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Önkormányzati hírek
2012. október 26-án rendkívüli nyílt ülést tartott Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, melyen a következő döntések születtek:
A testület jóváhagyta a Balatonalmádi Város Önkormányzatával alakítandó közös önkormányzati hivatalról szóló, hosszú előkészítést követően előterjesztett megállapodást. A megállapodás értelmében Felsőörsön állandó jelleggel
működő kirendeltség lesz, mely a Balatonalmádi
Közös Önkormányzati Hivatal önálló osztályaként fogja Felsőörsön kiszolgálni a lakossági, önkormányzati igényeket. A felsőörsi kirendeltség 4
fővel fog működni (az eddigi 6 helyett). A feladatmegosztásnál arra törekedtünk, hogy a felsőörsi
polgárok ügyeit továbbra is helyben tudjuk intézni. Nagy eredményként értékelhető, hogy a létszámcsökkentéssel érintett kolléganők közül egy
főt a Balatonalmádi Járási Hivatal, egy főt pedig
Balatonalmádi Város fog tovább foglalkoztatni.
Második napirendi pontként a képviselő-testület jóváhagyta a Balatonalmádi Járási Hivatal állományába kerülő kolléganő és a hozzá kapcsolódó tárgyi eszközök átadását 2013. január 1-től.
Harmadik napirendi pontként a testület támogatta a Kelet-balatoni Kistérség Többcélú Társulásának további működését.
Végül a testület döntött a Hosszú utca-Almádi
utca illetve a Hosszú utca-Szőlő utca csomóponti
csatlakozásainak még az idei évben történő aszfaltozásáról.
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2012. november 12-én tartotta, melynek közérdeklődésre
is számot tartó témái a következők voltak:
A 2013-as év költségvetési tervét megalapozó
koncepcióról, vagy ahogy az a napirendek közt
szerepelt, a 2013. évi költségvetés megalapozásához készített intézkedési tervről tárgyalt elsőként a képviselő-testület. A téma összetettségére
tekintettel erről a napirendi pontról külön írásban
számolok be „Változások – 2013” címmel.
A testület ezen az ülésén döntött a Faluház
helységeinek további hasznosításáról, tekintettel
arra, hogy egyrészt mostanra vált nyilvánvalóvá
az, hogy a közös önkormányzati hivatal felsőörsi
kirendeltségén milyen létszámmal számolhatunk, másrészt az idősek nappali ellátására szolgáló helység már júniusban megürült. Így döntés
született ez utóbbi, majd’ 30 m2-es helység bérleti jogának meghirdetéséről.
A képviselő-testület támogatta a Malomvölgyben több, mint egy éve működő Snétberger Zenei Tehetségközpontot üzemeltető Camp Europe
Felsőörs Oktatási Közhasznú Nonprofit Kft-vel
kötendő közművelődési megállapodást. Ugyanakkor a testület helyt adott az állami és közérdekű feladatokat ellátó intézmény által fizetendő
adónemek arányos átstrukturálásáról, mely során
– egyebek mellett – figyelembe vette, hogy a társaság az év 12 hetében közcélú oktatási tevékenységet folytat.

A képviselő-testület támogatta a Morello Kft.
víztározó építéséről és ingatlanai összevonásáról
szóló településrendezési tervmódosítást igénylő kérelmét. A tervmódosításhoz kapcsolódóan
ugyancsak támogatta egy magánszemély 1426os és azzal szomszédos helyrajzi számú ingatlanainak összevonásáról szóló kérelmét.
Számos, temetőbe járó hozzátartozó jelzésére
az önkormányzat döntött arról, hogy támogatást
ad a katolikus és a református egyház tulajdonában lévő temető vadhálóval történő bekerítéséhez. Egyben adakozásra szólítja felekezeti hovatartozástól függetlenül községünk minden lakóját
a cél megvalósulása érdekében.
A Szilvás utca 1/4 számú önkormányzati bérlakás megüresedése miatt a testület döntött a bérleti jog meghirdetéséről is, a korábbiaknál enyhébb
pályázati feltételekkel.
A testület jóváhagyta az önkormányzat 2013as belső ellenőrzési tervét. A belső ellenőrzés a
helyi önkormányzatokról szóló törvény értelmében kötelező feladat, melyet az önkormányzatok
külső szakértő bevonásával teljesítenek. A jövő
évben az ellenőrzés az igényelt állami normatív
támogatásokra, az éves költségvetési beszámolóra, a Miske Óvoda költségvetési gazdálkodására
és az ingatlanvagyon-kataszter nyilvántartására
fog kiterjedni.
A képviselő-testület nem kívánt élni az Öböl
TV által 1997-2012 közti időszakban készült, digitalizált video anyag 384.614- Ft összeggel kínált adathordozó és a sokszorosítási jog megvásárlásával.
Döntés született a Király utca és az óvoda melletti ún. Barecs-köz (hivatalosan ez is
Fő u.) közti útszakasz kialakításáról, burkolatlan murvás kivitelben gépjárműforgalom és
gyalogos+kerékpáros forgalom számára fenntartott külön nyomvonalon.
Nagy örömömre szolgált, hogy a csapadékvíz-elvezetés fejlesztésére beadott pályázatunkat
a pályázatkiíró elbírálta és 142.625.700 Ft összegű támogatásra érdemesnek ítélte. A testület tárgyalt a tetemes összeg lehívhatósága és a megvalósítás érdekében szükséges további intézkedésekről. Az általunk benyújtott pályázat ugyanis
nem tartalmazta az akkor még a tervezés kezdeti fázisában lévő, de a falu csapadékvíz-elvezetésének megvalósításához nélkülözhetetlen, a Malomvölgybe tervezett „árvízcsúcs-csökkentő víztározó” kiviteli költségeit.
Ugyancsak örömteli eredmény, hogy az óvoda
fejlesztésére benyújtott pályázaton 10.427.006 Ftot nyertünk, melyet kisebb részben eszközök beszerzésére, nagyobb részben a dolgozók továbbképzésére, a kompetencia alapú nevelésre fordíthatunk.
Önkormányzatunk nyomására végül a közútkezelő megkezdi a Veszprém-Felsőörs bekötőút mentén lévő foghíjas fasor újratelepítését. Idén
ősszel 20 facsemetét ültetnek az út – későbbi kerékpárúttal nem érintett – oldalán.

Lapzártánkkor tapasztalhattuk, hogy az egyszerre folyó beruházásoktól valósággal megbolydult a falu. Ebben az időben zárult a közvilágítás korszerűsítése, melytől megtakarítást várunk a falu közvilágítási költségeiben. Megkezdődött a hulladéklerakó rekultivációja a temető melletti domboldalban, ahol először a szétterült és földdel fedett hulladéktestet tolják ös�sze egy kupacba, majd az egy helyre koncentrált hulladékhalom megfelelő, vízzáró szigetelést
kap a lehulló csapadékvíz átszivárgásának megakadályozására. A tereprendezési munkálatok a
tél beállta miatti pár hónap szünet után valószínűleg tavasszal a növénytelepítéssel folytatódnak
illetve zárulnak. Az öt legrosszabb állapotú utcában elindult a szennyvíznyomvonal-süllyedések kijavítása. A nyomvonalsüllyedések kijavítását követően a felvonult gépek elkezdik a Hosszú
utca csomópontjainak aszfaltozását is. A sportöltöző felújítása pedig elkezdődött a külső szigetelés fölhelyezésével, ezután a belső munkálatok,
nyílászárócserék következnek majd. Mindezek
természetesen nagyrészt pályázati és egyéb külső forrásokból valósulnak meg.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.felsoors.
hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs, polgármester

KÖZMEGHALLGATÁS
Tisztelt Felsőörsi Polgárok!
Felsőörs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2012. november 28-án (szerda)
18.00 órakor
Közmeghallgatást
tart,
melyre ezúton tisztelettel
meghívom!
A közmeghallgatás helye:
Malomvölgy Általános Iskola
tetőtéri közösségi helyisége
(8227 Felsőörs,
Körmendy prépost u. 5.)
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Változások 2013
Felsőörs jövőbeni életét számos, a közelmúltban történt jogszabályváltozás fogja meghatározni. Elsőként az önkormányzatiság és
az államigazgatási feladatok szempontjából
kényszerít lényeges változtatásokra minket a
Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
2011-ben elfogadott új törvény.
Itt érdemes tisztázni, hogy kis egyszerűsítéssel azt mondhatjuk, hogy az önkormányzatiság alatt a képviselő-testület és a polgármester működését értjük, míg az államigazgatási
feladatok nagyrészt a jegyző és a Polgármesteri Hivatal egyes alkalmazottai munkakörébe
tartoznak.
A törvény kimondja, hogy minden 2000-nél
kevesebb lakosságszámú településnek közös
önkormányzati hivatalt kell létrehozni az azonos járáson belüli településekkel, amíg a települések összlakosságszáma el nem éri a 2000
főt.
Mielőtt a közös önkormányzati hivatal létrehozásáról szóló gondolatmenetben tovább
mennénk, hadd térjek ki a járások – mint nagyon fontos változás – községünkre vonatkozó részleteire.
A járások kialakításával a cél az volt, hogy a
polgármesteri hivatalokban zömében a jegyző
hatáskörébe tartozó államigazgatási feladatok
többségét az állam saját intézményrendszerén
keresztül lássa el és csak azok az ügyek maradjanak a jegyzőnél, melyeknél a helyi viszonyok ismerete elengedhetetlen (pl. helyi adók,
birtokvédelem). Ha tehát feltesszük a kérdést,
hogy akkor ezentúl milyen problémánkkal kell
a járási hivatalba mennünk, a következő témák/ügytípusok merülhetnek fel:
- építésügy (egy építésügyi hivatal feladata
több járásra is kiterjedhet)
- gyermekvédelem, gyámügy
- népegészségügy
- egyes szociális igazgatási ügyek
Ugyancsak felmerülhet az a kérdés, hogy
miért a Balatonalmádi járásba fogunk tartozni?
Felsőörs kivételes földrajzi elhelyezkedésénél fogva bármelyik három környező járáshoz
tartozhatna. Ezek a Veszprémi, Balatonfüredi, és Balatonalmádi járások. Eredetileg a jogalkotó a Veszprémi járásba sorolta Felsőörsöt,
azonban a képviselő-testületnek meg volt a
lehetősége, hogy ezen változtasson. A döntés előtt fölkerestem valamennyi szóba jöhető önkormányzat polgármesterét Paloznaktól
Szentkirályszabadjáig és Nemesvámostól Alsóörsig. Végül alapos mérlegelés után a Balatonalmádi Járásba való tartozás mellett döntöttünk. Ennek okai a Balatonalmádi kistérségi együttműködés kapcsán fennálló jó viszony,
közös szociális és részben egészségügyi intézményrendszer, jó színvonalú, gyors okmányirodai szolgáltatás, földrajzi közelség, Balaton
parti járás stb.
Nem elhanyagolható szempont volt az sem,
hogy a járás megválasztása nagyban meghatározta azon települések körét, amelyekkel közös
önkormányzati hivatalt tudunk létrehozni.
Máshol nem szükségszerű, de Felsőörs esetében a járásközpont és a közös önkormányzati hivatal székhelye is Balatonalmádiban van.

A közös önkormányzati hivatalról szóló megállapodás előkészítése során az alábbi tényezőket tartottuk szem előtt. Szerencsére, ezek majdnem mindegyike biztosított az új
rendszerben:
- a felsőörsi Önkormányzat részéről a korábbinál olcsóbb legyen az új kirendeltség működtetése
- a felsőörsi polgárok igényeit a megfelelő
színvonalon továbbra is helyben tudjuk kielégíteni
- az önkormányzat által hozott döntéseket a
kirendeltség hajthassa végre
- az önkormányzat fő bevételi forrásai (helyi adók) a felsőörsi kirendeltség kezelésében maradjanak
Tehát 2013. január 1-től a Felsőörsi Polgármesteri Hivatal átalakul Balatonalmádi Közös
Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségévé.
Ez gyakorlatilag egy, a járások kialakításával szorosan összefüggő, átfogó kormányzati költségcsökkentési-hatékonyságnövelési folyamat része. A megkötött megállapodás alapján most úgy látszik, hogy ebből az átalakulásból Felsőörs még akár profitálhat is, de igyekeztünk mindenképpen úgy irányítani a folyamatot, hogy a lakosság szempontjából az új
rendszer észrevehető negatív változást a szolgáltatások színvonalában és elérhetőségében
ne okozzon.
A feladatok nagy részét tehát továbbra is a
Felsőörsi Kirendeltség intézi helyben, a jelenleginél alacsonyabb, az eddigi hat fő helyett 4 fős
létszámmal. Az összevonás miatt Felsőörsnek
nem lesz saját jegyzője, mostani jegyzőnk kirendeltség-vezetőként tevékenykedik tovább.
Sajnos az átalakulások az ország ismert gazdasági helyzete miatt súlyos kihatással lesznek Önkormányzatunk jövő évi költségvetésére is. Az önkormányzatok korábbi állami normatív (lakosságszám utáni) támogatása feladatfinanszírozássá alakul át. Az új rendszerben Felsőörsnek járó támogatások az ország
2013-as költségvetési törvényjavaslatának tervezetéből(!) számíthatóak. A törvénytervezetre alapozott számítások alapján a 2013-as költségvetésünk egyensúlyban tartásához körülbelül 15 millió forint hiányzott. A 15 millió forin-

tos hiány lefaragásához intézkedési tervet készítettünk.
Elsődleges szempontnak tartottuk, hogy a
fejlesztésekre fordítható forrásaink ne csökkenjenek. Így tehát eltöröltük a képviselők és
a bizottsági tagok tiszteletdíját. A korábbi, alanyi jogon járó szociális juttatások rendszerét
átalakítottuk rászorultsági alapúvá. Egy kisebb részt pedig sajnos csak adóemeléssel tudtunk orvosolni.
A gyepmesteri kiadások fedezésére a testület döntött az ebrendészeti hozzájárulás (ebadó)
bevezetéséről. Erről bővebben lapunk következő számában olvashatnak.
A szűkösebbnek ígérkező 2013-as költségvetés tervezésekor szembesült azzal az Önkormányzat, hogy hiba volt a helyi adók inflációkövető emelését évek óta elhalasztani. Emiatt
most az inflációnál nagyobb mértékű adóemelésekre kényszerülünk.
Bár a 15 milliós hiányban az ország 2013-as
költségvetésének elfogadásáig nem lehetünk
biztosak, adóemelésre csak december 2-ig van
lehetőségünk.
Nagyrészt a járások közigazgatási határához
igazodnak az új tankerületek is. Ezek szerint
Felsőörs a Balatonalmádi tankerületbe fog tartozni. Hogy ennek és az iskolák államosításának pontosan milyen következményei lesznek
2013. január elsejétől illetve szeptember elsejétől, az még nem teljesen ismert, lévén, hogy
a tankerületek vezetőit is csak nemrégiben, november 2-val nevezték ki. Ugyanakkor talán
reménykeltő az a tény, hogy a Balatonalmádi
tankerület vezetője egy valaha a Felsőörsi Iskolában tanító pedagógus, Hontai-Cziráki Mariann lett.
A képviselő-testület minden erejével azon
fáradozik, hogy a most folyó átalakulásokból
Felsőörs számára a lehető legjobbat hozza ki.
Bízom benne, hogy az előttünk álló átalakulásokkal kapcsolatban sikerült több kérdést tisztázni! Amennyiben bárkiben további kérdések
fogalmazódnak meg, készséggel állok személyesen is rendelkezésükre!
Szabó Balázs
polgármester

Helyi adóváltozások 2013-ban
Adónem
Építményadó (lakás)
Építményadó (KGépítési övezetben)
Építményadó
(gazdasági épület)
Építményadó (Üüüdülőövezetben)
Telekadó
Adónem
Idegenforgalmi
adó

Adómérték 2012
Ft/m2
120

Adómérték 2013
Ft/m2
140

220

250

14%

732

850

16%

165

175

6%

15

20

33%

Adómérték 2012
Ft/vendégéjszaka

Adómérték 2013
Ft/vendégéjszaka

Változás

200

300

50%

Változás
17%
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Itt élünk – Tóth Balázs

Miért ússza át kétszer egy lendülettel
a Balatont egy villamosmérnök? Hogy
vesz rá valakit pár pohárnyi rizling,
hogy Felsőörsre költözzön? Nem is tudom, hogy mutassam be Tóth Balázst,
hiszen rengeteg mindennel foglalkozik,
és rengeteg mindenben ért el már sikereket.
– Balázs, mondanál pár szót magadról?
– 1969-ben születtem Várpalotán, két
gyermekes boldog családapa vagyok.
Szakmámat tekintve, a Budapesti Műszaki Egyetemen végeztem villamosmérnökként, majd az egyetem elvégzése után közgazdasági szakokleveles mérnöki diplomát szereztem Zalaegerszegen. Jelenleg
informatikával foglalkozom, sokat dolgoztam külföldön, de egy idő után belefásultam az ingázásba, és szerettem volna itthon gyökeret verni. Ezért egyik barátommal alapítottunk itthon egy internetes vállalkozást, és mielőbb szerettem volna valahol a Balaton környékén letelepedni.
– Hogyan kerültél Felsőörsre?
– 2000-ben kerültünk Felsőörsre egy véletlen folytán, de talán a sors akarta így.
Barátom szüleinél, egy hosszú kirándulás
után szalonnát sütöttünk a Pocca-dűlőben.
Megragadott a hely hangulata, és néhány
pohár rizling után megkérdeztem tőlük,
hogy nincs-e a környéken valahol egy eladó telek, mire mondták, hogy dehogy
nincs, a szomszéd telek éppen eladó. Szép
fekvés, gyönyörű kilátás a Balatonra, száz
éves borospincével, szóval minden körülmény ideális volt, így pár nap múlva meg
is vásároltuk a telket, és hamarosan felhúztunk rá egy hétvégi házat. Szóval amolyan „gyüttmentek” lettünk, de hamarosan
kiderült, hogy a hétvégi házban sokkal szívesebben tartózkodunk, mint a városi lakásunkban, ezért úgy határoztunk, hogy
ide költözünk. Korábban mindig csak példálóztam Máraival, aki azt mondta, hogy
„ha megöregszem, pincét akarok...”. Nos
ez most jóval korábban következett be, de
nem bántam meg egyáltalán, sőt...
– Mivel szereted tölteni a szabadidődet?
– Szellemi munka után leginkább a
sportpályán vagy a természetben tudok
kikapcsolódni, vagy éppen a szőlőben.
Labdajátékok mellett szívesen túrázom,
és szeretem az extrém kihívásokat. Minden évben részt veszek a Balatonátúszáson
(idén duplán átúsztam), körbetekerem biciklivel a Balatont és futok pár maratont.
Gondoltam idén megpróbálom egyben is
teljesíteni mindhárom számot, ezért elin-

dultam két vasember versenyen is (3,8 km
úszás, 180 km bringa, 42,2 km futás), melyeket sikerrel teljesítettem. Így Vass Zsolt
barátom után én is felsőörsi vasemberré
váltam. Másik hobbim a sziklamászás és
hegymászás, bár az utóbbi időben sajnos
kevés időt tudok rá szakítani. Azért örülök, hogy volt alkalmam a Mont Blanc tetejéről lepillantani. Mostanában inkább
hazai teljesítménytúrákon veszek részt,
kedvenceim a Kinizsi 100 (100 km 24 óra
alatt) illetve a Káli 60 (60 km a Káli medencében), és természetesen a Felsőörsi
Nyolcas.
– Volt valamilyen érdekes kalandod?
– Persze, volt sok, hosszú lenne elmesélni. Egyik túra alkalmával megmentettünk egy kimerültség határán álló őzikét,
befogadtuk, felneveltük, szinte családtaggá vált. Mindenhova követett minket, mókás volt, mikor a faluban sétáltunk, mögöttünk az őz, a kutya és a macska szép sorban, a falubeliek nem kis csodálkozására.
– Említetted, hogy a Balaton közelsége
fontos szempont volt a lakóhely kiválasztásában.
– Fantasztikus kisugárzása van a Balatonnak, ezer arcát mutatja, megnyugtató érzés letekinteni rá. Unokatestvéreimmel van egy különös hóbortunk. Minden
év novemberében ill. februárjában megmártózunk a Balatonban, ezzel mintegy
lezárva ill. megnyitva a balatoni szezont.
Attól sem riadunk vissza, ha léken keresztül kell bemászni a vízbe. Mártózás előtt
minden alkalommal felsőörsi olaszrizlinggel megáldjuk a tavat. Az utóbbi alkal-

makkor Schirilla Gyuri is velünk tartott,
ő azért kicsit tovább bírta a vízben, mint
mi. (Schirilla György sportoló, aki 1999től kezdve minden évben átússza a jeges
Dunát. – Cs. M.)
– Úgy tudom, borkészítéssel is foglalkozol.
– Igen, elsősorban hobbiként szeretek
a szőlővel és borral foglalkozni. Örülök,
hogy egyre jobb borok születnek a borvidéken, és hogy a bor egyre inkább a közösséget összetartó erővé válik. Gondolok
itt a helyi bortermelőkkel való rendszeres
bormustrákra, testvértelepülésekkel közösen szervezett borversenyekre, szüreti mulatságokra, falunapokra. Kis családi
pincészetünkkel mi is bekapcsolódtunk a
borút programba. Zászlósborunk a Szürke eminenciásnak elkeresztelt szürkebarát, de olaszrizlinggel és cabernet fajtákkal is foglalkozunk. Gyűjtőszenvedélyem
is a szőlészethez és borászathoz kapcsolódik, mára már egész szép kis metszőollóés dugóhúzó-gyűjteménnyel büszkélkedhetem.
– Nem úgy érzem, mintha egy
„gyüttmenttel” beszélgettem volna.
– Örülök, hogy a falu befogadott, jó itt
élni, mostanra a helyi értékekhez ragaszkodó lokálpatriótává váltam, próbálok beszerezni régi felsőörsi ereklyéket, fotókat,
tárgyakat, és igyekszem támogatni a helyi
jó kezdeményezéseket, inkább csak a háttérből, amolyan szürke eminenciásként.
Mottóm: „Áldott legyen a föld, melynek
járjuk porát, s áldott legyen a föld, melynek isszuk borát”. Vivat!
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„Ne pazarolj!” rajzpályázat
és „Gazdálkodj okosan!” ötletpályázat
A „Fenntarthatósági napok a Malomvölgyi Általános Iskolában” rendezvénysorozathoz
kapcsolódóan
rajzpályázatot és ötletpályázatot indítunk általános iskolás gyerekek (elsőtől-nyolcadikig) számára.
A „Ne pazarolj!” rajzpályázat témája a gyerekek és családjuk mindennapjaiban a nem fenntartható életmód és fogyasztási szokások újszerű, figyelemfelkeltő bemutatása. A rajzokat rövid kísérő szöveggel
együtt lehet benyújtani. A kísérő szöveg célja a pazarlás bemutatása, annak negatív következményeire felhívva a figyelmet.
A rajzok A4-es méretben, bármilyen technikával készülhetnek. Az elkészült pályaműveket, név, életkor,

iskola, osztály és lakcím megjelölésével, 2012. december 20-ig kérjük
Plell Olgának a könyvtárban leadni
(Felsőörs, Szabadság tér 2.).
A „Gazdálkodj okosan!” ötletpályázat keretében a gyerekeknek egy hónapon keresztül meg kell figyelniük
családjuk fogyasztási és életmódszokásait, kiemelve a fenntarthatósági szempontból kedvezőtlen szokásokat és javaslatot kell tenniük olyan
fogyasztási- vagy életmódszokás változásra, ami releváns fenntarthatósági problémát old meg, és realis,
a család számára is elfogadható alternatívát jelent. Az elkészült pályaműveket, név, életkor, iskola, osztály
és lakcím megjelölésével, 2012. december 20-ig kérjük Plell Olgának a

Felhívás
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete hasznosításra
kijelöli a Felsőörs, Szabadság tér 2.
szám alatti Faluház épület földszintjén lévő helyiségét.
A helyiség alapterülete: 29,24 m2
A helyiség központi gázfűtéssel ellátott. Az épület akadálymentes bejáróval
rendelkezik.
Az épület vegyes hasznosítású, benne polgármesteri hivatal, könyvtár és
teleház működik.
Az épület földszintjén található egy közös WC-mosdó helyiség.
Az épület riasztó rendszerrel ellátott.
A hasznosítás módja: bérbeadás, határozatlan időre, bármilyen olyan tevékenységre, amely az épület vegyes
használatú funkciójával összeegyeztethető (pl. üzlet, iroda). Ipari tevékeny-

ségek és állandó zajjal járó egyéb tevékenységek kizártak. Kizárt továbbá
italbolt, dohánybolt.
A helyiség minimális bérleti díja:
25 ezer Ft/hó + áfa + rezsiköltség
A bérbevételi felhívásra vonatkozó jelentkezéseket egy eredeti példányban,
aláírva kell benyújtani Felsőörs község
Önkormányzata címére 8227. Felsőörs,
Szabadság tér 2.
Az ajánlatokat postán vagy a Polgármesteri Hivatal nyitvatartási idejében
személyesen lehet átadni.
A jelentkezés benyújtási határideje:
2012. november 30. (péntek) 10 óra.
A jelentkezéseket az önkormányzat
képviselő-testülete soron következő
ülésén bírálja el.
A Képviselő-testület ülésén - többes jelentkezés esetén - versenyeztetést tart.

Felsőörs község Önkormányzata bérbe adja a
Felsőörs, Szilvás u.1/4 szám alatti bérlakását.
A bérbevétel feltételeiről érdeklődni
a Polgármesteri Hivatalban lehet.

könyvtárban leadni (Felsőörs, Szabadság tér 2.).
A pályázatok nyertesei értékes jutalmakban részesülnek.
Felsőörs község Önkormányzata a
3.213.375 forint vissza nem térítendő támogatást nyert az Új Széchenyi
Terv KEOP-610/A/11-2011-126 pályázati kiírás keretében. A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

Meghívó
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
közbiztonsági Konzultációs Fórumot
szervez az ugyanebben az időben tartandó közmeghallgatás keretében

2012. november 28.
(szerda) 18 órára
a Felsőörsi Általános Iskola
tetőterébe.
A tanácskozás napirendi pontjai:
• Tájékoztatás a Konzultációs Fórum létrehozásának hátteréről,
céljáról, feladatáról.
• Tájékoztatás Felsőörs közbiztonsági és bűnügyi helyzetéről.
• Kérdések, észrevételek, javaslatok a jelenlévők részéről.
• A felvetett problémákra megoldási javaslatok, vállalások.
Tisztelettel várunk minden olyan érdeklődőt, aki Felsőörs Község közösségének érdekében, a közbiztonság megerősítésére érdemi észrevételt, javaslatot tud tenni.
Dr. Szabó János r. alezredes sk.
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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Krónika 2012. október
Október 5-én iskolásaink verssel, gyertyagyújtással emlékeztek meg az Aradi vértanúkról.

Október 23-án ünnepségen emlékeztünk
meg a forradalomról.
Október 27-én Tökös-nap volt a Civilházban, ahol a gyerekek tök jó játékokat játszottak, sült tököt ettek és töklámpásokat faragtak. A lebonyolításban segített
Gyöngy Veronika tanítónő. Köszönet érte!

Október 6-án a második Felsőörsi nyolcas
túra volt községünkben, amely csodálatos
időben, sok-sok résztvevővel zajlott. A főszervező idén is Máthé Tamás volt.
Október 13-án tartottuk a Szüreti mulatság
és Betakarítás ünnepét, melyet már másodszor szervezetett és bonyolított le közösen
Önkormányzatunk és a Nők Felsőörsért
Egyesület. A rendezvényen óvódásaink, iskolásaink, Búzavirág Népdalkörünk, alakulóban lévő színjátszókörünk is részt
vett. A jókedvet a Lovasi Hagyományörző
Egyesület, Kisszekund Zenekar és a
Hegyenjárók Néptánccsoport biztosította,
és mindezeket fokozta Kovács Marika bordalaival, és az esti bálon kiválóan éneklő
Viszt Tünde és Nyári László zenészek. A
jó hangulat mellett kiváló ételeket és helyi
borokat kóstolhattak a mulatozók. Ezúton
is köszönetet mondunk mindazoknak, akik
segítséget nyújtottak, illetve felléptek a
rendezvényen. Külön köszönet Sütöri Zoltánnak a hangosításért, Melnecsukné Vati
Juditnak és Szűcs Ibolyának a játszóházak
levezetéséért, az Óvónőknek és Tanítónőknek a gyerekek felkészítésért, s a kiállításra
beküldött alkotásokért a gyerekeknek.

Október 17-én a Malomvölgy Általános Iskolában Ki mit tud? címmel bemutatót tartottak a gyerekek. Az idén is színvonalas,
vicces vagy éppen tehetséget bemutató fellépések voltak. A gyerekek előadásairól készült videók a Botev Iskola honlapjáról elérhetők.

Október 27-én délután „Bozsik-foci” volt
a focipályán.

Október 30-án könyvtári vetélkedő volt a
gyerekeknek. A vetélkedő folyamán bepillantást nyertek a könyvtár felépítésébe,
számítógépes feladatok során ismerkedtek
a különböző internetes keresési lehetőségekkel, majd társasjátékot is játszottak.
Szemezgette: Plell Olga

6

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Adománygyûjtés a temetõ bekerítésére
Tisztelt Hozzátartozók!
A Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség, a Felsőörsi Református Egyházközség,
a Felsőörsért Közalapítvány, és Felsőörs Község Önkormányzata

adományokat gyűjt a Felsőörsi temető bekerítésére,
a vadállatok (őzek) okozta károk megelőzésére.
A kerítés a két temetőrész külső, még lekerítetlen határait szegélyezné közösen védve a belső területeket.
A kerítés építésére adományokat az alábbi személyeknél/helyeken lehet átadni:
Név

Képviselt szervezet

Cím

Szám

Sebestyén Károlyné

Róm. Kat. Egyház

Kinizsi u. 1.

(20) 828-9351

Bagi Judit

Református Egyház

Fő u. 20.

(20) 476-7217

Kovács Gábor

Református Egyház

Fő u. 43.

(20) 531-28-15

Szöllős Zsoltné

Felsőörs Község Önkormányzata

Szabadság tér 2.

(87) 577-210

-átutalással-

Felsőörsért Közalapítvány

Budapest Bank Nyrt.

10104820-63002700-00000008

Vállalkozók adományait a Felsőörsért Közalapítvány számlájára várjuk,
a közhasznú alapítvány az adományozásáról igazolást állít ki.

Nagylelkű adományaikat hálásan köszönjük!
Az adománygyűjtésről szóló fenti felhívás közhírré tétetik a Felsőörsi templomokban,
a temetők bejáratánál, valamint Felsőörs Község Önkormányzatának kiadványában a Felsőörsi Hírmondóban.

Pályázat
„Okos legyen, mézet egyen!”
Vásároljon helyi terméket
a helyi �stermel�t�l!
Akác- vegyesés egyéb fajtamézek,
propolisz, viasz eladó.
Helyi lakosoknak ingyenes házhoz szállítás.
Megrendelés interneten is lehetséges.

Biró Zoltán
8227 Fels�örs F� út 75/A
Tel: 06-30-3909239
biromez@gmail.com

Felsőörs, Miske Óvoda a „Közalkalmazottak jogállásáról
szóló” 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján pályázatot
hirdet dajka munkakör betöltésére.
A közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan
idejű közalkalmazotti jogviszony
Foglalkoztatás jellege: Teljes munkaidő
A munkavégzés helye: Veszprém megye, 8227 Felsőörs
Fő u. 21.
A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással
járó lényeges feladatok: Dajkai feladatok
Illetmény és juttatások: Az illetmény megállapítására és a
juttatásokra a „Közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992.
évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.
Pályázati feltételek:
• 8 általános, dajkaképző
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• Középfokú képesítés, dajkai munkakörben szerzett
tapasztalat
A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör
legkorábban 2013. január. 3. napjától tölthető be.
A pályázat benyújtásának határideje:
2012. december 07.
Bővebb információ: www.felsoors.hu, illetve személyesen:
Nagy Zsuzsanna óvodavezető (Miske Óvoda, Felsőörs, Fő
u. 21.)
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Új állattartási szabályok

Mezôgazdasági haszonállat tartása önkormányzati rendeletben nem korlátozható.
A Vidékfejlesztési Minisztérium tájékoztatása szerint 2012. október elsején lépett hatályba az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló törvény módosítása (lásd: A 2012.
évi XVIII. törvény az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény módosításáról). Ez azt jelenti, hogy a haszonállatok tartását korlátozó, megtiltó önkormányzati rendelkezéseket - például állattartási övezetekre vonatkozó előírások, tartható állatok száma - hatályon kívül kell helyezni.
Természetesen a jövőben ugyanúgy be kell tartani az állategészségügyi, közegészségügyi, állatjóléti, környezetvédelmi, illetve természetvédelmi szabályokat, előírásokat, ahogy eddig.
Ez praktikusan annyit tesz, hogy bárki, bármilyen háziállatot, bármilyen számban tarthat a
portáján, ameddig azok tartása nem ütközik valamilyen állatvédelmi, állategészségügyi, környezetvédelmi vagy természetvédelmi korlátozó
rendelkezésbe.
Ennek szellemében alkotta meg Felsőörs Önkormányzata is a helyi rendelet módosítását, amit
a honlapján elérhetővé tett és társadalmi vitára
bocsátott.
Annak érdekében azonban, hogy világosan
lássuk, mit is jelent a mostani törvényi változás,
érdemes szembeállítanunk egymással a törvényalkotó elképzelését, illetve az érintettek korábbi
kifogásait.
Érvek
A törvényalkotó szándéka szerint az intézkedés egyik célja, hogy az állattenyésztés, illetve a
növénytermelés egyensúlya helyreálljon. A nemzeti vidékstratégia ösztönzi a korábbi falusi állattartás hagyományainak felélesztését, a mezőgaz-

A felsőörsi Miske óvodában a gyermekek környezettudatos nevelése is egy fontos cél. A környezettudatosság nem csak a szelektív szemétgyűjtést, az anyagok újrahasznosítását vagy az
energia ésszerű felhasználását jelenti, hanem bizony azt is, hogy amire csak lehetőségünk van,
megtermeljük magunknak.
Az óvodások már tavasszal elkezdik a munkát,
az óvó nénikkel és a dadusok segítségével komolyan, nagy felelősséggel dolgoznak a kertben. Elvetik a magokat, locsolgatják a palántákat, meg-

dasági munka szerepének erősödését, a háztáji növénytermesztés és állattartás növelését, és minden
támogatást megad ahhoz, hogy a vidék népességmegtartó ereje növekedjen. Fontos cél, hogy a falvakból az utóbbi időben visszaszorult növénytermesztés és állattartás új erőre kapjon. Azok, akik
kerttel körülvett családi házban laknak, ne csak
parkosítsanak, hanem elsősorban saját használatra
zöldséget, gyümölcsöt termesszenek vagy állatot
tenyésszenek. Ennek a romantikáján túl (disznóvágás, fészekaljban tojáskeresés) gazdasági (nem
az esetenként külföldről behozott növényi és állati termékeket kell megvásárolni) és egészségügyi
(garantáltan organikus gazdaságból származó élelmiszer) jelentősége is van. Természetesen, mindezek mellett további törvényi változásokkal a piacra és elsősorban a helyi, őstermelői piacra jutást
is támogatja az állam.
Ellenérvek
Az állam által megfogalmazott céllal szemben
vannak azonban ellenérvek is, amiket érdemes figyelembe venni és az esetleg növénytermesztésre vagy állattartásra vállalkozóknak megszívlelni.
Tagadhatatlan tény, hogy elsősorban a ’90-es
évek végétől felgyorsult az a folyamat, hogy a
korábban városban élők, városban dolgozók a
kertvárosi, illetve a munkahelyükhöz közeli elővárosi vagy falusi területekre költöznek ki. Ez
megfigyelhető Felsőörsön is. Ennek elsődleges
oka a megkérdezettek szerint, hogy a kiköltözők
a falusi élet nyugalmát – csendet, jó levegőt – keresik. Ezzel az elvárással azonban nem feltétlenül fér össze a hajnalban kukorékoló kakas, vagy
a sertésektől áradó erős szagok, esetleg a felhalmozott szerves trágya bűze. Problémát jelenthet
még a rágcsálók esetleges megjelenése is.

A falusi lakosság is leszokott a ’80-as években
még oly népszerű háztáji gazdálkodástól, hisz az
azóta elszaporodott nagyáruházakban egyszerűbben és valójában olcsóbban lehet beszerezni azokat az élelmiszereket, amiket korábban otthon, a
kert végében termeltek meg. Igaz, ezeknek a beszerzett élelmiszereknek a minősége sok esetben
megkérdőjelezhető.
Harmadik ellenérv a falusi turizmus, amire
igencsak rossz hatással lehet egy-egy nem kellően tisztán tartott sertés, vagy a fajtajellegből adódóan, a párzási időszak alkalmával jellegzetes
szagot árasztó kecskebak.
Az önkormányzat képviselő-testülete olyan javaslatot bocsátott társadalmi vitára, amely enyhíti a haszonállattartásra vonatkozó szabályokat
úgy, hogy a védőtávolságokat csökkentette.
A tervezett szabályozás szerint állattartó épületet és trágyatárolót a jövőben is csak az ingatlanok építési helyén belül lehet elhelyezni. (Az ingatlan építési helye az ingatlannak a beépíthető
része, azaz az építési szabályokban meghatározott előkert, oldalkertek és hátsókertekkel csökkentett területe.)
A tervezett szabályozás szerint a szomszédos
ingatlanok építési helyétől legalább 5 méterre lehet állattartó épületet és trágyatárolót elhelyezni
az ingatlan építési helyén belül és a hátsókertben.
Mindezen érvek és ellenérvek miatt Felsőörs
Önkormányzata kéri a lakosságot, hogy a rendelet-tervezetet véleményezni szíveskedjen (www.
felsoors.hu/rendelettervezet oldalon, vagy levélben), annak érdekében, hogy a békés együttélés a
későbbiekben se sérüljön.
Benedek Szabolcs
Humán Bizottság
2012.11.14.

Miske Óvoda

figyelik a zöldségek fejlődését. Ezáltal már kisgyermekkorban megismerik a törődés, gondoskodás örömét, ami felnőttként is életük része lesz.
A Miske óvoda gyermekei a közösen termesztett
zöldséget, gyümölcsöt szívesen fogyasztják, mindennapi étrendjükből nem hiányozhat.
Az őszi betakarítás és a terményünnep után
már mindenki várja az óvodások mini kiállítását,
ami a bejárat előtt, a fedett tornácon látható. A kisgyermekek állatfigurákat, manókat készítenek a
terményekből, ötletes elrendezésben, szemet gyönyörködtetően. Idén is lefényképeztem a kiállítást, mert jóleső újra és újra megnézni a képeket.
Vannak ludak tökből, malacok dióból, a sündisznó tüskéi áfonyabogyók, rajta egy szem csipkebogyó a süni zsákmánya. A tacskó hosszú teste tök, feje sárga birsalma, füle kukoricacsuhé, a
hernyó teste pici almák sorba rakva, lábai csipkebogyók, a kisegér füle tökmag, szeme bors. A tréfás állatkert lakója még a nyuszi, a szúnyog, a teknősbéka, a cica, a polip és sok-sok manó. És biztos van más is, amit majd holnap veszek észre.
A felhasznált termények sora végtelen: makk,
kukoricacső és csuhé, krumpli, gesztenye, birsal-

ma, padlizsán, sárgarépa, csipkebogyó, tökmag,
kukoraciaszemek, patisszon, alma, őszi falevelek.
Bámulatos ötletesség, részletgazdag kidolgozás és humor. Nem lehet elmenni mellette, még
egy rohanós nap után is megállok egy percre, mielőtt kinyitom az ajtót. Minden alkalommal felfedezek valami újat.
Ezúton is köszönet az óvodába járó gyermekeknek és felnőtteknek azért a mindennapi mosolyért, amit a látogatók arcára varázsolnak munkájukkal.
Simon Zsanett Anna
szülő
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Honnan indultunk, hol vagyunk és hová tartunk az önkormányzati ciklus felénél?
Engedjék meg, hogy a 2010-es helyhatósági választások évfordulóján rövid
helyzetértékeléssel számoljak be Önöknek a fenti kérdésre válaszolva.

új megjelenést és egy kis színt adtunk, úgy
hogy a vele járó költségek nem emelkedtek.

2010

2011-ben végre saját körzeti megbízott
rendőrt kapott Felsőörs, akit ráadásul sikerült helyi lakossá tennünk.
A választást követő fél éven belül egy
négy évre szóló ambiciózus gazdasági
programot dolgoztunk ki a falu fejlesztési irányait egyértelműen, számszerűen kijelölve. A ciklusprogramról a 2011.
áprilisi közmeghallgatáson kikértük a lakosság véleményét is, az itt elhangzott javaslatoknak, valamint az éves felülvizsgálatnak köszönhetően is alakult a program. Azóta folyamatosan zajlik a ciklusprogram végrehajtása.
A fejlesztési tervek másik fontos eleme
volt a településfejlesztési koncepció megalkotása és a még jelenleg is zajló, átfogó
rendezési tervmódosítás. Javarészt ennek
a munkának a koordinálására újból lett
(megbízásos) főépítésze a falunak.
A Tiszta Magyarország programnak köszönhetően új szelektív gyűjtősziget létesült a focipálya mellett. A két gyűjtőszigetet az önkormányzat kérésére pár hónapja bővítette a szolgáltató plusz egyegy műanyaggyűjtő edénnyel. Gyűjtsünk
mindannyian szelektíven!
Ebben az évben lehetőségünk volt a Faluház pincéjében található konditerembe új
gépek beszerzésére és Takács Tamás irányításával zajló önkéntes munkával a helyiség padlójának felújítására.
Nyáron a 2010. decemberében megítélt
pályázati pénzből és az ingatlantulajdonosok anyagi hozzájárulásából új burkolatot kapott a Kishegybe vezető Eperfasor
utca. A Vadrózsa utca földútja pedig mart
aszfaltos útalapot kapott a ma is hatályos
útépítési rendeletünkben foglalt szabályozásnak megfelelően (külterületi utak
esetében a költségek 80%-át az érdekelt
ingatlantulajdonosok, 20%-át az önkormányzat biztosítja). Köszönet Tóth Balázsnak, aki összefogta a beruházásban
érdekelt ingatlantulajdonosokat!
Ebben az évben sikerült elérni, hogy a
külterületi lomtalanítást ne kelljen kifizetnie az önkormányzatnak. Ezzel mintegy 1.600 ezer Ft-ot spóroltunk!
Faültetések voltak társadalmi összefogással, Bíró Zoltán jóvoltából a focipálya körül és a temetői parkolónál.

A 2010-es önkormányzati választások
idején négy futó pályázat volt az előző faluvezetés jóvoltából. Az egyik az Eperfasor útfelújítása, a másik a volt prépostsági majorépület önkormányzati tulajdonú
részének Szociális Szolgáltató Házzá történő átalakítása (a Balatonalmádi Szociális Intézményfenntartó Társulás és Balatonalmádi Város koordinálásával) a harmadik a hulladéklerakó rekultivációja
(Veszprém város irányításában, sok település – köztük Felsőörs – együttműködésével), a negyedik pedig az ún. közművelődési pályázat, melyből eszközöket, kiegészítőket tudtunk beszerezni a frissen
épült nyitott színhez. Ezen projektek közül úgy éreztük, hogy a Szociális Szolgáltató Ház terveit mindenképpen módosítanunk kell a biztonságosabb gyalogos
közlekedés érdekében, ezért készülhetett
el a ház út felőli sarkának levágása.
Ekkoriban zajlott a Civilház féltető befejezése, ponyvázása, eszközök, bútorok beszerzése, pince berendezése, mobil színpad felépítése és fedése. Nagy segítség volt a féltető villamos rendszerének és világításának kiépítése, melyet
még Csóka Ferenc, korábbi alpolgármester Úr és Mikóczi János, korábbi képviselő Úr vállaltak önkéntes munkával. Az
egész falu nevében köszönjük nagylelkű
felajánlásukat!
Az átadás-átvételi folyamatot követően
fontos ésszerűsítések zajlottak (telefonok,
internetes hirdetések, átalánydíjas ügyvéd megszüntetése, stb.). Ezekkel a megtakarításokkal, valamint külső források
bevonásával a mai modern világban fontos informatikai fejlesztéseket tudtunk
végrehajtani a Polgármesteri Hivatalban.
Lapunk korábbi számaiban részletesen beszámoltunk a DRV-vel zajló Góliát-harcunkról, melynek eredményeként
– sok éves tendenciát megtörve – nem
emelkedtek a víz-, szennyvíz közüzemi
díjaink. Köszönhettük ezt Dr. Pásztor István és Piller Péter képviselő Urak szakértelmének, és az egységes, következetes
tárgyalási stílusunknak.
Újságunknak, a Felsőörsi Hírmondónak is

2011

Kihelyeztettünk egy, a felsőörsi Árpádkori templomot jelző táblát a négysávos
út mentén. Szabványosítottuk az óvoda
játszóeszközeit és egy szülői adománynak köszönhetően új eszközzel válthattuk
ki a régiek egy részét. Ugyanekkor megszüntettük a többi köztéri játszótér balesetveszélyes hibáit.
Szerencsére 2010. végén leállítottuk a Király u.- Barecs köz közötti egyik ingatlan
túl drágának tűnő kisajátítási folyamatát.
2011-ben lehetőség nyílt arra, hogy a korábbi összeg feléért megvásároljuk ezt a
földrészletet.
Dr. Könczöl Gábor jegyző anyagi felajánlásának, az önkéntes munkában résztvevő lakosoknak és a munkálatokat koordináló FÉK Egyesületnek köszönhetően
kiépült az erdei falépcső a Fenyves utca
mindkét végén.
Ebben az évben lecseréltük a régi tanyagondnoki gépjárművet egy kevésbé használt és praktikusabb járműre.
Máthé Tamás, Bárókert utcai lakos szervezésének köszönhetően bekerült a
„Felsőörsi nyolcas” nevet viselő teljesítménytúra az országos túranaptárba. A
Balaton-felvidék e gyönyörű részére az
ország minden pontjáról érkezők megismerkedhettek Felsőörs és környéke páratlan természeti szépségével és jó hírét vihették falunknak.
Az iskolában állandósítottuk a 3. napközis csoportot.
A Civilház udvarának rendezése több
ütemben zajlott. Először az önkormányzat hirdetett társadalmi munkát, mely során többek közt kiépült a mai helyen álló
mobil színpad áramellátása. Sok önkéntes mellett külön köszönet illeti Szalai Jánost és családját az itt nyújtott segítségért, valamint Mikóczi Jánost a csatlakozó kiépítéséért!
2012
2012 januárjában jelentős mennyiségű
tűzifát tudtunk szétosztani a rászorulók
közt egy pályázat jóvoltából.
A 71-es út mentén is elhelyeztünk két darab, a felsőörsi Árpád-kori templomot jelző táblát.
A játszóterek közül az iskola udvarán
lévő játszóeszköz szabványosítása történt
meg a szeptemberi iskolakezdésig.
Ebben az évben Dr. Pásztor István képviselő koordinálásával, Bíró Zoltán és Mé-

79
száros Imre felajánlásából, valamint ismét
számos önkéntes munkájának köszönhetően tavasszal és ősszel is voltak faültetések (az iskolánál, Civilház aljában lévő játszótér mellett, Király u., Bárókert u. mentén) Hosszas közbenjárás után sikerült elérni, hogy a Veszprém-Felsőörs bekötőút
mentén a közútkezelő pótolja a hiányos fasor egy részét (20 db új facsemete).
A Civilház udvarának rendezésére, szépítésére második ütemben a Civil Baráti
Kör mozgósította tagjait.
Júniusban ünnepélyes keretek között átadtuk az elkészült Szociális Szolgáltató
Házat.
Ugyanezen az ünnepségen adtuk át a
2011-ben benyújtott és még ugyanabban
az évben megnyert pályázatnak köszönhetően a forgalomlassító sziget és gyalogátkelőhely beruházását.
Ezzel egy időben az önkormányzat saját
forrásból megépíttette a Fő utca Táncsics
utca-Hóvirág utca közti szakaszán a temetővel szemben lévő oldalon a járdát is.
Több hónapon át tartó küzdelmes tárgyalássorozat után végül sikerült megállapodni a 10 évvel ezelőtt készült szennyvízcsatorna-beruházás kivitelezőjének
jogutódjával a szennyvíznyomvonal sül�lyedések javarészt garanciális kijavításáról.
Több éven át tartó sokszori nekifutásra
végül megállapodás született az érintett
lakók és az önkormányzat között, így az
útépítési rendeletben foglaltaknak megfelelően, a beruházás költségeinek 50-50%os viselésével, az idén szilárd burkolatot és rendezett utcaképet kapott a Szőlő utca.
A Fenntartható Élet és Környezet (F.É.K)
Egyesület jóvoltából és több szervezet,
köztük az önkormányzat anyagi támogatásával egy új tanösvény létesült a Malomvölgyben.
A Bakony és Balaton Geopark Európai és
Globális Geoparkok hálózatába történő
nevezésének aktív támogatására Felsőörs
együttműködésben elvégezte a szakmai
körökben világhírű Forrás-hegyi Geológiai bemutatóhely felújítását.
Fenntarthatósági napok címmel, több
mint 3 millió forint pályázati forrásból
játékos, aktív környezettudatos nevelési
programot indítottunk iskolánkban.
2011. után Máthé Tamás és csapata idén
is megrendezte a nagy sikerű Felsőörsi
nyolcas országos teljesítménytúrát.
Nagy valószínűséggel a lap e számának
megjelenésére elkészül a Hosszú utca
csomópontjainak burkolása is.
Ugyancsak lapzártára várható a falu teljes közvilágítás-hálózatának korszerűsítése.
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A hozzátartozók kérésének eleget téve
akár még az idén megépülhet a temető
kerítése a lakosság adományaiból és a temetőfenntartók hozzájárulásával.
Folyamatban van a temető melletti felhagyott hulladéklerakó rekultivációja.
Szintén folyamatban van a sportöltöző
felújítása egy 5 millió forintos sikeres pályázat jóvoltából.
Továbbá most zajlik a Felsőörs és környéke turistatérkép kiadása, valamint az
egyes településrészek térképeinek kihelyezése külterületi csomópontokban.
2013/2014
A napokban kaptuk a hírt, hogy lehetőség
nyílt a csapadékvíz-elvezetés megoldására egyes kritikus utcákban. Ennek megvalósítására 142 millió forintot nyertünk
pályázaton. Folyamatban van továbbá a
csapadékvíz-elvezetési projekttel összefüggő, Malomvölgybe tervezett vízzáró
gát kivitelezéséhez a pénzügyi források
felkutatása.
Szintén a napokban ítélték meg az óvodafejlesztésre benyújtott pályázatunkban
igényelt több, mint 10 millió forintot.
Jelenleg előkészítés, illetve beadás előtt
áll 2 köztéri játszóterünk szabványosításáról szóló pályázatunk 5 millió forint
értékben a Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú
Sportegyesülettel együttműködésben.
Ugyanilyen beadás előtti állapotban van
további két pályázat.
Az egyik a Civilház udvarának parkfejlesztése 20 millió forintból, a másik a
Templomdomb rendezése szintén 20 millió forintból.
2013. januári beadásra számítva készülünk a korábban javarészt már elkészült
tervek alapján a Faluház energetikai korszerűsítésére vonatkozó pályázatunkkal.
Továbbra is terveink közt szerepel kerékpárút-építés Alsóörs és Veszprém irányába, az Almádi úti járda építése, járdafelújítás a Fő utca mentén, új gyalogátkelőhelyek kialakítása a Fő utcán.
Továbbra is bízunk abban, hogy a Vadrózsa utcához hasonlóan az ingatlantulajdonosokkal összefogva lehetőség lesz külterületi utak felújítására, burkolására.
Általánosságban elmondhatom, hogy ebben a ciklusban sikerült elérnünk, hogy
Alsóörs, Balatonalmádi, Csopak strandjain a Felsőörsiek kedvezményesen strandolhattak.
Jó az együttműködés a 2011-ben avatott
Snétberger Zenei Tehetség Központtal.
Lakossági jelzésre közbenjárva az önkormányzat kérésére új buszjáratokat he-

lyeztek üzembe Veszprém és Felsőörs között.
Ahogy a fenti felsorolásból is látszik, a
társadalmi és egyházi szervezetekkel ös�szefogva, az önkéntesek nagylelkű közreműködésével sokkal eredményesebb a
falu fejlesztése és az egyes programokban résztvevők a sikert is jogosan magukénak érezhetik. Még egyszer az egész
falu nevében ezúton is köszönöm a civil szervezetek, önkéntesek támogatását.
A faluközösséget építő aktív közösségek
jöttek létre az elmúlt két évben. A Civil
Baráti Kör, a Nők Felsőörsért Egyesület és a Felsőörsért Közalapítvány a kulturális, közösségi élet szervezésében tett
sokat a falu lakóiért. A Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület az utánpótlás-nevelés, a sport és a testvér-települési
kapcsolatok terén működik hosszú évek
óta töretlen eredményességgel. A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület teremtett világunk megóvásáért és az ehhez elengedhetetlen szemléletformálásért tesz megalakulása óta nagyon sokat Felsőörsön. A Búzavirág Dalkörünk
messzi tájakra is elviszi Felsőörs jó hírnevét és a falu majd’ minden rendezvényét színesíti fellépésével. A Búzavirág
Nyugdíjasklub pedig példásan összefogja
az időseket a faluban, akik kitartó munkával ápolják a falu virágoskertjeit, buszmegállóit.
A felsorolást még biztosan hosszan lehetne folytatni, hiszen a szemünk láttára alakulnak most is újabb és újabb közösségek, szerveződnek változatosabbnál
változatosabb rendezvények, melyeket az
önkormányzat lehetőségeihez mérten a
jövőben is igyekszik támogatni.
Örülök, hogy meghallgatva a lakosság,
az Önök igényeit, sokszor tevőleges segítségükkel fejleszthettük a falut. Ehhez
várom továbbra is észrevételeiket, támogatásukat!
Sokan megkeresnek személyesen is, aminek nagyon örülök, mert tisztában vagyok azzal, hogy akár az újság, akár a
TV, vagy honlapunk és az elektronikus
levelezés csak korlátozott információközlésre adnak lehetőséget. Ezért kérdésükkel a felröppenő kósza, esetleg téves hírek tisztázása érdekében forduljanak bizalommal hozzám!
Végezetül köszönöm mindazok munkáját, támogatását, akik előmozdították
Felsőörs fejlődését az elmúlt két évben!
Szabó Balázs
polgármester
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Rendezvények

 Cascós önrész jóváírás

November
19. 09.30 Ringató; helyszín: Faluház
19. 17.15 Aerobic; helyszín: Iskolatetőtér
22. 18.00	Zumba; helyszín: Iskolatetőtér
24.19.00 Erzsébet-Katalin Bakancsos Bál;
helyszín: Civilház, szervező: CBK
26. 17.15 Aerobic; helyszín: Iskolatetőtér
29. 18.00	Zumba; helyszín: Iskolatetőtér
29. 18.00 Adventi koncert - „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”
– közreműködik: Paloznaki Kórus; Helyszín: római
katolikus műemléktemplom; szervező: önkormányzat

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

December
8.
Mikulásköszöntés és adventi vásár;
helyszín: Civilház; szervező: önkormányzat és NÖFE
13.
Adventi koncert -„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”
helyszín: Református közösségi tér; szervező: önkormányzat
21.
Felsőörs Karácsonya;
helyszín: Batthyány tér; szervező: önkormányzat
31.
Szilveszteri köszöntő; helyszín: Civilház; szervező: CBK
A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Decemberi munka- és pihenőnapok:
15. munkanap; 22. munkanap; 24. pihenőnap; 31. pihenőnap
Szombatonként az Iskolatetőtérben társastánc, körtánc 18.30-től!
(Érdeklődni lehet: Varga Lászlóné 06-70/652-9008)

Édes, drága kukoricalepény …
Szerintem sokunk kedvence a Futrinka utca c. mesékből
Mazsola. Manócskával való első találkozása alkalmából
kukoricalepénnyel kínálta meg az éhes kismalacot, akinek
rögtön felcsillant a szeme a finom ennivaló láttán. Az ősszel
megrendezett Szüreti mulatság és Betakarítás ünnepe
alkalmával többen is megkóstolhatták ezt az egyszerűen
elkészíthető finomságot, ami nem véletlenül volt régen is
nagy kedvenc.

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

Hozzávalók: 50 dkg kukoricaliszt, 7 dl tej, 4 tojás sárgája és
fehérje, 15 dkg méz, 5 dkg teavaj (vagy margarin), 1 teáskanál
szódabikarbóna és 1 kiskanál só.
Előkészítés: Egy nagyobb lábasban felteszem melegedni a
tejet és amikor már jó meleg, de nem forró, belekeverem a
kukoricalisztet. Olyan állagúnak kell lennie, mint egy főzött
vaníliapuding. Ekkor leveszem a tűzhelyről és fél órán át
pihentetem. Amíg a lisztes massza pihen, kizsírozom és
belisztezem a tepsit (itt búzalisztet használok!).
Elkészítés: A tojásfehérjéből kemény habot verek és
félreteszem. A tejes kukoricaliszthez hozzákeverem a
mézet, vajat, szódabikarbónát, sót és a tojások sárgáját.
Amikor szép egynemű a tésztánk, laza mozdulatokkal
hozzákeverem a felvert habot is és a tepsibe simítom a
tésztát. 180 fokra előmelegített sütőben 10 percig sütöm,
majd kb. 25-30 percig 150-160 fokon szép világosra sütöm.
Tűpróbával ellenőrizhető, hogy átsült-e a tészta, de a
megsült tészta a tepsi falától is szépen elválik.
Tipp: Nagyon finom így is, de aki szereti, tehet bele vaníliás
cukrot és megszórhatja a tésztát mazsolával is. Jó étvágyat
kívánok a finom süteményhez!
Szőkéné Vízi Gabriella

FELSŐÖRSI

Hírmondó

APRÓHIRDETÉSEK
Magyarország egyik vezető pénzügyi vállalkozása munkatársakat keres
fő- vagy mellékállásban végezhető tevékenységhez. Jelentkezni fényképes önéletrajzzal a zsolt.hegedus@gmail.hu címen lehet.
INGYENES pénzügyi tanácsadás! Vállalkozóknak adóoptimalizálás, cafetéria
kidolgozás, magánszemélyeknek többek között nyugdíj, „gyermekjövője” programok. Már napi 200 Ft-tól! Időpont egyeztetés: 30/235-1951.
Korrepetálást vállalok magyar irodalomból, nyelvtanból, történelemből, oroszból. 20/297 9203.
Minden típusú autó alkatrész, -felszerelés forgalmazása raktárról, vagy rövid
határidővel. Akkumulátorok, Texhung olajak, Rimet adalékok azonnal raktárból.
A bolt a Fáskert utcában található. T: 06-30-9376-499 Tóth Balázs
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