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A választási kampányról
A választási kampány 2010. október 3-án, 00,00 óráig tart.
A kampányt folytatni 2010. október 3-án 00,00 órától 19,00 óráig tilos!
A választási kampány során községünk közterületein plakátot elhelyezni csak a vonatkozó jogszabályokban foglaltaknak megfelelően lehet.
A választási eljárásról szóló 1997. évi C. törvény 42. § (6) bekezdése értelmében a plakátot úgy kell elhelyezni,
hogy az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható legyen. A plakátot az,
aki elhelyezte, vagy akinek érdekében elhelyezték, a szavazást követő 30 napon belül (2010. november 2-ig) köteles eltávolítani.

Választási informácicós szolgálatról

HÍRMONDÓ
KÜLÖNSZÁM 2010. szeptember

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

Választási különszám

A választásokkal kapcsolatos részletes tájékoztatást a Polgármesteri Hivatalban (8227. Felsőörs, szabadság tér 2.)
működő Választási Iroda, illetőleg a Választási Információs Szolgálat munkatársai adnak hivatali munkaidőben:
- dr. Könczöl Gábor HVI vezető
telefon: 87/577-212
- Szőllős Zsoltné HVI tag
telefon: 87/577-211
- általános választási tudnivalók,
- jogorvoslat
- Pingiczerné Király Zsuzsanna HVI tag telefon: 87/577-217
- választói névjegyzék vezetése, törlés, felvétel,
- választási értesítő, ajánlószelvény kézbesítésének elmaradása,
- igazolás kérése,
- lakcímnyilvántartás
A választással kapcsolatos további információk a www.valasztas.hu, ill. a község honlapján, a www.felsoors.hu
weboldalakon olvashatók.

2010. október 3-án Ön is éljen választójogával,
szavazatával fejezze ki akaratát
a leendő önkormányzat megalakulásában.
Felsőörsi HÍRMONDÓ VÁLASZTÁSI KÜLÖNSZÁMA 2010

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező.
Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft.
Lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasó!

„A 2010. október 3-i önkormányzati képviselő- és polgármester választáson induló jelöltek
megismerése céljából a Felsőörsi Hírmondó szerkesztőségének kezdeményezésére a Képviselőtestület biztosítja a Felsőörsi Hírmondó különszámának megjelenését szeptemberben valamennyi
képviselő- és polgármesterjelölt bemutatkozása érdekében, azonos feltételekkel.
Az újság szerkesztőbizottsága úgy döntött, hogy a polgármester-jelöltek A/4-es lapra (max.
3750 karakter), képviselő-jelöltek A/5-ös lapra (max. 1 472 karakter), szimpla sorközzel, 2,5
cm-es margóval (oldalról, alulról, felülről), 12-es betűmérettel, számítógéppel szerkesztett terjedelemben ismertethetik elképzeléseiket. Ezenkívűl valamennyi jelöltről megjelenhet egy feketefehér fotó, legfeljebb 3,5 cm x 4,5 cm terjedelemben.
Az újságot a Kulturális, Oktatási, Sport és Idegenforgalmi Bizottság szerkeszti, a munkát a
közösségszervező végzi.
A bemutatkozó anyagot a közösségszervező részére személyesen kell leadni legkésőbb szeptember 17-én (péntek) 19.00 óráig.”
(Folytatás következő oldalakon)
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(Folytatás az első oldalról)

Felsőörs településen

A szerkesztőség minden jelöltet írásban értesített a felkínált lehetőségről, az újságban azok írásai jelennek meg
mindenfajta változtatás nélkül, akik írásaikat határidőben

az egyéni listás választási rendszerben megszerezhető önkormányzati képviselői mandátumok száma
a település 2010. január 1-jei lakosságszáma alapján: 6 fő.

leadták a közösségszervezőnek.
Felsőörs településen a Helyi Választási Bizottság jogerős

A szavazás

döntésével nyilvántartásba vett jelöltek adatai:

2010. október 3-án
6,00 órától 19,00 óráig tart.

Polgármester jelöltek:
Kenézné Berei Györgyi

független jelölt

Dr. Pudmer Erzsébet

független jelölt

Szabó Balázs
Varga Lászlóné

Képviselő-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs

– Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelye
szerint kijelölt szavazóhelyiségben lehet.

Kereszténydemokrata Néppárt

Tisztelt Hölgyeim és Uraim!
Tisztelt Választópolgárok!

független jelölt

– A mozgásában gátolt választópolgár a helyi választási
Képviselő jelöltek:

iroda vezetőjétől írásban kérhet mozgóurnát, illetve a szava-

Adamcsik András

független jelölt

Angyal István György

független jelölt

Horváth István

független jelölt

Kalmár Lajosné

független jelölt

Kaszás Zita Viola

független jelölt

Kiss Judit

független jelölt

Dr. Kulcsár Tamás Jenő

Kereszténydemokrata Néppárt

Matosics István Lászlóné

Kereszténydemokrata Néppárt

Mikóczi János

független jelölt

Nagy István

független jelölt

Orbán György
Papp Gyula

ig hivatalosan bejelentett – tartózkodási hellyel is rendelkezik, a lakóhelye szerinti illetékes jegyzőtől kért igazolással a
tartózkodási helyén is választhat.

független jelölt
Kereszténydemokrata Néppárt

Piller Péter

Kereszténydemokrata Néppárt

Szabó Balázs

– Ha a választópolgár a lakóhelyén túl – 2010. június 16-

Kereszténydemokrata Néppárt

Pásztor István

Plell Olga

zás napján a szavazatszámláló bizottságtól.

független jelölt
Kereszténydemokrata Néppárt

Szalai János

független jelölt

Tislér Anikó

független jelölt

Tislér Péter János

független jelölt

Varga Lászlóné

független jelölt

Vass Csaba György

független jelölt

– Igazolást – személyesen, vagy meghatalmazott útján –
a lakóhely szerinti Polgármesteri Hivatalban 2010. október 1-jén, 16,00 óráig lehet kérni, ajánlott levélben pedig
úgy, hogy az, legkésőbb 2010. szeptember 28-ig megérkezzen az illetékes helyi választási irodához (8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.). Igazolást legkésőbb 2010. október
1-jén 16,00 óráig lehet kiadni.
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Engedjék meg, hogy én is bemutatkozzam Önöknek, mint
önkormányzati képviselő jelölt. Akik még nem ismernek: Vass
Csaba Györgynek hívnak. 59 éves vagyok. Itt születtem Felsőörsön – itt is élek születésem óta. Az általános iskolát itt Felsőörsön végeztem el 1965-ben, a vendéglátóipari szakközépiskolát levelezőn 1975-ben Keszthelyen, az érseki hittudományi főiskolát szintén levelezőn 1992-ben Veszprémben.
Mezőgazdasági őstermelő vagyok 20 éve!
Független képviselő jelöltként indulok, mert semmilyen
pártnak nem vagyok a tagja. A Felsőörsi Hírmondó lehetőséget adott a többi képviselő jelölt társammal együtt a bemutatkozásra, de arra nem, hogy részletesen a teljes programomat
megismerjék, helyhiány miatt. Ezért a választások előtt néhány nappal a szórólapommal kívánom felkeresni Önöket,
hogy megismerjék a programom teljes tartalmát – részletesen
is. Ami a maga nemében – a tartalmát illetően – egyedülállónak tekinthető a többi képviselő jelölt programjához
képest.

Vass Csaba
független
önkormányzati képviselő jelölt

Tisztelt Választópolgár!
Szavazni csak személyesen,
a következő érvényes Igazolvány(ok)
bemutatásával lehet:
– a lakcímet tartalmazó
személyazonosító Igazolvány,
vagy
– lakcímigazolvány ÉS
¤ személyazonosító Igazolvány, vagy
¤ útlevél, vagy
¤ 2001. január 1-jét követően
a magyar hatóság által kiállított
vezetői engedély

Választási különszám

14

3

Képviselő-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs

Tislér Anikó
képviselő-jelölt

Tislér Péter
képviselő-jelölt

SZAVAZÓKÖRÖKRŐL

SZAVAZATSZÁMLÁLÓ
BIZOTTSÁGOK FELADATAI:

A 2010. október 3-i választáson

- ellenőrzi a szavazóhelyiséget,
- levezeti a szavazást,
- gondoskodik a szavazás törvényes lebonyolításáról,
- dönt a szavazás során felmerült vitás kérdésekben,
- megszámlálja a szavazatokat, és megállapítja a szavazókörben a szavazás eredményét, amiről jegyzőkönyvet állít ki,
- indítványozza az illetékes választási bizottságnak a szavazás szavazóköri eredményének megsemmisítését, ha olyan
törvénysértést észlel, amely azt érdemben befolyásolta.

két szavazókör működik Felsőörs községben
az alábbiak szerint:

1. szavazókör
FALUHÁZ (8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.)
Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Strenner József, telefon: 87/577-214

VÁLASZTÁSI SZERVEKRŐL
Ide tartozó közterületek:s

Helyi Választási Bizottság:

Ady Endre utca; Almádi út; Alsóörsi út;
Bárókert utca; Béke utca; Csalogány utca;
Csendvilla utca; Csöpp utca; Fenyves utca;
Fő utca; Hóvirág utca; Szilvás utca
és valamennyi külterületi
(Öreghegy, Kishegy, Pocca, Főszőllők, Köveskút puszta)
közterületei.

Felsőörsön születtem és itt élek két felnőtt gyermekemmel.
Legmagasabb iskolai végzettségem gimnáziumi érettségi és
Közgazdasági Technikum.
Munkahelyem a nyugdíjazásom előtt 16 évig a Megyei
Nyugdíjbiztosítási Igazgatóság Jogi osztálya, ahol főelőadói
státuszban dolgoztam.
Azóta társadalmi munkában tevékenykedem. A településünk kulturális életében meghatározó szereppel bír a Felsőörsért Közalapítvány, melynek a titkára vagyok. A Búzavirág
Nyugdíjas Klub vezetőségi tagjaként, valamint a három éve
alakult népdalkör tagjaként több kulturális rendezvény szervezésében, lebonyolításában vettem részt. Többek között megszerveztem Felsőörs szülöttjének, Pápay Sámuel nyelvésznek az
emlékkiállítását.
Megválasztásom esetén a falunk lakóinak érdekeit támogató, közösségteremtő testület munkáját kívánom segíteni.
Részt szeretnék venni egy tartalékgazdálkodást folytató Önkormányzat munkájában, ahol a felhalmozott tartalékok egy
leendő pályázati önrészként megsokszorozódva, fejlesztések
sorát beindítva szolgálhatják községünket.
Most pedig elnézést szeretnék kérni azon felsöörsi lakosoktól, akik a polgármester-jelölti ajánló szelvényükkel bizalmat
ajánlottak jelöltségemhez, azonban családi okok miatt vissza
kellett lépnem.
Köszönettel:
Tislér Anikó
független képviselő-jelölt
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Születésem óta Felsőörsön élek, feleségemmel 3 gyermeket nevelünk. Az elmúlt
4 évben a Településfejlesztési Bizottság külsős tagjaként segítettem az önkormányzat
munkáját. Ezalatt több beruházás, fejlesztés
történt melyre méltón büszke lehet a község (Civilház, óvoda felújítás, iskola korszerűsítés stb.) A jövőbeni munkám során
is szeretném tudásommal szolgálni a falu
fejlődését, népszerűsíteni a környezettudatos életmódot és erősíteni – főleg a ﬁata-

2. szavazókör
CIVILHÁZ (8227. Felsőörs, Szabadság tér 5.)
Szavazatszámláló Bizottság elnöke:
Mészáros Lajos, telefon: 70/320-6853
Ide tartozó közterületek:
Batthyány tér; József Attila utca; Kertvég utca;
Kinizsi utca; Király utca; Kisperjési utca; Kökény utca;
Liliom utca; Malomvölgy utca; Petőﬁ Sándor utca;
Rózsa utca; Szabadság tér; Szegedi Róza utca;

lokban – a nemzeti öntudatot. Gróf

Szilas köz; Szilas utca; Szőlő utca;

Széchenyi Istvánt idézve: „Akit magyarnak

Táncsics Mihály utca; Úttörő utca

8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.
Tel: 87/577-211, Fax: 87/577-216.
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
Tagjai:
Eckert Anikó elnök
Zalkai Béla
elnökhelyettes
Rásky Imréné
Póttag:
Kocsis András
Feladata:
- dönt a jelöltek, illetve a jelöltet állítani kívánó jelölő szervezetek nyilvántartásba vételéről, elutasításáról,
- jóváhagyja a település szavazólapjainak adattartalmát,
- dönt a polgármester és a képviselőválasztással kapcsolatos kifogásról,
- dönt a szavazatszámláló bizottság határozata elleni fellebbezésről,
- megsemmisíti a polgármester, ill. a képviselőválasztás
eredményét, ha olyan törvénysértést állapít meg, amely azt
érdemben befolyásolta,
- egyenlő szavazatszám esetén kisorsolja, hogy az egyéni
listás választáson melyik képviselőjelölt szerez mandátumot,
- megállapítja és közzéteszi a polgármester és a képviselőválasztás eredményét, - kiadja a polgármesternek és a települési önkormányzati képviselőknek a megbízólevelet.

teremtett az Úristen és nem fogja pártját
nemzetének – nem derék ember…” Hiszem,
ha a megfelelő emberek egymásra találnak,
és a közös célért önzetlenül, összetartva dolgoznak együtt, csodákat lehet elérni.
Tislér Péter
képviselő-jelölt

2010. október 3-án Ön is éljen választójogával,
szavazatával fejezze ki akaratát a leendő
önkormányzat megalakulásában!
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Polgármester-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs
Kenézné Berei Györgyi polgármester-jelölt

Önkormányzati választások 2010
Felsőörs

Plell Olga
képviselő-jelölt

52 éves tanár vagyok, férjemmel 4 ﬁúnk van.
1996-ban időközi választáson, majd azóta háromszor is bizalmat kaptam Felsőörs választópolgáraitól arra, hogy községünk fejlődéséért tevékenykedjem.
Polgármesteri feladataimon túl az évek folyamán több cikluson át a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány kurátora voltam, dolgoztam a Balaton Fejlesztési Tanácsban az Oktatási Minisztérium küldötteként. Négy évig a Megyegyűlés képviselője voltam, jelenleg is a Megyei Önkormányzat Gazdasági és
Területrendezési Bizottságának tagja vagyok.
Az elmúlt 14 év Önkormányzatunkban kemény munkával telt. Volt mit tenni azért, hogy az 1996-ban átvett nehéz örökségből, szétzilált önkormányzatból mára kiegyensúlyozott gazdálkodást folytató, stabil alapokon álló elöljáróság intézze községünk
ügyes-bajos dolgait. Sikerült visszaállítani az önkormányzatiság iránti bizalmat, s Felsőörs megbecsült tagja lett a települések közösségének.
Az elmúlt 4 évben is biztonságosan működtettük intézményeinket, s újakat is alapítottunk. Alakítottuk a település arculatát,
ﬁgyelembe véve a hagyományait, történelmi, építészeti örökségét.
Az önkormányzati ciklus fele a gazdasági válság közepette telt el. Aggódva, félelemmel vegyes várakozással követtük a gazdasági folyamatokat, s amint lehetett, reagáltunk azok kihívásaira. Azonban biztonságra törekvő, megfontolt gazdálkodásunknak
meglett az eredménye: hitelfelvétel, kötvénykibocsátás nélkül, tartalékainkat több tízmillió Ft-tal növelve folytattuk munkánkat.
Építettünk utakat, játszóteret, árkokat, civilházat, múzeumot, felújítottuk az óvodát. Felsőörs fejlődése szemmel látható. Lakótelepek nőttek ki a kertekből, lakosságszámunk folyamatosan gyarapodott. Élhető, kedvelt falu lett Felsőörs, szívesen választják
lakóhelyül a helyi ﬁatalok és a más vidékről letelepedni vágyók is.
Hiszem és vallom, hogy mindenkivel gyarapodik a községünk, mert mindenki hozzáteszi egyénisége egy darabját az egészhez,
s a jobbító szándék megszüli az élhető, barátságos lakóhelyet.
Sok érték jött létre az elmúlt négy esztendőben is. Az összefogás látványos volt: az önkormányzat, a lakosság, a vállalkozók és
a civil-szervezetek egymás munkáját segítve dolgoztak a település jobblétén. S a fejlődés, a változás így mindenkinek sajátja lett,
élvezhetjük a közös munka gyümölcsét. Meggyőződésem, hogy csak együtt, egy akarattal érdemes tenni a közösségért, szolgálva
az itt élőket, a faluközösséget.
Az eltelt évek alatt megerősödött bennem a hit, és ma már tudom; csak a szolgáló önkormányzat lehet társadalmi létünk
jövője. E szellemben szolgáltam Képviselő-társaimmal azért, hogy Felsőörs, a Balaton Riviéra gyöngyszeme felvirágozzon.
Deák Ferenc gondolatait idézve vallom:
„… a hatalom csak eszköz,
a végcél a népek boldogítása.”
A következő négy évre vonatkozó elképzeléseim vázlatát hamarosan eljuttatom Önökhöz szórólapomon.
Kérem, rám adott szavazatukkal tegyék lehetővé, hogy Felsőörs tovább fejlődhessen.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester-jelölt
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Képviselő-jelöltek
Szalai János
képviselő-jelölt

1969-ben születtem, végzettségem pénzügyi-szakügyintéző,
és andragógus – művelődésszervező. 2003 óta élek Felsőörsön.
Fontosnak tartom azt, hogy Felsőörsön biztonságban élhessünk, biztonságosan közlekedjünk, oktatási intézményeinket biztonságban fenntarthassuk, fejlesszük. Támogatom a
közösségi- és sportélet kibontakozására lehetőséget adó tornaterem, színtér létrehozását, amelyben minden korosztály
helyet kaphat szabadidejének hasznos eltöltésére.
Szeretném, hogy Felsőörs és környezete vonzó célpont legyen a turistáknak, keressék és látogassák programjainkat, kiránduló helyeinket, épített és természeti örökségünket.
Fontosnak tartom a civilszervezetek munkájának támogatását, tehetséges felsőörsiek bemutatkozását és kibontakozását,
melyek színesítik és értékessé teszik községünk életét. A
mikró- és kistérségi szintű, és a testvértelepülésekkel való
együttműködés is fontos számomra, mely segíti az idegenforgalmat, növelheti a munkalehetőséget, kulturális sokszínűség
megismerését hozhatja számunkra.
Alapvetőnek tartom, hogy községünk beruházásai, fejlesztései megfontolt, átgondolt célokat szolgáljanak, hasznosak
legyenek a közösség számára.
Amennyiben e néhány sorban leírt dologgal Önök is egyetértenek, kérem, adják rám szavazatukat.

Szalai Jánosnak hívnak, 42éves vagyok. Születésem óta Felsőörsön élek. Az E - ON Hálózati Szolgáltató Kft-nél dolgozom, mint villanyszerelő.
Hiszem, hogy a falu fejlődését nem a politikai, vagy vallási
csatározások hajtják előre, hanem a józanész, a faluért való
tenni akarás, és a képviselő társakkal, polgármesterrel való jó
együttműködés. Bárhogy is alakuljon a következő választás,
az ott megválasztott képviselő testület csak úgy tud hatékony
munkát végezni a falu érdekében, ha tagjai kompromisszumra
hajlandók, a felmerült kérdéseket, határozatokat úgy alkotják,
hogy az önös érdekeket mellőzik, és a legjobb tudásuk, kreativitásuk hozzáadásával, a társaikkal való egyetértésben hozzák meg döntéseiket.
Úgy érzem Felsőörs jó irányban halad a fejlődés útján. A
gazdasági válság az önkormányzatokat is sújtotta, ezért kevesebb lehetőségük van minden területen. Ennek ellenére azt
látom, hogy a falu nem állt meg a fejlődésben. Tudom, hogy
nagy álma Felsőörsnek, és a faluért dolgozó képviselőknek a
sok-sok egyéb megoldásra váró ügy mellett egy szép és új közösségi ház építése, amit már mindenki hiányol a faluban.
Ígérni csak azt tudom, hogy tisztességgel, józan ítélő képességgel, és minden tudásommal segítem Felsőörsöt a további jó
úton való haladásban, hiszen nem mindegy, hogy négy év
múlva hogy tudok az emberek szemébe nézni, és ők mit tudnak rajtam, számon kérni.
Tisztelettel:

Választási különszám

Szalai János
képviselő-jelölt
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Képviselő-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs

Polgármester-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs
Tisztelt Választó Polgárok! Kedves először Választó Fiatalok!

Pásztor István
képviselő-jelölt

33 éve Gyulán születtem. Jelenleg környezetmérnökként
dolgozom egy veszprémi cégnél, emellett másodállású vállalkozóként Felsőörsöt támogatom az iparűzési adóforintjaimmal. A faluban negyedik éve vagyok állandó lakos, jelenleg
feleségemmel és kislányommal a Bárókertben épített házunkban élünk.
Mindig részt vettem valamilyen közösségszervező munkában (az úttörőcsapattól az egyetemi klubokig), az ott nyert tapasztalataimat szívesen kamatoztatnám a falu életének
szervezésében. Munkám során számos EU támogatással megvalósult pályázati projekt megszületésénél bábáskodtam, ez
irányú ismereteimet szintén a falu hasznára tudnám fordítani.
Az elmúlt években közreműködtem a Kertvég és Bárókert
közművesítésének előkészítő munkáiban.
Megválasztásom esetén arra törekszem, hogy a falu arculata
tovább szépüljön, a falu rejtett értékei kerüljenek felszínre, árnyas és virágos utcák jöjjenek létre, ahol nem csak a lakók, de
az ide látogatók is jól érzik magukat. Szorgalmazom, hogy a
faluban új közösségi terek és igényes vendéglátóhelyek létesüljenek, hogy egy fagyiért, vagy egy tál meleg ételért ne keljen a szomszédos településekre utazni. Azt gondolom: fel kell
ébreszteni az alvó településrészeket, hogy az emberek legyenek részesei a helyi történéseknek és ne csak aludni járjanak
haza. Olyan Önkormányzatban tevékenykednék szívesen, ahol az itt élők bátran fordulhatnak képviselőikhez, és a
testületi munka során Istennek, embernek, és természetnek
tetsző értékrendek érvényesülnek.

32 éves vagyok, 24 éve élek Felsőörsön. Idén nősültem, feleségem
tősgyökeres felsőörsi, és további
éveinket is kedves falunkban kívánjuk leélni. Párommal októberre várjuk első gyermekünket.
Végzettségem környezetvédelmi
mérnök, tanulmányaimmal párhuzamosan az Európai Uniós
Tanulmányok fakultációt is elvégeztem. Német és angol középfokú nyelvvizsgával rendelkezem.
A szakmámban dolgozom, 6 éve egyéni vállalkozóként környezetvédelmi beruházások tervezésével, és szakértőként egyéb
beruházások környezetvédelmi vizsgálatával foglalkozom.
Emellett a kétkezi munka, a népi hagyományok és a környezetbarát megoldások iránti vonzalomtól indítva kitanultam a
cserépkályha- és kemenceépítés mesterségét is.
Szeretném előrevinni a közösségi élet szervezését, a lakosság
érdekeinek képviseletét és a fenntartható életet szolgáló falufejlesztések megvalósítását.
Céljaim:
Képviselőként szeretném az önkormányzati munkát sokkal
nyitottabbá tenni, amelynek révén a lakosokkal és a civil szervezetekkel való folyamatos párbeszéd alakíthatja a falu fejlődésének irányát, működésének módját és a konkrét ügyekben
való döntéseket. A falu történelmének, műemléki értékeinek
és hagyományainak ápolásával, újjáélesztésével, valamint a
falukép esztétikus módon való egységesítésével szeretném kiemelni Felsőörs egyediségét, vonzóvá tenni községünket. Fontosnak tartom a helyi erőforrások hasznosítását, a munkaerő,
a szakértelem, a vállalkozások és a természeti erőforrások terén
egyaránt.

Piller Péter
képviselő-jelölt

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

Dr. Pudmer Erzsébet független polgármester-jelölt
Ismét választunk. Elmúlt a 2006-2010 választási ciklus. A 2010. október 3-án esedékes önkormányzati választás mindannyiunk számára fontos. Fontos azért, mert döntéseket kell hoznunk.
Döntenünk kell arról, elégedettek vagyunk-e az eddigi eredményekkel vagy nem és változást szeretnénk, de arról is, hogy milyen irányba haladjunk tovább.
Arról is kell döntenünk, hogy felelős, meggondolt fejlesztési politikát jelentett-e – a hivatalosan közzé tett adatok szerint –
a lényegesen több mint 100 millió forint tartalék összegyűjtése, bankban tartása, vagy ezzel nem értünk egyet, mert hiányoztak a fejlesztések és változást szeretnénk.
Dönteni soha nem egyszerű, mert döntésünk következménye is a miénk, de választási lehetőségünk mindig van. Döntenünk
kell magunkról is, a jövőnkről is, Felsőörs jövőjéről is.
Én azt a változást támogatom, amely megőrzi Felsőörs egységét és biztosítja lendületes fejlődését.
Úgy gondolom, hogy kisebb kockázatot vállalnék, ha kerülném a konkrét szándékom és programom bemutatását, de nem teszem, mert az általánosságok ideje lejárt. Ha döntést várok Önöktől és bizalmat, akkor el kell mondanom most, mit szeretnék
a következő 4 évben tenni Önért, a közösségért és Felsőörsért, és eszerint is kell dolgoznom. Ezt így tartom helyesnek.
Felsőörs lendületes fejlődéséért szeretném munkám során megvalósítani:
1. Korszerű, olcsóbban működő önkormányzatot, elkötelezett képviselői munkát, amelyben fontos szerepet töltenek be a
lakossági fórumok, az átlátható, következetes, egyszerű és pontos tájékoztatás.
2. A működési költségek jelentős csökkentését.
3. A költségmegtakarítás átcsoportosítását a fejlesztés területeire.
4. Kiemelt fejlesztési területek: lendületes útépítés és felújítás belterületen és külterületen, iskolai tornaterem és/vagy kultúrház közösségi sportolási lehetőséggel, kegyeleti hely a katolikus temetőben.
5. Csapadékvíz elvezetési program újraindítása.
Mindezekhez természetesen forrásokra lesz szükség. Nagyon intenzív pályázati munka, önkormányzati vállalkozás és a feladatok egy részének átcsoportosítása olyan területekre, ahol az eredmény eléréséhez kevesebb adóforintra van szükség, mind
növeli a fejlesztési lehetőséget.
6. Ennek megvalósulását a civilszervezetek, helyi vállalkozók bevonásában látom a kultúra, a sport, környezetvédelem, hagyományok ápolása, helytörténet, helyi piac működtetése, stb. területeken.
7. A fiatalok szórakozási, sportolási lehetőségeinek támogatása. Kívánatosnak tartom, hogy az őket érintő kérdések eldöntésében saját magukat képviselve részt vegyenek a Képviselő Testület munkájában.
8. Felsőörs új arculatának létrehozása, hogy Felsőörs, virágos, tiszta, parkjai ápoltak, környezete vonzó legyen, javuljanak a turisztikai lehetőségek, bővüljenek az életminőséget javító szolgáltatások (pl. bolt, étterem, cukrászda, piac, stb.),
9. A helyben igénybe vehető egészségügyi-szolgáltatás lehetőségeinek bővülése, a munkába állás segítése a bölcsődei elhelyezés megoldása.
10.Felsőörs 10 éves távlati terveinek összeállítása a fenntartható fejlődés megalapozására.
Ezt szeretném megvalósítani, ehhez kérem támogatásukat, összefogva mindazokkal, akik tenni akarnak Felsőörsért!

Választási különszám
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Polgármester-jelöltek

Képviselő-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs

Önkormányzati választások 2010
Felsőörs
Tisztelt Felsőörsi Választópolgár!
Szabó Balázs vagyok, 32 éves. Jelenlegi munkakörömhöz többek közt az ivóvízkezelés, szennyvíztisztítás, környezetvédelem és munkabiztonság tartozik.
Bemutatkozó anyagommal többségük már találkozott. (További információkat és az említett anyagokat honlapomon is megtalálják: www.felsoorsert.eoldal.hu ). Feleségemmel és két kisgyermekemmel egy Balaton-felvidéki cég környezetvédelmi vezetőjeként hosszabb ideje élek itt a faluban, mint
jelenlegi polgármesterasszonyunk 14 évvel ezelőtt, amikor a falu népe újonnan betelepült pedagógusként (önkormányzati tapasztalat nélkül is) a falu első emberének választotta.
Indulásom oka az a megtisztelő felkérés, mellyel régi és új felsőörsiek kerestek meg. Hiszem és látom, hogy egy jó csapattal lehet
és kell is jobban csinálni a falu vezetését, mint azt 14 éve polgármesterasszonyunk teszi. Fő célom, hogy megválasztásom után –
bizalmukat meghálálva –így is tegyek.
Valójában két választási lehetőségük van.
Ha engem választanak október 3-án, akkor a szakértelmet, a ﬁatalos lendületet, és a fejlődés irányába mutató egyértelmű változást választják. Személyemben egyedül én kínálom Önöknek, hogy községünk az ország vezetésével továbbra is egy hullámhosszon legyen. Bármelyik másik jelölt a jelenlegi stílus változatlan továbbvitelét jelentené. Ez esetben félő, hogy –ahogy egyik
tősgyökeres felsőörsi a napokban mondta – „a falu megfullad a nagy nyugalomban”, vagyis az állóvízből hamarosan poshadt
tócsa lenne. Ennek nyomai már mutatkoznak. A hasonló vagy épp rosszabb adottságú települések (Lovas, Paloznak, de távolabbi
hasonló jellegű falvak is) fejlettségben lehagyják Felsőörsöt, mert adottságaikat céltudatosabban, eredményesebben használják ki.
Pedig Felsőörs is kiváló adottságokkal rendelkezik, még sincs egyetlen kultúrált vendéglátó ipari egység sem a faluban! De ezen
kívül még több probléma is a következő faluvezetés megoldására vár. Az alkalmas kultúrház, iskolai tornaterem, rendezett falukép és a működő falusi turizmus hiánya, a jelenlegi faluvezetés és a választók közti szakadék, a rossz kommunikáció, széthúzó képviselőtestület és még hosszan lehetne sorolni, ahogyan több mint 5 éve Önöktől is hallom a faluban járva. Ugyanúgy, ahogy
eddig a felsőörsi Fenntartható Élet és Környezet Egyesület titkáraként, polgármesterként is tenni kívánok környezetünk megóvásáért, szépítéséért. Ennek szellemében polgármesterként sokkal nagyobb hangsúlyt fektetnék a szakszerű környezetvédelmi intézkedésekre, úgymint a zöld önkormányzat programra, az energiahatékonysági intézkedésekre, a veszteségcsökkentésre, természeti
erőforrásaink megóvására (Felsőörs jelentős ivóvízvagyonnal bír) és lehetőségeink jobb kihasználására. Kiemelten fontosnak tartom a helyi vállalkozók, rászorulók (nyugdíjasok, munkanélküliek) támogatását.
Én hiszem, hogy mindig érdemesebb csapatban gondolkodni, hiszen az önkormányzati munka nem más, mint csapatmunka.
A belső feszültségektől terhelt képviselőtestület nem elég hatékony munkájának eredményét látjuk, érezzük. 14 év polgármesterség
alatt az ember óhatatlanul belefásul olyan dolgokba, melyen közben túlhaladt az idő. A régi államigazgatási és önkormányzati
rendszer reformja épp most folyik az országban. A reformokhoz, valódi változáshoz most új, friss, tiszta lappal induló, rossz beidegződésektől, összefonódásoktól mentes, jól képzett, a versenyszférából tapasztalatot hozó személyek kellenek. Én és a velem
együtt induló – a lakosság egészét képviselő - csapat ilyen lehetőséget kínálunk Önöknek!
Mindezek miatt talán Önök is érzik, hogy 14 év után megérett az idő a változtatásra-változásra, helyi szinten is követve az országosan elindult kedvező folyamatokat.
Összefogással együtt Felsőörsért!

Szabó Balázs
polgármesterjelölt

ÖNKORMÁNYZATI VÁLASZTÁSOK 2010

Papp Gyula vagyok, 37 éves, 35 éve

Orbán György
képviselő-jelölt

élek a településen. Feleségemmel 3 iker
kislányunkat neveljük. 24 éve vagyok
tagja a Felsőörsi Sportegyesületnek.
10 éve vagyok Felsőörs falugondnoka.
Munkám révén jól ismerem a falut és
lakóit bel- és külterületen egyaránt.
Az elmúlt ciklusban képviselőként is

46 éves vagyok. Csornán születtem, Győr-Moson-Sopron
megyében.

részt vettem a falu életében. Visszatekintve az eltelt 4 évre azt
tartom a legnagyobb eredménynek, hogy a gazdasági válság

Gyermekkoromat, Szany községben éltem. Bútorasztalos
szakmunkásként végeztem Pápán.

ellenére stabilan tudtuk működtetni intézményeinket (iskola,
óvoda, polgármesteri hivatal), valamint fontos beruházásokat

21 éves koromtól Budapesten dolgoztam néhány évet, népi

is megvalósítottunk, mint például óvodánk bővítése, felújítása, Fenyves utca útburkolása, melyben a lakosok is partne-

bútorkészítő műhelyben.
Vállalkozásomat Pest megyében kezdtem 19 éve.

rek voltak, iskolaudvarban aszfaltos pálya építése, Tislér ház

Felsőörsre 2000-ben költöztünk, azóta itt folytatom vállal-

felújítása stb., és mindezek mellett jelentős megtakarítása is
van a falunak.

kozásomat.
2 gyermek édesapja vagyok. Családommal sokat járjuk a

Ha megtisztelnek szavazatukkal, továbbra is becsületesen, a

természetet és a Balaton-felvidék kisebb nagyobb településeit.

falu érdekeit szem előtt tartva szeretnék képviselő lenni. Fon-

Tapasztalva látom, hogy kis falunkra még ráférne a fejlődés.

tos feladatnak tartom a falu csapadékvíz elvezetésére megol-

Szeretném, hogy vállalkozói, szakmai tudásom segítségével

dást találni, a még nem portalanított utcák burkolását

és a helyi lakosok igényeinek kielégítésével élhetőbb helyet te-

elvégezni (Szőlő utca, Szilas köz, Kertvég utca, Posta köz) és

remtsünk községünkben.

a pályázati lehetőségeket maximálisan kihasználni. Szeretném

Egy csapatként induló képviselő jelölt társaimmal együtt
szeretnénk fáradozni az önkormányzati feladatok jó irányú
fejlődésének döntésében is. Továbbá a pályázatokon elnyert
önkormányzati pénzekből a beruházások minőségibb megvalósítását.

továbbra is bevonni a falu lakóit a társadalmi munkába, mint
ahogy ez már több alkalommal is sikerült. Ezzel is közösségünket gyarapíthatjuk.
Bizalmukat megköszönve:
Tisztelettel:

Kérem a falu valamennyi polgárának bíztató támogatását!

Választási különszám
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Képviselő-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs

Polgármester-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs
Tisztelt Választó!

Mikóczi János
képviselő - jelölt

Dr. Kulcsár Tamás
képviselő-jelölt

Nagyot változott a világ az elmúlt években. A kisközösségek polgárai olyan kihívásokkal szembesülnek, melyek hoszszútávon határozzák meg az életminőségünket. Szeretnék
néhány példát hozni:
Az ivóvíz és a szennyvíz kérdése. A szolgáltató jelenleg általunk ellenőrizhetetlen minőségben „szolgáltat” és évről évre
többet számláz a felsőörsiek által épített csatorna használatáért. A polgárok önkormányzata képes lehet ezt korlátozni és
a jogos költségek szintjén tartani a számlát, de csak akkor, ha
az önkormányzatot megfelelő szakemberek alkotják.
Az energia kérdése. Az elektromos és gáz energia beszerzése
egyre drágább. A polgárok jelenleg eszköztelenek a szolgáltatókkal szemben. A megoldás csakis a polgárok közössége lehet,
akik összefognak érdekeik érvényesítéséért és szakmailag
hozzáértőkre bízzák a felsőörsiek képviseletét. Így képesek lehetünk arra is, hogy új energiaforrások használatával csökkentsük a kiszolgáltatottságot és eközben munkahelyeket is
teremtve növeljük a falu anyagi gazdagságát és megoldjunk
környezeti problémákat.
Az önkormányzati testület szerepe. Az új önkormányzatnak
feltétlenül biztosítania kell, hogy a testület csakis az egész faluközösség érdekében működjön, a törvényeket a felsőörsi
polgárok érdekében alkalmazza, és ne lehessen elöljáró Felsőörsön olyan személy, aki nem felel meg ezeknek a feltételeknek.
Kérem, támogassanak szavazataikkal azért, hogy ezekért a
célokért dolgozhassak.

Mikóczi János 53 éves villanyszerelő vagyok. Felsőörsi születésű, nős, két felnőtt korú gyermekem van. Táncsics M. u.
20.-ban lakunk, munkahelyem már 34 éve a VIDEOTON
HOLDING Zrt. Veszprém. Az Önkormányzat képviselő testületében 3 cikluson át volt szerencsém tevékenykedni.
Mára az előző testületek takarékos gazdálkodása következtében az Önkormányzat jelentős megtakarítással rendelkezik,
ami pályázati önrészként történő felhasználása esetén akár meg
is többszörözhető, és lehetőséget nyújt tekintélyes beruházások véghezvitelére.
Megválasztásom esetén szavazatommal támogatni fogom:
- A további szigorú, takarékos gazdálkodást
- Minden, az önkormányzati vagyon gyarapítására irányuló
törekvést
-A mobilizálható pénzek pályázati önrészként történő felhasználását
-A meglévő tervek mielőbbi realizálását
-A falu szépítését, összkép javítását
-A tenniakaró szervezetek, lakosok bevonását a munkába
Fontosnak tartom, és egyben kérek is mindenkit, vegyen
részt a szavazáson.
Tisztelettel:
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Mikóczi János

Varga Lászlóné vagyok, 52 éves. Születésem óta Felsőörsön élek, közgazdasági végzettségem van. Férjem 25 éve vállalkozó, két felnőtt, mérnök végzettségű gyermekünk van. Jelenleg a családi vállalkozásunk ügyvezető igazgatójaként dolgozom.
Gyermekkorom óta részt veszek a falu kulturális, sport-szabadidős programjainak szervezésében.
Amennyiben megtisztelnek bizalmukkal és polgármesternek, ill. képviselői feladatokkal megbíznak a közösség lakói, úgy a négyéves ciklus programját Önökkel együtt képzelem elkészíteni, nem vitatva az előzőek munkájának eredményeit, nem kívánok Önökről-Önök, nélkül dönteni. Folyamatos
kapcsolattartásra törekszem majd a négy év alatt, meghallgatok, megkeresek írásban és szóban minden itt élni akaró embert, javaslatukat, elképzeléseiket, gondjaikat minden döntésnél ﬁgyelembe kívánom venni.
Az előttünk álló feladatok egy új, lendületes, dinamikus, vállalkozói, gazdasági szemléletet követelnek.
Közgazdasági végzettségemmel pedig azt a törekvést képviselném, amely a meglévő anyagi javak okos, takarékosabb, célszerűbb
felhasználását tartja szem előtt, törekszik újabb pénzforrások előteremtésére, a saját erőforrások felkutatására és kihasználására,
ösztönzésére.
Éppen ezért, olyan faluban szeretnék élni, ahol
-a törvények, helyi rendeletek mindenkire egyformán vonatkoznak és szolgáló, takarékos önkormányzat működik, jó a közbiztonság
-fontos a falu rendezett, átgondolt, hosszú távra tervezett összképének kialakítása, közterek, utak, járdák, temetők gondozása,
középületeink fenntartása
-a jól működő vállalkozásainkat, vállalkozóinkat be kell vonni a falu életébe, támogatásokat nyújthatnak, részt vehetnének a
munkánkban, emellett az itt élők szellemi tőkéjét sem hagynám ﬁgyelmen kívül és igénybe is venném
-fontos a civil szervezetekkel, egyházakkal való jó együttműködés kialakítása a falu fejlődése érdekében, értékeink felkutatása,
megőrzése, állandó falumúzeum létrehozása
-fontos feladat ﬁataljaink kultúrált szórakozási feltételeinek megteremtése, ugyanakkor törődni kell az idősekkel is, biztosítani
kell a szociális ellátásukat, gondozásukat és támogatni kell a szabadidős tevékenységüket is.
Mindezeket a célokat kompromisszum készséggel, minden érdekelt, az Önök bevonásával kívánom megvalósítani. Célom az
együttműködés, civil szervezetekkel, vállalkozókkal, egyházakkal egyaránt és mindenkivel, aki a közösségért tenni akar.
Úgy gondolom, változás kell, nem szerencsés ennyi cikluson át egyféle gondolkodás, meg kell újulni, persze nem mindegy, kivel.
Én mindent megteszek, hogy jó közösséggé formálódjon a falu. Itt születettek és „később jövők „ egyaránt jól érezzék magukat.
Kérem a község lakosságát, hogy mindenki menjen el szavazni, és voksoljon a változás mellett ,arra adja szavazatát, akiben megbízik, akitől remélheti, hogy a falu és az Ön érdekeit képviseli.

Varga Lászlóné
Polgármester-és képviselő jelölt
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Képviselő-jelöltek Képviselő-jelöltek
Önkormányzati választások 2010
Felsőörs
Horváth István
képviselő-jelölt

Tisztelt felsőörsi Választópolgárok!

Adamcsik Andrásnak hívnak, 33 éves vagyok.
Veszprémben születtem, Felsőörsön élek. Az általános iskolát itt végeztem el, majd Balatonfűzfőn folytattam tanulmányaimat a Műanyagipari Feldolgozó és Vegyianyaggyártó
Szakmunkásképző Intézetben, ahol képesítést szereztem.
Születésem óta élek Felsőörsön, a falu lakóit jól ismerem, a
meglévő közös gondjaikkal, örömeikkel együtt.
Ötleteim megvalósításával eddig is közösségformáló tevékenységet végeztem.
Képviselőként szeretném lakóhelyünket élhetőbbé, szebbé,
biztonságosabbá formálni.
Feladatomnak tekintem:
• a közbiztonság fejlesztését
• az infrastruktúra (utak, járdák, közvilágítás, csatornahálózat bővítése, csapadékvíz elvezetése)
• közintézmények fejlesztése
• közügyek nyilvánossá tétele (nyílt gyűlések szervezése, lakóközösség meghallgatása, igényeik, elvárásaik ﬁgyelembe
vétele)
• a felsőörsi vállalkozók támogatása
Kérem a fenti célok ﬁgyelembevételével, hogy szavazataikkal támogatva, képviselőként a falunk fejlődését munkálhassam.

Tisztelt felsőörsi Választópolgárok!
41 éves vagyok, Sümegen születtem. 2003 óta élek Felsőörsön. A középiskolát Balatonfüreden végeztem, ekkor ismertem és szerettem meg a környéket. Feleségem tősgyökeres
felsőörsi, ezért is döntöttünk úgy, hogy ebben a kis faluban
szeretnénk kialakítani közös jövőnket. 20 éve dolgozom az
Országos Mentőszolgálatnál, jelenleg mentésirányítóként
Veszprémben. Szabadidőmben szívesen foglalkozom kertészkedéssel, természetjárással.
Két gyermek édesapjaként saját tapasztalatból tudom, hogy
milyen nehéz megfelelő, tartós, értékes, folyamatos kikapcsolódást nyújtani a ﬁatalok számára. Felsőörsön sajnos ez még
egy nem teljesen megoldott probléma.
Képviselőként szeretném a lakosság igényeit, javaslatait
megismerni, és ezeket a falu fejlesztésére, fejlődésére fordítani.
Hiszem, hogy közös összefogással még szebbé, élhetőbbé tehetjük a falut, ahol élünk.
Kérek mindenkit, tiszteljen meg bizalmával, és ha teheti,
menjen el szavazni.

Tisztelettel:

Adamcsik András

Köszönettel:
Horváth István
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Önkormányzati választások 2010
Felsőörs

Kalmár Lajosné
független
képviselő-jelölt

Kiss Judit

Tisztelt felsőörsi Választópolgárok!
Nem először mutatkozom be Önöknek, hiszen a jelenleg
működő Képviselő-testület tagjaként legjobb tudásom szerint
igyekszem tenni településünkért.
Huszonhét éve költöztünk férjemmel és két gyermekünkel
Felsőörsre. Gyermekeink felnőttek, önálló családi életet élnek.
Ezalatt az idő alatt – a szűkös munkalehetőségek ellenére –
igyekeztem mindig a faluban állást találni, hogy megismerjem a település lakosságát, életét, körülményeit és lehetőségeit. Jelenleg az Idősek Klubja munkatársa vagyok, munkámat
hivatásnak tekintem, és nagyon szeretem.
Ha bizalmat kapok, elsősorban szociális területen szeretném
a lakosság érdekeit képviselni. Fontosnak tartom a szociális
háló kiterjesztését, a rászorulókról való hatékonyabb gondoskodást.
Meggyőződésem, hogy tovább kell folytatni a négy éve megkezdett munkát, hiszen a gazdasági válság és a csökkenő támogatások ellenére nőtt a falu vagyona, jelentős megtakarítása
van, biztonsággal tudja az intézményeit működtetni és - nem
utolsó sorban - hitelfelvétele nincs.
Ígérni csak azt tudom, hogy tisztességesen és becsületesen
végzem az önkormányzati munkát, úgy ahogy eddig is tettem.
Ezt bárki, bármikor számon kérheti rajtam.
Ahhoz szeretnék munkámmal hozzájárulni, hogy valamennyien úgy érezzük ebben az egyre növekvő kis faluban,
hogy jó felsőörsinek lenni, jó Felsőörsön élni.

38 éves vagyok, két gyermeket
nevelek. A Külkereskedelmi Főiskolán szereztem közgazdász diplomát, valamint felsőfokú német
és angol nyelvvizsgát. Dolgoztam
egy német, majd egy svájci kft.
magyar cégének ügyvezetőjeként. Gyermekeim születése után
„lassítani” kellett a tempón, ezért jelenleg fordítással foglalkozom.
8 éve élek Felsőörsön. A falut, az embereket nagyon hamar
megszerettem, ezért már évek óta lelkes résztvevője vagyok a
közösségi életnek, hol szervezői oldalról, hol vendégként.
Az óvodában júniusig a Szülői Munkaközösség tagjaként,
az önkormányzati munkában pedig jelenleg a Pénzügyi Bizottság külsőseként tevékenykedem.
Úgy gondolom, hogy a falu jó úton indult el, de egy kis
„erősítés” – új ötletek, megoldások, más nézőpontok, elkelnének. Röviden az általam képviselt irányról:
– a képviselők valóban a falu lakóinak érdekeit képviseljék
– esztétikus, rendezett falukép kialakítása
– a még hiányzó, alapvető infrastruktúra kiépítésének folytatása
– legyünk továbbra is, sőt még inkább „gyermekbarát” falu
– átgondoltabb önkormányzati ingatlanfejlesztési politika,
az önkormányzati ingatlanok gazdaságosabb üzemeltetése (optimális kihasználtság, alternatív energiaforrások lehetőségeinek felmérése stb.)
– minőségi turizmus fejlesztése, Felsőörs népszerűsítése, történelmi gyökerek megismertetése stb.
– környezettudatosság fejlesztése, tiszta környezet kialakítása
– a lakosság nagyobb mértékű bevonása a testvértelepülésekkel fenntartott kapcsolatba
Összességében azt szeretném, hogy a falunkban élők szép és
élhető környezetben, egy összetartó közösségben jól érezzék
magukat itt, az átutazók pedig azt mondják: ez igen!
Bizalmukat előre is köszönöm!
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