Felsőörsi

HÍRMONDÓ
III. évfolyam 3. szám 2009.március
K É S Z Ü L

A

V E S Z P R É M

M E G Y E I

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa
Ö N K O R M Á N Y Z A T

A testületi ülésen történt
február 26-án soros ülését tartotta a Képviselő-testület. Az önkormányzat első napirendjében elfogadja a 2008. évi gazdálkodás
IV. negyedéves beszámolóját.
A 2009. évi költségvetést a következő összegekkel szavazta meg:
Bevétel:................................................................175.496,-eFt
Kiadás:................................................................175.496,-eFt
Forráshiány:
............................................................0 - Ft
Kiadások:
Működési célú kiadások: ......................................137.020,-eFt
Felhalmozási célú kiadások: ................................ 28.011,-eFt
Általános tartalék: ................................................ 6.581,-eFt
Céltartalék: ........................................................ 3.884,-eFt.
Bevételek:
Intézményi működési bevételek:.............................. 18.152,-eFt
Sajátos működési bevételek: .................................. 98.734,-eFt
Támogatások, kiegészítések: .................................... 30.675,-eFt
Felhalmozási és tőkejellegű bevételek: .................... 11.426,-eFt
Véglegesen át nem vett pénzeszközök: ......................16.509,-eFt
Helyi adók a sajátos működési bevételeken belül: ......40.300,-eFt

2009.

A költségvetés írásos magyarázata jelezte, hogy az előző évi pénzmaradvány, aminek pontos összege a zárszámadáskor lesz látható, 41 millió Ft lesz.
A költségvetés a következő beruházásokat tartalmazza:
- EMVA pályázati önrész ..................................................(1,2 mFt)
(168 hrsz-ú erdei út, Tislér-ház udvarának rendbetétele, lábon álló
tető)
- Forgalomlassító sziget és gyal.átkelőhely pály. önrésze ......(3,4 mFt)
- Bárókert, közvilágítási alépítmény, Rózsa utca
és Kertvég közvilágítás ..................................................(5,2 mFt)
- Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályázati önrésze ..........(10 mFt)
- Iskola 2 terem összenyitása ............................................(400,-eFt)
- Fenyves utca II. szakasz és Szőlő utca aszfaltozásának
önkormányzati pályázati önrésze ......................................(4 mFt)
- Óvodabővítés pályázati önrésze ......................................(3,5 mFt)
- Kertvég útalap ..............................................................(1,1 mFt)
- Hulladékgyűjtő sziget az óvodánál ................................(240,-eFt)
- önjáró kistraktor vásárlása ............................................(800,-eFt)
- ISPA hulladék-program önrésze ................................(1,027 mFt)
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Út a munkához
anuár elsejétől az Országgyűlés lényegében megváltoztatta a munkanélküli aktív korú személyek
támogatási rendszerét.
Egyrészt bevezetésre került a rendelkezésre állási támogatás (továbbiakban RÁT), melyre csak azon regisztrált álláskeresők jogosultak, akik a kérelem
benyújtását megelőző 2 évben legalább 1 évig együttműködtek a munkaügyi központ kirendeltségével
munkaerőpiacra való visszakerülésük érdekében, és
családjuknak az egy fogyasztási egységre jutó havi jövedelme nem haladja meg a 25.650,-Ft-ot, illetve a
megélhetéshez szükséges vagyonon felül további vagyonnal nem rendelkeznek. A RÁT összege 28.500,Ft/hó.
A RÁT megállapításának további feltétele, hogy a jogosult vállalja a közfoglalkoztatásban való részvételét.
A közfoglalkoztatást az önkormányzat szervezi, és a
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A költségvetési rendelet megalkotásával egyidejűleg a Képviselők döntöttek arról, hogy
- meghirdetik a Kertvég utcai 3 önkormányzati telket 6.500,-Ft +
áfa/m2, és a Malomvölgy utcában lévő telket 9,6 mFt kikiáltási
áron,
- megépítik 624,-eFt-ért a Kertvég és az Úttörő utca közötti Bárókert utcai útalapot,
- tárgyalnak a Római Katolikus Egyház képviselőivel az együttműködési lehetőségekről,
- a Teleház Egyesülettel felmondják az együttműködési megállapodást,
- a Malomvölgy Iskola fenntartásához 8.792 mFt-tal járulnak hozzá.
Első olvasatban tárgyalta a Testület a közfoglalkoztatási tervet, s az
eredetileg tervezett 10 fő helyett 15 fő foglalkoztatásáról döntött.
A Képviselők elfogadták dr. Könczöl Gábor jegyző beszámolóját a
Polgármesteri Hivatal 2009. évi tevékenységéről, és Plell Olgáét a
Könyvtár-teleház működéséről,
Ez után több civilszervezet beszámolója következett, melyben bemutatták, hogy mire fordították az önkormányzati támogatást (Balaton Riviéra Egyesület, Nők Felsőörsért Egyesület, Teleházért Egyesület,
Felsőörsi Polgárőr Egyesület, Sportegyesület).
A Miske Óvoda felújítására benyújtott pályázat kapcsán megtárgyalta a Testület a munkálatok ütemtervét.
E szerint májustól június végéig a lakás (bővítmény) és lépcsőház felújítása történik meg, júliusban a kinti munkálatok folynak és
augusztusban lesz a 2 épületrész összenyitva, s a jelenlegi óvodai részben lesznek elhelyezve a fogyatékos gyermekeket segítő infokommunikációs eszközök.
A Képviselő-testület elfogadta a feltételes közbeszerzési eljárás ajánlattételi felhívását, és 9 vállalkozó számára történő megküldést is (4
helyi vállalkozó szerepel a megkeresettek között)
Az ISPA hulladékgazdálkodási rendszer kapcsán is több döntés született:
- a Testület elfogadta az üzemeltetési költségek megállapításának
alapelveit,
- megbízta a Társulási Tanácsot, folytassa le a közbeszerzést a hulladék szállítására és gyűjtésére,
- a jelenlegi közszolgáltatói szerződések lejárta után az új közszolgáltatóval a polgármester írja alá a szerződést,
- a felsőörsi volt hulladéklerakó rekultivációjához 332.700,-Ft önrész elfogadása.
A következő napirend keretében a Képviselő-testület közművelődési feladatellátásról együttműködési keretmegállapodást kötött a
gyermektábort hasznosítani szándékozó Camp Europe Felsőörs Oktatási Nonproﬁt Kft-vel.
A Képviselők elfogadták az idei falunapok rendezvénytervezetét, és
döntöttek arról, hogy lehetőség szerint valamennyi pályázati lehetőség legyen kihasználva a költségek csökkentése érdekében.
A népdalkör kérelmét, melyben új fellépőruha elkészítéséhez kértek támogatást, elfogadták a Képviselők, és Bucsy Benjamin részvételét az athéni SKIF karate világbajnokságon 50,-eFt-tal támogatták.
A Bárókerti Építőközösség kérésére 572,-eFt-ot előlegezett meg az
önkormányzat a létrejött Víziközmű társulás részére.
2009. március 17-én rendkívüli ülésen 2 millió Ft-os érdekeltségnövelő pályázat beadásáról született döntés. (A pályázat tárgya: mobil
színpad és hangtechnikai eszközök vásárlása)
Kenézné Berei Györgyi

munkaügyi központ közvetíti ki a jogosultat. A közfoglalkoztatás keretében az önkormányzat 2009. évben közterületi segédmunkát, intézményeknél konyhai kisegítőmunkát, gondnoki, hivatalsegédi munkakört fog felajánlani ebben az évben várhatóan 15 fő
részére.
A közfoglalkoztatás legalább napi 6 órás munkaidővel, legalább évi 90 munkanapra történik, mely
azonban az önkormányzat lehetőségei szerint természe- tesen hosszabb idejű is lehet. A közfoglalkoztatás
minimálbéren történik, melynek 95 %-át támogatja
az állam.
A felajánlott munkát el kell fogadni, ha a munka
szakképzettségének, iskolai végzettségének vagy annál
eggyel alacsonyabb szintű végzettségnek megfelel.
A közfoglalkoztatási tervet a Képviselő-testület március végi ülésén fogja tárgyalni, véglegesíteni.
Amennyiben a jogosult nem működik együtt, nem
vállalja a közfoglalkoztatást, vagy munkaszerződése az
önkormányzat részéről felmondással szűnik meg, úgy
a RÁT-ra való jogosultságát is elveszti.
Ha a kérelmező a 35. életévét még nem töltötte be
és általános iskolai végzettséggel nem rendelkezik, úgy
ő közfoglalkoztatás helyett olyan képzésben köteles
részt venni, amely az általános iskolai végzettség megszerzésére irányul.
A másik támogatási forma a fenti körön belül a
rendszeres szociális segély (továbbiakban RSZS.,
28.500,-Ft/hó), melyre az 55 év feletti, egészségkárosodott, vagy 14 év alatti gyermeket nevelők lehetnek
jogosultak.
A nem egészségkárosodott segélyezetteknek közfoglalkoztatás helyett a családsegítő szolgálattal kell
együttműködniük, és beilleszkedést segítő programban kell részt venniük.
A családsegítő szolgálat a Faluház földszintjén szerdánként 15-17 óra között működik, a szolgáltatást
Szalai Attila családgondozó nyújtja. (tel: 20/4805704.) A családsegítő, életmódformáló, életvezetési tanácsadást, foglalkozást nyújt, egyéb tanácsadásokhoz
(jogi, pszichológiai, egészségügyi) való hozzáférést biztosít, információt nyújt.
A szolgáltatást a rendszeres szociális segélyezettek
kötelesek igénybe venni, azon havonta 1 alkalommal
meg kell jelenniük. Természetesen a szolgáltatást bárki
igénybe veheti.
Ha a rendszeres szociális segélyezettek nem működnek együtt a családsegítővel, úgy részükre segély
folyósítását is meg kell szüntetni.
A RÁT-tal és a RSZS-sel kapcsolatos kérelmek a Balatonalmádi Munkaügyi Központ együttműködési
igazolásával a Polgármesteri Hivatalban Pingiczerné
Király Zsuzsanna ügyintézőnél terjeszthető elő,
aki készséggel válaszol a felmerült kérdésekre
(tel: 87/577-217).
dr. Könczöl Gábor
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„Itt élünk”
lyan embert szeretnék Önöknek
bemutatni, aki mindennapi közösségi életünkben igen fontos
szerepet játszik: dr. Könczöl Gábor,
Felsőörs község jegyzője.
Gábor 1974-ben született. Kisgyermek
korát Városlőd mellett egy majoron töltötte, amely 10 házból állt. Szülei az
ottani Állami Gazdaságban dolgoztak,
édesapja főállattenyésztőként, édesanyja
könyvelőként. Otthonukban állatokat
tartottak, háztáji gazdaságot műveltek.
1982-ben költöztek Ajkára. Gábornak
hiányzott az igazi falusi szabad élet, furcsának találta a városi környezetet, de
gyermekként mégis hamar megszokta
azt. Visszaemlékezve elmesélte, hogy jó
gyerekkora volt. Nem volt kényszer az állandó tanulás (mint sok mai gyermeknek), a leckét gyorsan „letudta”, majd
irány a játék, foci, pingpong, és a sok erdőjárás.
A középiskolát Ajkán, a Bródy Imre
Gimnáziumban végezte el. A rendszerváltás első éveit gimnazistaként, lázadó
kamaszként élte át, és sok lehetőséget látott benne.
A középiskola végeztével jött a nagy
kérdés: hova, hogyan tovább? Mivel személyiségének beállítódása a humán területre hívta, az Államigazgatási Főiskola
mellett döntött. Ekkoriban nem készült
jegyzői pályára, nem a közigazgatásban
akart dolgozni, általános képzésnek tartotta a főiskolát. Úgy gondolta, a jegyzői
munkában túl nagy a felelősség, a megbecsülése ehhez képest alacsony, és az
életben más, könnyebb módon is meg
lehet élni.
Egyik vizsgáján tanára azt mondta:
„Magából jegyző lesz!” Gábor ellenkezett
vele, vita alakult ki köztük, melynek
eredményeként vizsgája „csak” négyesre
sikerült. Eredményei a főiskolán nagyon
jók voltak, emiatt is mesélte el nevetve a
fenti esetet.

O

És mi lehetett a haszna az Államigazgatási Főiskolának? Úgy véli, mind a politikában, mind a gazdasági életben, jogban, az állam felépítésében, tevékenységében könnyebben elemzi és értelmezi az
összefüggéseket, folyamatokat, és a megfelelő helyre tudja ezeket tenni.
A főiskola után Ajkán a polgármester
mellett, mint személyi titkár kezdett el
dolgozni, közben megkezdte jogi tanulmányait Pécsett. Munkája szakmai részét
nagyon szerette, testületi üléseken vett
részt, rálátott a hivatali feladatok összefüggéseire, bár hatósági munkát nem
végzett. Amit nem kedvelt, az az, hogy
túlzottan átpolitizált volt a feladata. Belefásult ebbe a munkába, új kihívásokra,
próbatételekre vágyott.
És ekkor kezdte el böngészni az álláshirdetéseket.
Miért lett mégis jegyző?
Szakmailag továbblépést jelentett, és
tetszett neki a kisebb, zártabb közösség,
a FALU maga.
Jegyzői állást hirdetett például Felsőörs
is, melyre pályázatát be is adta. Gábor elmondta, hogy akkoriban Felsőörsöt
egyáltalán nem ismerte, semmilyen kötődése, kapcsolata nem volt községünkkel.
Első pályázásakor kiderült, hogy négyórás
munkakörben foglalkoztatnák, amelyet
így nem is vállalt. Azután 1997. év végén
újra pályázhatott, ahol őt választotta meg
a képviselő testület, és ekkorra belátták
azt, hogy komoly szakmai munkát csak
teljes idejű foglalkoztatásban lehet végezni. A kezdeti nehéz időszakról Gábor
elmesélte, hogy hónapokig naponta 1012 órát dolgozott. Ebben természetesen
az is benne volt, hogy ő is még tanulta a
szakmát, de olyan átláthatatlan viszonyokat talált itt, hogy ezt is minél előbb meg
akarta szűntetni. A felsőörsi viszonyok nagyon rendezetlenek voltak: „nem az volt,
hogy valami nem volt rendben, hanem szinte semmi sem volt rendben” – mondta Gá-
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bor. A Hivatal egész struktúráját, működési folyamatait újra kellett szervezni.
Nagy rendetlenség fogadta, rengeteg elintézetlen ügy, és a régmúltból még ma is
vissza-visszaköszönnek ilyenek. A testületi
ülésekről sok jegyzőkönyv hiányzott és
sok nem lett megküldve a közigazgatási
hivatalba.
Radikális változásokat hozott. Kemény
munkájához lelkesedés társult, sikerült
eredményeket elérnie, feladatokat megoldania. Új lendületét, mentalitását a hivatal dolgozói is átvették, a kollektívának
is az eredményes munka lett az első.
Ha valamit meg kellett tenni, nem azt
kereste, hogyan NE lehessen, hanem azt,
hogyan LEHET kivitelezni. (Ez ma is
így van.)
(Jaj, és el ne felejtsem: mindeközben
jogi diplomát is szerzett.)
1998-ban, amikor megérkezett Felsőörsre, 3 képviselő befűtött lakással várta.
(Talán tudják, kedves Olvasók, hogy
Gábor előtt jegyzők jöttek-mentek, rövid
ideig maradtak csak, a rendszerváltást követően ő volt a tizenharmadik.) 24 éves
volt és maximális bizalmat, együttműködési lehetőséget kapott. Fontosnak tartja,
hogy a polgármester, a képviselők és a
jegyző hasonló utat, ezáltal összhangot
találjanak közös munkájuk során, és azt
is, hogy a bizalommal ő sosem akar viszszaélni, inkább folyamatosan bizonyítani
igyekszik. A képviselő-testület támogatta
abban, hogy az önkormányzat működése
jogszerű legyen.
Munkája során különböző érdekek ütközése gyakori. Fel kell ezt vállalni, a közérdek sértheti egyesek érdekeit, de abban
is próbálja a problémákat úgy kezelni,
hogy az embert akarja nézni. Elmondta,
hogy munkájában legnagyobb nehézség
az, hogy akkor is a jogszerűséget kell képviselnie, ha maga a jog sem igazságos, és
látja hibáit. Sajnos a jogalkotásban ez is
(Folytatás a köv. oldalon)

P R O G R A M O K
ÁPRILIS
04.03. (p) 14.00
Egészségnap
04.08.(sze) 18.00 Honismeret
04. 17-19.
Mandula Ünnep
04. 25.(szo) 15.00 Kirándulás
MÁJUS
05.13. (sze)
Honismeret
05. 20.(sze)
Kihívás napja
05. 30.(szo)
Gyermeknap
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

A Rómaiak Hazánk területén, Baláca
Játszóház a Föld Napja alkalmából, vetélkedővel

Faluház
Faluház

Könyvtár
Honismereti Kör
Önkormányzat
Önkormányzat

Kirándulás Zircre, és Pápai Sámuel emléktábla koszorúzása
Honismereti Kör
Sportpálya, Óvoda, Iskola, Faluház, utcák Önkormányzat
gyermekek köszöntése
Iskola
Önkormányzat
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benne van. Nehéz a döntéshozót
meggyőzni, hogy a jogszerű utat válassza akkor is, ha célja egyébként nemes lenne, csak éppen nem jogszerű.
Alapvetően idealistának tartja magát, örök érvényű ideálokkal, törvényszerűségekkel, melyet semmi sem
tud megváltoztatni. Hisz abban, hogy
életéről, munkájáról végső számadás
vár rá, ezért a lelkiismerete ellen
sosem cselekszik. Példát mutatott ebben nagyapja, aki a világháború után
egy Vas megyei faluban volt jegyző, de
azt hamar ott is hagyta, mert a kötelező beszolgáltatások végrehajtását
nem tartotta lelkiismeretével összeegyeztethetőnek.
Büszke arra, hogy a település nem
elhaló, hanem ﬁatalodó, gyarapodó,
frissülő. Jó, ha ﬁatalok jönnek ide, hiszen bennük van a jövő.
Úgy tartja, innovatívnak kell lenni,
fontos a megújulás képessége. (Nem
baj, ha az önkormányzat vállalkozó
is, amennyiben a vállalkozásából
anyagi haszonra is szert tesz.)
Jövőjéről is kérdeztem, mik a tervei, vajon elvágyik-e innen?
Gábor úgy tartja, hogy a munka
biztosítsa a megélhetést, és szeresse is
csinálni az ember! Szereti itteni munkáját, szakmailag is elégedett. Tizenkettedik éve dolgozik itt, sokat
fektetett be, felépítette és magáénak
érzi. Amíg szükség van rá, örömmel
csinálja. Sok barátságot is kötött itt,
letelepedni is itt akar Felsőörsön.
Család?
Feleségét itt ismerte meg Felsőörsön, egy kiállítás alkalmából, ahol
Brigi verset szavalt. Helyi ﬁatalokkal
barátkozott, focizott, és ebbe a társaságba Brigi is beletartozott, hamar eljegyezték egymást. 2000-ben házasodtak össze, és ma két gyönyörű
gyermekük van. Jelenleg a bérlakások
egyikében élnek, melyet amiatt vehetnek igénybe, mert építési telkük
van, ahol házat építenek majd, mert
itt szeretnének letelepedni.
Jómagam másfél éve veszek részt az
önkormányzat munkájában közösségszervezőként és ez alatt az idő alatt
Gábort olyan munkatársnak ismertem meg, aki mindig kér, sosem utasít, munkaidőn kívüli beszélgetéskor
vidám, nevettető sztorikat mesélő, a
társaság középpontjába kerülő, „jópofa” ember.
Plell Olga

K A R A T E
„A KARATE célja nem a győzelem,
hanem a gyakorlatok tökéletesítése
és a jellem fejlesztése”
Funakoshi Gichin
Bucsy Benjámin vagyok, 9 éves, harmadik osztályos tanuló.
A karatéval két éve kezdtem foglalkozni,
akkor vittek szüleim az Alsóörsön induló
Kouko-kai SE edzésére. Sensei Huszár
Antal 4. danos mester ismertette és szerettette meg velünk ezt a harcművészetet.
„A karate nem csak egy sport, hanem
életforma. Jellem, becsület, akarat, önuralom, tisztelet. Ez az öt alapelv. Aki
szívből szeretne karatézni, annak apránként
alkalmazkodni kell annak felfogásához.”
A karate egyébként biztonságosabb, mint
bármelyik másik sport. Minden izmot átmozgat, biztonságérzetet ad, képessé tesz az
indulatok kezelésére. Ráadásul nem kell
hozzá magasnak vagy nagyon erősnek lenni: kellő gyakorlással és kitartással bárki elérhet egy jó szintet.
A karate japán szó, jelentése: üres (puszta)
kéz. Egy felfegyverzett, vagy fegyvertelen ellenféllel való küzdelem, melynek során a
karatézó ember semmi mást nem használ,
csak a saját testét. A karate célja egyébként
nem a támadás, hanem az önvédelem.
A mi korosztályunkban 2 versenyszám
van a versenyeken. Szabad küzdelem és a
kata. A szabad küzdelem a nézőket talán a
boxra emlékezteti leginkább, de attól eltérően tilos az ütéseket bevinni, a technikát
röviddel az érintés előtt le kell állítani. A
kata egy formagyakorlat, különböző kéz-,
láb- és test-áthelyezésekből áll, és bármely
irányból támadó, képzeletbeli ellenfelekkel
való küzdelmen alapul. Több, mint 50 kata
létezik. Néhány közülük viszonylag egyszerű, mások bonyolultak és nagyfokú
ügyességet igényelnek. Sokak szerint a kata
a „karate esszenciája”.
Szeretem ezt a sportot, örömmel csinálom, és büszke vagyok az eredményeimre.
Külön köszönöm a képviselő-testületnek,
hogy segítenek kijutni az Athéni világbajnokságra.
Bucsy Benjámin
Benjámin két éve jelentkezett a Kouko-kai
egyesületbe. A rendszeres edzés hamar meghozta az gyümölcsét, gyorsan fejlődött, ami
eredményein is végigkísérhető. Mára országos
és európai megmérettetéseken is sikeres (Diákolimpia kata bronzérem, Nyílt Kushido
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Országos Bajnokság kata bronz, Balaton
Kupa nemzetközi verseny kata bronz, SKI
Országos Bajnokság kata arany, kumite ezüst,
SKI Európa-Kupa kata arany). Idén nyáron
a barna öv (3. kyu) megszerzésére készül, ami
a 9-10 évesek korosztályában még ritkaságnak számít. Az elért eredményei és a válogatottság mellett kiváló tanuló is. Számára a
világbajnokság egy életre szóló nagy lehetőség.
Heti öt edzés, valamint a versenyek segítik
a felkészülését. Az SKIF Világbajnokság
2009. július 20. és 26. között lesz Görögországban, Athénben. Benjámin a 12 évesek
korosztályában indul, célja, hogy a maximumot teljesítve dobogós helyen végezzen. Felkészültsége esélyessé teszi a jó szereplésre. A kint
töltött idő további lökést adhat fejlődésének,
mert az ott bemutatkozó és szemináriumot,
valamint edzést tartó nagymesterekkel való
találkozás önmagában is ritka eseménynek
számít.
Ezek az ifjú sportolók tisztában vannak
vele, hogy nem csak magukat, szűkebb környezetüket, hanem egy országot képviselnek,
és ez a verseny komoly hatással lehet további
pályafutásukra. Az egyesületük például számos jótékonysági bemutató révén (megyehatárokon kívül is) szeretteti meg a ﬁatalokkal
a testedzést – elsősorban persze a karatét –,
ezt a munkát továbbra is folytatni szándékoznak. Az athéni versenyre való kijutás
nagyban növeli hitelességüket és önbizalmukat.
Az idei évre még sok edzés és verseny van
betervezve, Diákolimpia, Országos Bajnokság, Balaton-Sió Nemzetözi Kupa stb. Ez
nagy kitartást igényel Benjámintól és jelentős
anyagi terhet ró ránk, szülőkre. Mert bár egyre többet hallani a sport áldásos szerepéről, az
állam szinte teljesen kivonta magát a támogatásból. Az egyébként jogos gazdasági megfontolások pedig mindenkit (legyen az cég
vagy vállalkozó) takarékosságra intenek. Így
az önkormányzati támogatás még különösebb
hangsúlyt kap, amelyet ezúton is köszönünk.
Bucsy Balázs

Megyegyűlés F Ö Z Ö V E R S E N Y
hírei
Fókuszban a felelősségteljes,
tisztességes újságírás
Nincsenek könnyű helyzetben
az újságírók. Napjaink információ sűrűjében kell a megfelelő
híreket kiválasztani, melyekkel
a tájékoztatás mellett egyben
a közvéleményt is alakítják –
hangsúlyozta
Lasztovicza
Jen, megyei közgyűlés elnöke
a sajtónapi fogadáson a megyeháza Szent István termében,
március 15-én.
Az elnök kiemelte az újságírók felelősségét, a korrekt és
tisztességes tájékoztatás jelentőségét. Sajnálattal szól arról, hogy
a médiákban elsősorban a negatív tartalmú hírek szerepelnek,
jószerivel alig található pozitív
információ. Reményei szerint az
újságírók a politikusokkal megtalálnák a megfelelő hangot, és
ehhez a másik fél is partnerséget
kínál.
A szónok üdvözölte, hogy
Veszprém megyében az országoshoz képest jóval kevesebb a
politikusok közötti nézeteltérés,
melyre jó példa a Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanácsban tapasztalható eredményes együttműködés.
– Remélhetőleg eljön az idő, amikor az emberek, az ország érdekében feszültség és viták nélkül
dolgozunk együtt – fogalmazott a
megyei elnök.
Ezeréves megyék
- tájékoztató Sólyban
Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke és Juhász Tibor
Sóly polgármestere, valamint a
főszervezők, köztük Németh
József, a megyei önkormányzat
kulturális szakembere lakossági
fórumon beszéltek a helybelieknek az Ezeréves megyék programjairól, különös tekintettel a
sólyi eseményekre március 16-án,
a település művelődési házában.
További információ:
www.veszpremmegye.hu

KEDVES FELSŐÖRSIEK!
Az idei főzőversenyen szeretnénk, ha a csapatok
a versenyre benevezett ételből egy pár adagot a
Falunapokon résztvevő látogatóknak értékesítenének. (Tavaly többen jelezték, hogy szívesen vásárolnának.) Az értékesítést a következőképpen
tervezzük: az ételt megkívánó tombolaszelvényt
vásárol, amelyet átad egy adagért cserébe a főzőnek. Így a főzők között értékesebb tombolatárgyakat sorsolunk ki az eredményhirdetéskor.
Kérjük, a főzőverseny nevezésekor jelezzék, hogy
mennyi adag ételt kínálnak fel a látogatók részére!
Köszönjük!
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Helytörténet
Kedves Felsőörsiek!
segítségüket kérjük! Helytörténeti
gyűjteményűnk számára olyan fényképeket kérünk Önöktől, amelyek a régi
Felsőörsöt, és az itt élő embereket mutatják
be! A fényképeket digitalizáljuk (szkenneljük), majd tulajdonosuknak visszajuttatjuk.
A fényképekből az idei Falunapokon már kiállítást is tervezünk. Kedves Felsőörsiek! Kérjük, segítsenek céljaink megvalósításában, és
adják kölcsönbe régi fényképeiket! Köszönjük!
A fotók leadhatók: Plell Olga,
Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2.

A

Tájékoztató a Gyermektábor jövőjéről
A felsőörsi gyermektábor Veszprém Megyei Jogú Város tulajdonában van.
Az elmúlt években pályázat útján kiválasztott vállalkozó üzemeltette, tavasztól őszig váltották egymást a gyerekcsoportok. Az ÁNTSZ hosszú ideje jelezte Veszprém Város számára, hogy
működési engedélyt csak akkor fog kiadni a táborra, ha ezt az EU-normák szerint felújítják.
Amikor a korábbi vállalkozó bérleti ideje lejárt, a megyeszékhely önkormányzata meghirdette
hasznosításra a tábort, s azt egyetlen jelentkezőként Mészáros Zoltán (Camp Europe Kft.)
vette bérbe. Terveivel megkereste a felsőörsi önkormányzatot, és a Norvég Alaphoz benyújtandó pályázatához kérte a „Felsőörs” név használatát. Önkormányzatunk megadta a névhasználatot, s a pályázó a magyarországi bíráló bizottsághoz benyújtotta a projektet, amit érdemesnek találtak arra, hogy megmérettessen a Norvég Alap-nál is. Jelenleg itt áll a pályázat.
Községünk képviselőtestülete támogatja a pályázatot (bár a tábor Veszprémé, így nincs közünk ahhoz, hogy a bérbevevő mit kezd vele), mert a tábor mostani állapotában siralmas képet
nyújt, szégyenfoltja településünknek. Önkormányzatunk támogatása azonban tartalmi szinten
is megvan, hiszen a program egyedülálló, Európában ilyen nincs sehol. Megvalósulása esetén
nyaranta 6 héten át nemzetközi zenei képzés keretében mind a diákok, mind a tanárok kiváló
zenészek, nemzetközi hírű és tudású előadók lesznek.
A Camp Europe Kft. úgy szándékozik a tanárokkal szerződni, hogy vállaljanak koncertet a településen, s a diákok is mutassák meg be a község lakóinak és az idelátogatóknak tudásukat. E
koncertekre a Millenniumi Emlékparkban és a templomokban (amennyiben az egyházak hozzájárulnak) is sor kerülhet. A programok egyfajta turisztikai attrakcióként is szolgálhatnak, s
olyan kulturális élményt jelenthetnek majd, mint hajdanában a felsőörsi ﬁlharmóniai koncertek voltak! Ezek pedig fontosak lehetnek a településnek s a régióhoz való kötödésben is.
A táborban felépülő képzési központban iskolarendszeren kívüli gyermek- és felnőttoktatási
lehetőségek lesznek, a zenei fejlesztésen kívül digitális, nyelvi
és demokratikus jogok gyakorlását segítő kurzusok is lesznek.
Önkormányzatunk keretmegállapodást köt Mészáros Zoltánnal, minek kapcsán a Millenniumi Emlékpark fejlesztésére
is sor kerülhet, s a tábor területén megépülő közművelődési Súlyos mozgáskorlátozott
szintér is hasznosítható lesz községünk számára.
személyek közlekedési
A pályázat elbírálása még nem történt meg, a Magyar Állam kedvezményeire a kéreltámogatásával a Norvég Alap bírálóbizottság döntésétől függ meket 2009. április 30.
a sorsa.
napjáig lehet benyújtani
Egy dolog biztos, Felsőörs számára is nagy lehetőség az, hogy
Közép-Európa egyetlen ilyen jellegű tehetséggondozó képzése a Polgármesteri Hivatal
és zenei stúdiója kezdheti meg működését a pályázat pozitív el- Igazgatási Irodájában.
Polgármesteri Hivatal
bírálása következtében.
Kenézné Berei Györgyi

FELHÍVÁS!
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A kéményseprésről
év februárjában számos szabálysértési eljárást kellett lefolytatnia a Polgármesteri Hivatalnak, mert a Szolgáltató
feljelentése szerint esetükben nem került sor tavaly a kötelező kéményseprő ipari munkák elvégzésére.
A lefolytatott eljárások és szolgáltatóval történt egyeztetés megerősítette, hogy
több esetben a szolgáltatóval való kölcsönös együttműködés hiányára vezethető
vissza a mulasztás.
Tájékoztatom az ingatlan-tulajdonosokat, hogy a munkák elvégzésének időpontjáról első alkalommal szórólapos, névre szóló értesítést, második alkalommal ajánlott értesítést kapnak.
Kérésemre a szolgáltató az ajánlott értesítésben egész napos idő intervallum helyett
már 4 órás idő intervallumot fog közölni. Amennyiben a megadott időpont nem
megfelelő, úgy lehetőség van másik időpont kérésére vezetékes telefonon (kérésemre a telefonhívásokat a jövőben már rögzíti a szolgáltató) és időpont kérhető
szombati napra is.
Az alábbiakban adjuk közre a szolgáltató elérhetőségét:
Kürtő-Tüzeléstechnikai Bt – 8230. Balatonfüred, Vasút u. 3. fszt. 2.
Tel: 87/580-258, Fax: 87/580-259.
Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 8.00 – 14.00 óráig, szerda: 8.00 – 20.00 óráig.
A szolgáltatás díjtételét a Veszprém Megyei Önkormányzat állapítja meg, mely
ebben az évben az alábbiak szerint alakul:
Egyedi kémény
1.295,-Ft/db/év
Gyűjtő kémény
1.160,-Ft/szint/év
Kisközponti kémény
270,-Ft/m/év
Tartalékkémény
670,-Ft/db/év
Üdülők kéménye
1.960,-Ft/db/4 év
Szakvéleményadás
9.700,-Ft/db/eset
Megjegyzés: - a díjak a 20 %-os áfa-t tartalmazzák,
- a négyévenkénti műszaki felülvizsgálat költségei az árakba beépítésre kerültek
- az árak a kiszállás költségeit magukba foglalják.
Fogalom meghatározások:
Egyedi kémény: az olyan kémény, amely legfeljebb három helyiség ellátásra szolgáló
tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál,
Gyűjtőkémény: több épületszint egymás feletti helyiségeiben lévő tüzelőberendezés
kéménye,
Kisközponti kémény: amelyre legalább négy helyiség ellátására alkalmas, 60 kW-nál
kisebb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál és keresztmetszete kisebb (64x64 cm) 4096 cm²-nél,
Nagyközponti kémény: amely 60 kW, vagy annál nagyobb teljesítményű tüzelőberendezés füstgázának (égéstermékeinek) elvezetésére szolgál, valamint a tüzelőberendezés teljesítményétől függetlenül keresztmetszete (64x64 cm) 4096
cm² vagy annál nagyobb.
Tartalékkémény: amelynél a tényleges igénybevétel a más rendszerű hőellátás miatt
nem áll fenn, de a hatályos rendelkezések szerint, illetve a fokozott biztonság
miatt használható állapotban való tartása szükséges,
Üdülők kéménye: időszakos tartózkodás céljára szolgáló üdülőegység kéménye,
Szakvélemény: az új égéstermék-elvezetők kivitelezés közbeni, eltakarás előtti ellenőrzésének eredményét, továbbá az újonnan épített vagy javított, ill. újból
használatba vett felülvizsgálati kötelezettség alá eső kémények és tartozékaik
megfelelő- ségét igazoló, a szolgáltató által kiállított tanúsítvány.
dr. Könczöl Gábor

2009.

jegyző
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A Református
Egyházközség
programjai:
Rendszeres programok:
VASÁRNAP
10 óra : istentisztelet
Minden hó 1. és 3. vasárnapja
10 óra: gyermekistentisztelet
HÉTFŐ
15.30 óvodás hittan (nagyobbak)
16.15 alsós hittan
17.00 felsős hittan
CSÜTÖRTÖK:
15.30 óvodás hittan (kisebbek)
16.30 biblia óra
17.30 ifjúsági óra
Családi istentisztelet a hirdetésnek
megfelelően 6-8 hetente
vasárnap 10 órakor
ÁPRILISI PROGRAMOK:
Április 2. 17 óra ﬁlmvetítés a parókián
Április 4. 10 óra: Palánta Bábmisszió
előadása: „Minden jó, ha vége jó!”
Helyszín: iskola tetőtér
Április 9. 18 óra nagycsütörtöki istentisztelet ﬁatalok szolgálatával
Április 10. 10 óra: nagypénteki istentisztelet
Április 12. 10 óra: húsvét első napi istentisztelet úrvacsorával
Április 13. 10 óra: húsvét másodnapi
istentisztelet teológus hallgató szolgálatával
Április 22-24. 18 óra ökumenikus
imanapok, helyszínek: református és
katolikus templom

F E L H Í VÁ S
A Felsőörsi Református
Egyházközségért Alapítvány
(adószám: 18913048-1-19)
tisztelettel kér adó 1%-os felajánlásokat, amellyel elsősorban gyermek- és
ifjúsági munkát, ill. a parókia épületének közösségi házzá történő átalakítását támogatja. A jövőbeni és az eddigi
felajánlásokat köszönjük!
A Felsőörsi Református Egyházközségért
Alapítvány kuratóriuma
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1% – Felhívás
A FELSŐÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY
ez évben is kéri a település lakóit, hogy adójuk
1 %-ának felajánlásával támogassák, mely egyetlen bevételi forrása. Az idei évben a Búzavirág
Népdalkör támogatására szeretnénk fordítani a
felajánlásokat. Amennyiben alapítványunk támogatása mellett dönt, akkor az adóbevallása mellé
az erre a célt szolgáló nyomtatványon a FELSŐÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY adószámát szíveskedjék közölni, amely a következő:
18925575-1-19.
Amennyiben nem csupán adója 1 %-ával támogatná alapítványunkat úgy az erre szánt összeget
a Budapest Banknál vezetett
10104820-63002700-00000008
számú számlára ﬁzetheti be.
Segítségét előre is köszönjük
Tislér Anikó Közalapítvány titkára

Nők Felsőörsért Egyesület
ezzel a felhívással kéri Felsőörsön lakó adózó magánszemélyeket és vállalkozásokat,
hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel egyesületünk javára
az alábbi adószámra:
19380458-1-19
Támogatásukat ez év júniusában megrendezendő
3. Felsőörsi Ízutazás rendezvényünkön néhány európai ország – eddig be nem mutatott - kulturális
és gasztronómiai programjaival köszönjük meg.
Az Egyesület címe: 8227 Felsőörs Csalogány út 14,
tel.: 06/30/522-40-55

I S KO L A A L A P Í T VÁ N Y
ADÓSZÁMA: 18914908-1-19
Kérjük, ajánlják fel adójuk 1 %-át, melyet iskolásaink úszásoktatására fordítunk!
Köszönjük!
Tisztelt Sportbarátok!
römmel értesítünk mindenkit, hogy
Sportegyesületünk 2005. július 18. óta
közhasznú egyesületként működik, ezért
2008. évtől jogosult a jövedelemadó 1%-ára.
Kérjük, hogy adója 1 %-ával támogassa Egyesületünk munkáját.
A befolyó összegből az ifjúsági csapatban szereplő
gyermekeket kívánjuk versenyeztetni.
Adószám: 19265881-1-19
Név:
FELSŐÖRSI IFJÚSÁGI
KÖZHASZNÚ SPORTEGYESÜLET
Rásky Ervin

Ö

SE elnök

Mire figyeljünk
a tavasz közeledtével?
árcius 1.-vel beköszöntött a meteorológiai tavasz. Előbb vagy
utóbb, de a jó idő is megjön. Nemcsak a természet újul meg, az
emberek is vágynak a szabadba a téli passzív időtöltés után. Megelevenedik az élet az erdőkben, a kertekben és persze az utakon is.
Előkerülnek a turista bakancsok, kerékpárok és motorkerékpárok, hogy letöröljük róluk a port. A közúton, különösen a hétvégeken, megnő a forgalom, jönnek a nyaraló tulajdonosok, kimozdulnak az emberek. Az
időjárás még változó, az utak magukon hordozzák a tél nyomát, a közlekedési feltételek nem mindig optimálisak.
Szeretném felhívni a ﬁgyelmet néhány, a biztonságos közlekedéshez elengedhetetlen, dologra:
A kerékpárunk legyen felszerelve első és hátsó lámpával, jól működő fékkel,
csengővel, fényvisszaverő kiegészítőkkel.
Mi magunk viseljünk láthatósági mellényt, amely ugyan lakott területen
kívül kötelező, de rossz látási viszonyok mellett mindenütt ajánlott.
Ahol kerékpárút vezet, azt használjuk, még akkor is, ha a minősége kívánni valót hagy maga után.
Alkohol fogyasztás után ne vegyünk részt közúti forgalomban.
LÁTNI ÉS LÁTSZANI LEGYEN A JELSZAVUNK!
A motorosok ﬁgyeljenek oda a sebesség helyes megválasztására a még gyakran nedves és téli hordalékkal foltokban borított utakon, hogy elkerüljék
a kisodródás, a szabálytalan előzés következtében elszenvedett balesetekkel
járó súlyos sérüléseket.
A jó idő sajnos az úgynevezett utazó bűnözőket is kicsalogatja.
Nemcsak a nyaralókat látogatják hívatlan vendégek, hanem a szép, napsütéses időben nyitva hagyott ajtókon, ablakokon át érkezhetnek azok a
besurranó tolvajok, akik „eredményes” tevékenységükkel keserítik meg a
kertben végzett munkánk után érzett örömünket.
Megjelennek a házalók, az utcákon céltalanul lézengő, nézelődő idegenek, akik gyakran terepszemlét tartanak, hogy hol, ki lakik, milyen a mozgás a háznál. És néhány nap múlva ők vagy társaik visszatérve becsöngetnek, bekiabálnak a kertben, udvaron dolgozgató háziaknak és valamilyen
trükkel bebocsátást kérnek.
A lakásban, házban aztán elterelve a ﬁgyelmünket, minden gond nélkül
kikutatják a tipikus helyekre (ágynemű, pulóver közé, vázákba, poharakba,
asztalterítő alá, ﬁókokba) rejtett pénzünket, értékeinket. Az árusított termék kiﬁzetésekor pedig mi magunk fedjük fel a rejtekhelyet, és már csak
egy ügyes mozdulat kell, hogy az összes megtakarított pénzünket elvigyék.
A házakat járó „üzletkötők” újabban hamis gyógyászati termékekkel jelentkeznek (bioptron lámpa, masszírozó szék) és nagyon előnyös vásárlási
lehetőséget ajánlanak. Feltétlen fogjunk gyanút, ha ilyen előnyös ajánlatot
kapunk, mert nagy összeget lehet veszíteni.
Változott a gyülekezési törvény néhány ponton:
• A bejelentett gyűlés megzavarása és a hivatalos személy elleni erőszak előkészülete (kövek, molotov-koktél, láncok egyéb eszközök birtoklása, felismerhetőség akadályozása, maszk viselése) bűncselekmény.
• A be nem jelentett gyűlés megtartása, a bejelentés 3 napos határidejének elmulasztása, a bejelentett gyűlés más útvonalon, helyen vagy időben való
megtartása szabálysértés.
Stanka Mária r. szds.
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FELHÍVÁS!

Gólyahír
Göncz Benedek
Szül : 2009.03.07.
súly : 3450 gr,
hossz : 54 cm.
Édesanyja : Gönczné Nyeste Ágnes
Édesapja : Göncz György
Gratulálunk!
A P R Ó H I R D E T É S
Jogosítvány türelmes oktatással
korrekt áron. Tel: 30/644-5794
Szlls Zsolt www.jogsim.uw.hu
ngol nyelvből korrepetálást és
nyelvvizsgára felkészítést vállalok.
Érdeklődni 20/476-72-17

A

Kedves alsóörsi, csopaki, felsőörsi, lovasi és paloznaki
Szolgáltatók!
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület 2009-ben is
várja azoknak a szolgáltatóknak a jelentkezését,
akik az öt község területén
éjszakázó ﬁzető vendégek
részére a Balaton Riviéra
kártyához szolgáltatásaik
árából
kedvezményt
nyújtanának.
Érdeklődni:
Keresztes Éva
Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület
8228 Lovas Fő u.8.
Tel: 06 70 371 8501

2500 m2-es terület szőlőtelepítésre, vagy
egyéb művelésre bérbeadó Felsőörsön.
Telefon: 06-70/341-0526
Vállalom családi házak, nyaralók rendszeres, vagy alkalmankénti takarítását.
Tel: 06-30/237-5564

SORSOLÁS
Megyei I. osztályú bajnokság (tavasz)
Felsőörs
Öskü
Március 15. 14,30 Vasárnap
Úrkút
Felsőörs
Március 22. 15,00 Vasárnap
Felsőörs
Csetény
Március 29. 15,00 Vasárnap
Várpalota
Felsőörs
Április 04. 15,30 Szombat
Felsőörs
Peremarton Április 12. 15,30 Vasárnap
Csabrendek Felsőörs
Április 19. 16,00 Vasárnap
Felsőörs
Taliándörögd Április 26. 16,00 Vasárnap
Gyulakeszi
Felsőörs
Május 03. 16,30 Vasárnap
Felsőörs
Ajka Kristály Május 10. 16,30 Vasárnap
Devecser
Felsőörs
Május 17. 17,00 Vasárnap
Felsőörs
Pét
Május 24. 17,00 Vasárnap
Balatonfőkajár Felsőörs
Május 30. 17,00 Szombat
Balatonfüred Felsőörs
Június 01. 17.00 Hétfő
Felsőörs
Mihályháza Június 06. 17.00 Szombat
Herend
Felsőörs
Június 13. 17.00 Szombat
Az ifjúsági mérkőzés 2 órával a felnőtt mérkőzés előtt kezdődik.

Mandula Ünnep

FELHÍVÁS!
Kedves alsóörsi – csopaki – felsőörsi – lovasi – paloznaki lakosok, Egyesületi tagok!
Örömmel értesítjük a lakosságot, hogy idén is
megrendezésre kerül a Mandula Ünnep az öt község területén.
Időpontja: 2009. április 17 – 18 – 19 –én.
A Mandula Ünnepen a programok között szeretnék a mandulát felhasználni, ezért tört vagy töretlen
mandula ill. mandulabél gyűjtést szervezünk.
A helyi lakosoktól és az Egyesület tagjaitól tombolatárgy felajánlást is szívesen fogadunk, melyet a
mandulával együtt az alábbi címre várunk:
2009. április 1.-ig bezárólag.
Alsóörs – Műv. ház: hétfő – 8-13 óra között –
Sashegyi Ildikó
Csopak – Galéria: csütörtök 16-18 óra között –
Steinhausz Györgyné
Felsőörs – Könyvtár: péntek 14-18 óra között –
Plell Olga
Lovas – Teleház: szerda 14-17 óra között –
Nagy Tünde
Paloznak – Teleház: szombat 9-12 óra között – Sári
Annamária.
Támogatásaikat ezúton, előre is köszönjük:
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
8228 Lovas, Fő u.8.

Felsőörsi Falunapok 2009. július 24-25-26.
Kedves felsőörsi bortermelők!
2008. évi Falunapokon nagy sikert aratott a borkóstolás és
borverseny, ezért az idei Falunapokon újra megrendezzük!
Kérjük Önöket, ha megmérettetnék boraikat, ha szívesen
megkóstoltatnák a közönséggel, jelezzék felénk!
A tavalyihoz képest változás lesz, hogy a bor fajtáját és a felajánlókat nyilvánossá tesszük, boros poharakat készíttetünk, amelyet
meg lehet vásárolni (tomboláért), a kóstoló mellé zsíros kenyeret is lehet kapni! 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 borok felajánlását, és ötleteiket is a következő címen jelezzék: Plell Olga, Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2.
Telefon:
87/577-211;
mobil:
06-30/421-6543;
e-mail: konyvtar@felsoors.hu; Skype: plell.olga Köszönjük!
Önkormányzat
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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 hó 20-án.
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