba csúszott a számításokba, vagy az egész tételes kalkuláció szemfényvesztés volt?
A Végső döntés?
A DRV az időnyomás taktikáját követve
azt remélte, hogy az év végére a képviselőtestület szorítóba kerül, nem lesz már több

TÁJÉKOZTATÁS
KÉPVISELŐI
FOGADÓÓRÁKRÓL
Tájékoztatjuk a tisztelt Lakosságot, hogy 2011. január
28-ától kezdődően képviselői
fogadóórákat tartunk.
A tisztelt lakók minden héten pénteken délután 16.3018.00 között a Faluház
nagytermében személyesen
fordulhatnak
problémáikkal,
kérdéseikkel vagy ötleteikkel a
képviselőkhöz.
A képviselők a következő
beosztásban tartják a fogadóórákat:
Minden hónap
1. péntek: Pásztor István
2. péntek: Orbán György
3. péntek: Kulcsár Tamás
4. péntek: Piller Péter
Forduljanak hozzánk bizalommal!

idő egyeztetni, december 15-ig rendeletet
kellett alkotni. Az elénk tárt két díjkalkulációjából kiválasztottuk a legkedvezőbb
víz és csatornadíj díjakat (víz: 500 Ft/hó
alapdíj + 152 Ft/m3, csatorna: 704 Ft/m3)
és azokat házasítottuk az általunk javasolt
díjrendeletünkben. A döntéskor jelenlévő
üzemeltető azonnal szóvá tette nemtetszését a rendeletünk kapcsán, de hivatalos
nemleges válaszáig 2011. január közepéig
kellett várnunk, így minden igyekezetünk
ellenére a díjvita áthúzódott 2011-re.
Megállapodás
Január utolsó napjaiban újra egyeztetésre hívtuk a DRV vezetőségét, és hos�szú, feszült hangvételű megbeszélés végén
szerény, de biztos győzelemmel állhatunk
fel a tárgyalóasztaltól (1. ábra.). Így a február 1-től hatályos - és üzemeltető által is
jóváhagyott - rendeletünk alapján 2011ben a vízdíj infláció alatti mértékben, kb.
3 %-kal nő a tavalyi évhez képest. Ez egy
átlagos felsőörsi fogyasztónak köbméterenként 8 Ft többletkiadást fog jelenteni. A
felsőörsi csatornadíj 2011-ben kb. 7%-kal,
azaz köbméterenként 59 Ft-tal fog csökkeni az előző évihez képest! A DRV első
- még díjemelkedésről szóló- javaslatával
összevetve az elért díjcsökkenés meghaladja a 10 %-ot. Ezzel Felsőörs az egyetlen
település a DRV üzemeltetési területén
(vagy talán az egész országban), ahol idén
díjcsökkenés következett be.

tárcáján azonnal érezni fogja a csökkenést, mert ha a díjtámogatási küszöb idén
alacsonyabb lesz, mint a rendeleti díjaink
összege, akkor a ténylegesen fizetett díjat
a támogatási küszöb határozza meg. Az
azonban biztos, hogy a díjtámogatás megszűnése estén már sokkal kedvezőbb helyzetben leszünk a jövőbeli ártárgyalásokon.
Idei első számlánk
Aki a januári első vízszámláját kezébe
vette, láthatta, hogy a fent említett új vízdíjak már szerepelnek rajta, azonban a csatornadíj megegyezik a tavalyival. Ennek az
az oka, hogy az idei állami díjtámogatásról
szóló jogszabály megjelenéséig nem lehet
tudni, hogy a csatornadíjból a lakosságnak
mekkora részt kell ténylegesen viselnie.
Ezért a DRV a tavalyi áron adja a csatornaszolgáltatást mindaddig, amíg az állami
díjtámogatás új rendje érvénybe nem lép.
Az esetleges túlfizetések majd egy elszámoló számlában utólag kerülnek jóváírásra az év során.
Nem dőlhetünk hátra
A képviselőtestület összességében sikeresnek ítéli a díjtárgyalásokat, de nincs
okunk hátradőlni. Folyamatos kontroll
alatt kívánjuk tartani az üzemeltetőt, hogy
a hosszú távú üzemelésnek se a közművagyonunk, se a lakosság ne lássa kárát.
Kívánom, hogy tiszta vizet önthessünk a
pohárba az új esztendőben is!
Pásztor István,
önkormányzati képviselő

Az igazsághoz hozzátartozik, hogy a
lakosság sajnos nem biztos, hogy a pénz-

A véleményét kérjük...
Egy új rovat indítására teszünk kísérletet.
Minden hónapban kikérjük a lakosság véleményét, valamilyen helyi jelentőségű téma kapcsán. A témához feltett kérdésekre az interneten
(www.felsors.hu) lehet szavazni. Az új kérdéseket és az előző hónap szavazásának eredményeit a Hírmondó hasábjain olvashatják majd. A
felmérés természetesen nem lesz reprezentatív,
mégis segíthet megismerni egymás véleményét,
és hatással lehet a helyi döntések kimenetelére
is.
A hónap aktuális kérdései:
1. Milyen gyakran nézi Ön az Öböl Tv-t?
•
•
•
•

Naponta
Hetente
Havonta
Soha

2. Ön az Öböl Tv-t vagy a havi megjelenésű
Felsőörsi Hírmondót (faluújság) tartja hasznosabb felsőörsi hírforrásnak?
• Öböl Tv
• Felsőörsi Hírmondó
• Egyformán fontos
3. Melyik médiában értesülne legszívesebben Felsőörs híreiről?
•
•
•
•

helyi újság havi megjelenéssel
Öböl TV
Felsőörs internetes honlapja
párhuzamosan több hírforrást is szívesen
figyelek
Rovatfelelős:
Pásztor István
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Jártamban...
Bárókerti régészeti csodák
Gyermekkorom nem titkolt
vágya volt, hogy nagyanyám
kertjében valami értékeset
találjak. Amikor egy egypengősre bukkantam, úgy éreztem, hogy kincset találtam,
s az anyaföld egy kifogyhatatlan, titkokkal teli anyag,
amelyet ha kellően sokáig
mozgatok, kutatok, akkor
még sok–sok kincs kerülhet
felszínre. Talán ezért is sajnáltam, hogy betegség miatt
ki kellett hagynom Regenye
Judit régész előadását, de
fontosnak érzem, hogy mások elbeszélése alapján hírt
adjak róla. Az előadó a FÉK
Egyesület szervezésében egy
fagyos hétfői estén a bárókerti ásatások során felszínre
bukkant kincsekről beszélt.
A fényképes előadásból kiderült, hogy korábban, egymástól független történelmi
időkben, több házegyüttes
állhatott a mai bárókerti telkek helyén. A föld megbolygatását vizsgálva valószínűsíthető, hogy a legrégibb
lakosok időszámításunk előtt
5500-ban (!) éltek itt, majd
ezt követően háromszor volt
lakott ez a terület. Néhány
tárgyi emlék (szobor) is napvilágra került. A kutatás még
folytatódik, ha megkezdődik
a közel 60 telken az építkezés.

tos munkájuk, fáradtságuk köszönetet érdemel! Sajnos sokan
olyan nagy tételben vásároltak,
hogy nem jutott mindenkinek.
Az „éhezők” viszont megkóstolhatták a helyben töltött, főzött, sütött kolbászt. Az iskolások farsangi maszkkiállítása
színesítette a rendezvényt.

Fánkfarsang
Érdekességek a színházi
függöny mögött
Február 12-én a Civil Baráti
Kör meghívására Perlaki Róbert
vendégeskedett a Civiházban.
A veszprémi Petőfi Színház látványtervezője immár 50 éve a
színház tagja, mi több alapítója.
A kötetlen hangulatú beszélgetésen elárulta, hogy eredetileg
villanyszerelést tanult, majd
a színház első előadását látva
sorsa megpecsételődött. Azóta a ranglétrán egyre feljebb
lépve kitanulta a világítás és a
szcenika minden csínját-bínját,
és a színház állandó díszlettervezője lett. A beszélgetésre
gyönyörű makettekkel és iz-

Érdekességek a színházi függöny mögött

galmas történetekkel érkezett,
amelyek kapcsán egy kicsit mi
is bepillanthattunk a kulisszák
mögé. Ha pedig a Kishegyen a
színházi szakemberbe botlunk,
ne lepődjünk meg, hiszen szívesen tölti szabadidejét saját kis
telkén.
Fánkfarsang
A Nők Felsőörsért Egyesület
immár hagyományos rendezvényére február 19-én került
sor a Civilházban és udvarában. A csalogató fánkillat már
messziről vonzotta az éhezőket,
a szomjazók pedig forralt bort
iszogathattak. Hogy mennyi
fánkot süthettek asszonytársaim, azt nem tudom, de áldoza-

Iskolafarsang

Ringató
Jár a baba, jár… Kerekecske,
dombocska… Mindenki számára ismerősen hangozhatnak
ezek a gyerekkori dalok, mondókák, mi szükség lehet hát a
Ringató foglalkozásokra? Jó
felidézni, újat tanulni, együtt
zenélni, lépkedni, hegedű-, furulya-, gitárszót hallani egy
olyan tapasztalt és gyermekbarát pedagógustól, mint Rábaközi Rita énektanár. Minden második héten, hétfőn 9.30-tól tart
nekünk és gyermekeinknek zenés foglalkozást a Civilházban.
A mondókák, dallamok pedig
még sokáig elkísérnek bennünket a hétköznapokban.
P. Ancsa
Kedves Olvasó!
A Jártamban… cikket egészítem ki azokkal a rendezvényekkel, melyekről P. Ancsa
nem írt, mert nem tudott a
rendezvényen megjelenni.
(folytatás
a következő oldalon)
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Jártamban...
(folytatás az előző oldalról)
Iskolafarsang
Február 5-én volt a Malomvölgy Általános Iskola hagyományos farsangi rendezvénye.
Gyermekeink jelmezei, ötletei
– sőt! – produkciói igen nagy
sikert arattak. Ime a helyezettek névsora:
Ötlet kategória
1. helyezett: Benedek Zalán
(Ősember)
2. helyezettek: Kozma Dávid
(kalocsai paprika); Tóth Réka
(bűvös kocka)
3. helyezettek: Mekler Dávid
(Naplopó); Tomkó Krisztián
(csillagfejű csavarhúzó)
Kivitelezés
1. helyezett: Mekler Balázs
(szőlő)
2. helyezettek: Dobos Adél+
Mátyás (Pumuklik); Kántor
Levente (teknős); Papp Anna
(fekete-fehér pöttyös párduc)

szendvicseket kóstolhattunk,
melyeket a szülők készítettek.
Rengeteg tombolatárgy került
kisorsolásra, mindenki örömére.
Nagyon sok élvezetes játékkal, vetélkedővel kedveskedtek
a tanítók a gyerekeknek.
Mindenkit, aki a rendezvény
lebonyolításában segédkezett
nagy köszönet illet meg: KÖSZÖNJÜK!

Ovifarsang
3. helyezettek: Havelda
Alex (bakó); Taubel Gergely
(vadászrepülő); Varga József
(Ralph Atya)
Előadás
1. helyezett: 4. osztály (Szörnyű jó osztály)

2. helyezett: Mosonyi Emese
napközis csoportja (Retro Karnevál)
3. helyezettek: Görög Daniel
(kalóz); Kránicz Endre (űrhajós)
A rendezvényen finomabbnál finomabb süteményeket és

Ovifarsang.
A lelkesedés ezen a rendezvényen is óriási volt, akár csak
az iskolában. Minden gyerkőc
jelmezbe öltözött, bemutatta
a jelmezét, táncolt, játszott,
evett-ivott, sőt, még farsangi
vidám műsorral is készültek a
gyermekeink.
Rá kellett döbbennem, hogy
az oviban a limbózás ugyanolyan népszerű, mint az iskolában…
Plell Olga

Régészeti ásatás Felsõörsön
2011. február 7-én a FÉK Egyesület szervezésében tartott előadást Regenye Judit régész a felsőörsi ásatásokról,
melyről küldött számunkra ismeretterjesztőt.
Felsőörs legkorábbi lakói
a Kr. e. 6. évezredben éltek a
mai falu déli szélén, a volt tsz
major előtti domboldalon. Ez
a környéken talán a legrégebb
óta ismert régészeti lelőhely,
hiszen az első leletek a 19. században bukkantak elő. A falu
déli szélén, a kertek alján került elő 1896-ban egy agyagedényben talált őskori ékszerlelet, melyből 280 darab kagyló, csiga és vörös kőgyöngy a
Nemzeti Múzeumba került – a
leltárkönyvi bejegyzés szerint
–Köves Györgyné ajándékaként, Kammerer Ernő közvetítésével. Hampel a következőket írja: „Köves Györgynétől
dr. Kammerer Ernő orsz. képviselő útján ajándékba kap-

tunk Felső-Örsön (Veszprém
m.) agyagedényben lelt 280
db gyöngyöt, melyek közül 69
db columbella kagylóból való,
206 db dentaliumból, 2 db arca
diluviiből és 3 db üvegből”).
Ennyi elég a lelőhely azonosításához. A Köves család jól
ismert a falu történetében,
a ma Bárókert néven ismert
terület a birtokukban volt. A
Bárókert volt tehát a találás
helye. A közvetítő Kammerer
Ernő történész, 1896-ban kormánybiztosként a Szépművészeti Múzeum megszervezését
vezette. Balaton-felvidéki birtokosként nagy valószínűséggel ismerhette a Köves családot és éppen e szerepe miatt
fordulhattak hozzá a lelettel

Az ásatás helyszíne

vagy egy látogatás alkalmával maga kezdeményezhette
annak múzeumban való elhelyezését. A személyes kapcsolat igen valószínű, különben a teljes lelet valószínűleg
Veszprémbe került volna. A

Veszprémvármegyei Múzeum
akkor ugyan még nem létezett,
de szervezése már folyamatban volt, a szerzeményi napló bejegyzései szerint Laczkó
Dezső már gyűjtött a múzeum
számára. Tudomást szerez-
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hetett erről a leletről is, mert
1903-ban felbukkant Veszprémben néhány kagylógyöngy
Felsőörsről ifj. Angyal János
ajándékaként. Erről többet
nem tudunk, az 1953-ban kezdődő átleltározáskor elvesztek
az adatok, de a tárgyak (kagylógyöngyök) megmaradtak. A
találók nem minden darabot
adhattak át a birtokos Köves
Györgynek, a faluban lappangó maradékot szerezhette
meg az igen jó kapcsolatokkal
rendelkező piarista tanár, neves geológus, paleontológus
Laczkó Dezső.
A tsz major építésének idejéből való a következő híradás.
Állítólag sírt találtak az építkezésnél, a múzeumba csak
néhány edénytöredék jutott
be.
Ezt követően csak 2008-ban
jelentkezett ismét a lelőhely,
amikor megkezdődött a telkek
közművesítése. A kábelárok
jó keresztmetszetet adott a
domboldal őskori településéről. A nyugat-délnyugat felé
lejtő domb lábánál fakadó
egykori forrás közelében, az
út mellett a domb alsó harmadáig találjuk a legkorábbi
települést. A domb közepén
a következő generációk települése húzódik, a domb magasabb részét egészen a domb
pereméig pedig egy Kr. e. 5.
évezredi nagy település fedi az
egészet. A késő bronzkorban,
Kr. e. 12. században ismét lakott volt a terület.
A lelőhelynek a legérdekesebb része talán a legkorábbi
település. A Kr. e. 6. évezred
második felében, az újkőkor
elején földműves közösség
telepedett le a forrás közelében, a domb lábánál. A feltárás során az első telepesek
házait nem találtuk meg, csak
szeméttel feltöltött nagy gödreiket. A szemét ennyi idő
távlatában edénytöredékeket,
állatcsontot, mint ételmaradékot és pattintott kőszilánkokat jelent, esetleg a leégett
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házak
agyagtapasztásának
maradványait. Megtaláltuk a
nagy gabonatároló edények
töredékeit, a korszak jellegzetes emlékeit. Akkor még
a földművelés kis területen
folyt, a termés elfért néhány
nagyobb
tárolóedényben.
Előkerültek a gabona őrlésére
szolgáló őrlőkövek töredékei
is. Azért csak töredékek, mert
a gyakori használat elkoptatta
a követ.
A következő generációk továbbterjeszkedtek a domboldalon, a legnagyobb kitejedésű
az 5. évezredben volt a település. Abból a korból találtuk a
legtöbb leletet is. A legkülönlegesebb egy kis agyagszobor
töredéke. Az álló nőalak terhes
asszonyt ábrázol. Feje kerek,
arca jellegzetesen megformált,
a kezeit maga előtt tartja és fehér fátylat vagy kendőt visel.
megtaláltuk azt a házat is, ahol
ez a szobor a házi szentélyben
az ott élt család kultikus tárgya
volt. A ház téglalap alaprajzú,
észak-déli tájolású, 7 m széles,
feltárt hossza 16 m, de ennél
hosszabb volt. Falát körben a
vázát alkotó fa oszlopok számára ásott gödrök jelölik ki.
Sajátos szokás volt az
újkőkorban, hogy a halottak
egy részét a településen belül
temették el. Mi is találtunk 2
sírt a ház közelében.
A településnek csak igen
kis részét tártuk fel, kb. a hatvanad részét. Az építkezések
előtt törvény írja elő a feltárás
elvégzését, méghozzá az építtető költségén. Ezek a kisebb
kutatások kevés információt
adnak majd az egykori településről, mert nem összefüggő
területet tárunk fel. A vidék
egyik legizgalmasabb őskori
lelőhelyét így megsemmisülés
fenyegeti.
Regenye Judit
régész
Veszprém Megyei Múzeumi
Igazgatóság
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Köszönetnyilvánítás
Sokan hallottak róla, hogy az
iskolában 1 napos szünetet rendeltünk el a fűtés hiánya miatt.
2011. II. 16-án a kazánházba
szellőző-berendezést
kellett
beépíteni a biztonságos működéshez.
Felsőörs Malomvölgy Általános
Iskola Tantestülete és tanulói
nevében szeretnénk köszönetet
mondani azoknak, akik ebben a
munkában részt vettek:
Szabó Balázs polgármester kérésemre gyorsan és hatékonyan
intézkedett.
Tárnoki Richárd szinte azonnal elkészítette a kivitelezéshez
szükséges tervrajzot.
A munka elvégzésére Vaszkó
Ferenc soron kívül vállalkozott.

Egyéb munkáit addig félretette.
A K-GÁZ (gázszervíz) és az
E-ON szintén elsődleges feladatként kezelte a helyzetet és
a munkavégzés befejeztével
azonnal visszakapcsolták a gázszolgáltatást.
A
közös
összefogás
és
tenniakarás eredményeképpen
a probléma gyorsan megoldódott.
A segítségnyújtásban résztvevő személyeknek köszönettel
tartozunk, hiszen ha a munkálatok elhúzódnak, akár több napos tanítási szünetet is el kellett
volna rendelni.
Kovácsné B. Gabriella
tagintézmény vez.

Kézimunkázás
A kézimunkázás ( hímzés, horgolás, kötés) és kézművesség
(kosárfonás,vagy igény szerint más) iránt érdeklődők jelentkezését várjuk a könyvtárban vagy írásban a Felsőörsért közalapítvány címére, postaládájába, mely a Polgármesteri Hivatal
bejárati ajtaja mellett található.
Tislér Anikó
az alapítvány titkára

Húsvéti tojás kiállítás
A Civil Baráti Kör április 18-án 18 órakor a Civilházban kiállítást szervez.
Várjuk a különböző technikákkal készült tojásfákat és asztali
díszeket.
Leadási határidő:
2011. április 15-én (péntek) 16 és 19 óra között a Civilházban.
A kiállítást megnyitja, és a dekorációkat értékeli S. dr. Lackovits
Emőke néprajzkutató.
Szeretettel hívunk mindenkit, készüljünk együtt a húsvétra!
Érdeklődni: Varga Lászlóné, 06/70-652-9008

Nõi gimnasztika
A Civil Baráti Kör és a Felsőörsért Közalapítvány szervezésében zenés női gimnasztika indul 2011. március 2-án (szerdán)
18.00-kor a Civilházban.
A tornát tartja: Szalai Emese gyógytornász.
MINDENKIT SZERETETTEL VÁRUNK,
KORHATÁR NINCS!
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Futball sorsolás

Rendezvények

2011. március-április

2011. március

Március 5. 18.00-02.00 Nőnap
Nők köszöntése férfiaktól műsorral, zenés-táncos est, Iskola
tetőtere
Március 15. 9.30 „Hol sírjaink domborulnak, Unokáink
leborulnak” – ünnepi megemlékezés a Hősök Kertjénél, majd
a temetőben az 1848-49-es síroknál tiszteletadás. Kérjük az
ünneplőket, hogy egy-egy szál virágot, vagy gyertyát hozzanak
magukkal.
Díszruha kiállítás a Civilházban
Március 31. Könyvbemutató
Harmati Miklós verseskönyvbemutató

1. FELSŐÖRS-ŐSI 2011.03.27. 15.00 vasárnap
2. BALATONALMÁDI-FELSŐÖRS 2011.04.03. 15.30 vasárnap
3. SZABADNAPOSAK VAGYUNK 2011.04.10.
4.FELSŐÖRS-CSOPAK 2011.04.17. 16.00 vasárnap
5.PÉCSELY-FELSŐÖRS 2011.04.24. 16.00 vasárnap
A TARTALÉK CSAPAT MÉRKŐZÉSE 2 ÓRÁVAL A FELNŐTT
MÉRKŐZÉS ELŐTT KEZDŐDIK.
Teljes lista: www.felsoors.hu – egyéb információ – társadalmi szervezetek – Sportegyesület

FELHÍVÁS!
Tisztelt Felsőörsi Lakosok, kérjük Önöket, hogy személyi
jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával támogassák a
Felsőörsért Közalapítványt. Ebből az támogatásból tudjuk a
helyi kulturális rendezvényeinket megtartani.
Amennyiben az Alapítvány támogatása mellett dönt, úgy szeretettel várjuk és fogadjuk felajánlását.

• Medencék teljes körű kivitelezése,
üzemeltetése, javítása;
• Villanyszerelés;
• Villanybojlerek vízkőtelenítése,
javítása.

Felsőörsért Közalapítvány Adószáma:
18925575-1-19.

Tel.: +36 70 502 0614

Köszönetnyilvánítás
A Felsőörs Iskola Alapítvány köszönetet mond mindazoknak,
akik 2009 évi adójuk 1 %-át felajánlották részére.
A befolyt összeget, 210 565,- Ft-ot az iskolás gyermekek úszásoktatásnak támogatására fordítjuk.
Kérjük, hogy a jövőben is segítsék felajánlásaikkal iskolás gyermekeink úszni tanulását.
Adószámunk: 18914908-1-19.

Könyvelőiroda Felsőörsön

Egyéni és társas vállalkozások teljes
körű könyvelése, adótanácsadás.

Tel.: +36 70/ 3959368
B O L H A P I A C
2011. 04. 03-án vasárnap 9 órától 17 óráig
BOLHAPIACOT tartunk!
Cím: Lovas, Balatoni utca 9.
Mindenféle áruval Németországból
ALACSONY ÁRON!
A bevételt az Északbalatoni Ebmentõ Egyesület részére ajánljuk fel.

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Kiadja: Felsőörsért Közalapítvány a Felsőörsi Önkormányzat támogatásával. 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.
tudósítások,
információk, események
közölhetők.
példányban. Hírek,
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
mindenahóhivatalban. Lapzárta:
minden hónap 20-án.
A megjelent hivatalban.
cikkek nem Lapzárta:
mindig egyeznek
kinap
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
adó 20-án.
véleményével

