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VII. évfolyam 3. szám 2013. március
A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő nyílt ülését
2013. április 2-án tartotta.
Az első napirendi pontnál tájékoztattam a
képviselőket Pintér Sándor Belügyminiszter Úrtól kapott levél tartalmáról. Ebben a
miniszter úr kéri az önkormányzat fejlesztési igényeit, egy a Kormány számára készülő
előterjesztésnek a kidolgozásához, mely arról
szól, hogy a hitelfelvétel nélkül, felelősségteljesen gazdálkodó önkormányzatok korábban esetleges forráshiány miatt elmaradt fejlesztéseiket tudják megvalósítani. Az önkormányzatok elképzeléseit a miniszter a kormány elé terjeszti.
A képviselő-testület elfogadta a nappali ellátás, házi segítségnyújtás 2012. évi működéséről szóló beszámolót. Ezzel együtt tágyalt
arról is, hogy a szociális étkeztetés feladata kerüljön át az önkormányzattól az intézményfenntartói társulás kezelésébe. Ezzel
egy helyre, a Batthyány tér 5. szám alatti, felújított, szociális szolgltató ház hatáskörébe
kerülhetne a már ott lévők mellett ez a szociális támogatási forma is.
A társadalmi egyeztetés lezárultát követően a testület hatályba léptette a településképi véleményezésről szóló új 9/2013. (IV.04.)
számú önkormányzati rendeletét, melyet
2013. április 5-ét követően minden engedélyvagy bejelentés-köteles építési tevékenységgel kapcsolatban alkalmazni kell. Az építtető
tulajdonosoknak/tervezőknek érdemes már a
tervezés korai szakaszában tájékozódni a rendelet előírásairól.
Az új, Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény előírásai miatt a testület a
magasabb szintű jogszabálynak megfelelően
módosította és egyúttal új (10/2013. (IV.04.))
önkormányzati rendeletbe foglalta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát. A civil szervezetekre vonatkozó változás, hogy a helyi civil önszerveződő közösség képviselője a képviselő-testület ülésén
tanácskozási joggal vehet részt a tevékenységi körét közvetlenül érintő napirendi pont
tárgyalásánál, ha ezt a szándékát a képviselőtestület ülését megelőző legkésőbb 1 munkanapon belül bejelenti a polgármester részére.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a
Felsőörsi Miske Óvodában a 2013/2014. nevelési évben 3 óvodai csoportot indít és működtet. Erről a soron következő ülésére kéri a
Felsőörsi Miske Óvoda alkalmazotti közösségének és szülői szervezetének véleményét.
A 3. csoport kialakítása érdekében az óvoda

helyiségeinek kisléptékű átépítésére, új dolgozók felvételére is szükség lesz.
A településrendezési terv módosításával
kapcsolatban az érdekelt ingatlantulajdonosok által elkészíttetett és benyújtott telepítési
tanulmánytervek közül a testület hármat elfogadott, egynek pedig egyeztetést követő újratárgyalásáról döntött. A képviselő-testület határozataiban többször is hangsúlyozta, hogy
a Felsőörsön tervezett fejlesztések csak a Balaton-felvidéki hagyományos népi építészet
formavilága, arányai, szerkezeti kialakításai,
anyag- és színhasználatai, díszítési módjai érvényesülésével valósulhatnak meg.
A testület véleményezte a településszerkezeti terv munkaközi anyagát és módosító javaslatait figyelembe véve továbbtervezésre
javasolta. Így a következő lépés az előzőnél
sokkal részletesebb szabályozási terv tárgyalása lesz.
A civil szervezetek beszámolóinak elfogadása után a beérkezett pályázatokat átnézve a
testület döntött az év elején kiírt civil pályázati keret felosztásáról.
Benedek Szabolcs, Humánbizottsági tag
javaslatára a testület támogatta a ’Magyarország legszebb konyhakertjei’ című programhoz való csatlakozást, melynek versenyfelhívását lapunk e számában olvashatják.
A testület felülvizsgálta és aktualizálta az
önkormányzat 2010-2014 közötti időszak-

ra szóló gazdasági, vagy más néven ciklusprogramját.
A korábbi évek gyakorlatának megfelelően idén is beadjuk pályázatunkat a lakossági
víz- és csatornadíj támogatás igénylésére, annak érdekében, hogy a háztartások által fizetendő víz- és csatornadíj ezzel is csökkenjen.
2013. július 1-én lejár a szennyvíz-közművek üzemeltetési szerződése. Ennek előkészítéséről és a szerződés megkötéséhez szükséges független könyvvizsgáló által végzett vagyonértékelés elkészíttetéséről is tárgyalt a
képviselő-testület.
A most elfogadott, 2013-as évre szóló közbeszerzési terv egyelőre egy olyan elemet tartalmaz, mely közbeszerzés-köteles, ez a csapadékvíz-elvezetés fejlesztési beruházása.
Ezen az ülésen téma volt a rendkívüli időjárás által okozott belvíz miatti kárelhárítás
és helyreállítás feladatai. Ezek közül az egyik
legfontosabb a Rózsa utcában belterületi ingatlanokat súlytó csapadékvizek elvezetésének megoldása.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.
felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester

Pályázó szervezet neve

Pályázat tárgya

Nők Felsőörsért Egyesület

Ízutazás (2013.06.22.)

130 000 Ft

Napközis Hittanos Tábor
(2013.06.24-28)

35 000 Ft

Felsőörsi Református
Egyházközségért Alapítvány

Felsőörsi Református
Erősdi testvérgyülekezet
Egyházközségért Alapítvány látogatása (2013.aug.15-20.)

Megítélt támogatás

55 000 Ft

Civil Baráti Kör

Pünkösdi Vásári Forgatag
(2013.05.18.)

100 000 Ft

Civil Baráti Kör

Egész éves kiállítások

25 000 Ft

Fenntartható Élet és
Környezet Egyesület

Malomvölgyi tanösvény
megújítása

30 000 Ft

Fenntartható Élet és
Környezet Egyesület

Illegális hulladék-lerakat
felszámolása

100 000 Ft

Fenntartható Élet és
Környezet Egyesület

Egész éves előadások

25 000 Ft
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A legszebb konyhakertek
Felsőörs község Önkormányzata – csatlakozva „A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz - meghirdeti „A LEGSZEBB KONYHAKERTEK” című
programot/versenyt.
A program célja: A lakosság ösztönzése
arra, hogy saját, rokonai vagy barátai udvarán alakítson ki és termesszen maga és családja számára minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
A programban történő részvétel feltételei:
– az illető a programhoz önként kíván
csatlakozni,
– rendelkezik saját tulajdonú vagy számára megművelésre átengedett
– balkonnal, kerttel, udvarral, telekkel,
földterülettel, ahol
– konyhakerti zöldségeket/gyümölcsöket termeszt.
Nevezési kategóriák – megművelt földterület méretei alapján:
Balkon kategória: Erkélyen kialakított
Mini kategória: 10 – 50 m2
Normál kategória: 50 m2 felett
Zártkert 1. kategória: Zöldség
Zártkert 2. kategória: Gyümölcsös
Jelentkezési határidő:
2013. április 30.

Jelentkezés módja:
A Jelentkezési
lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
Felsőörs Község Önkormányzatának titkárságán
Jelentkezhet: a balkon, kert, udvar, telek,
földterület tulajdonosa vagy annak megművelője.
Jelentkezéskor, illetve a program idején
szívesen veszünk fotót a balkonról vagy a
kertről, mely segíti a bírálók munkáját.
Elvárások és egyben a bírálat szempontjai:
– A kertben minimum 5, az erkélyen/
balkonon 5 edényben elhelyezett, 3
különböző konyhakerti növény termesztése történjen
– A növények megválasztása szabadon
lehetséges, mindenki igényének megfelelően
– A megművelt terület legyen ötletesen
kialakított, szép, megfelelően gondozott, gyommentes és egyben hasznos
– A kert rendezett környezetben helyezkedjen el
– A megtermelt zöldségek/gyümölcsök
minősége megfelelő legyen
– Permetezés esetén legyen naprakészen, szabályosan vezetett Permetezési napló
– Előnyt élvez a komposztálás, a bio/
öko módszerek alkalmazása és öntözés
esetén a csatorna/esővíz használata.

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ
ALSÓÖRS
8226 Alsóörs, Gárdonyi u. 6.
Tel.: 20/447-1200
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Kínálatunkból:
Vésőgépek, Lapvibrátor, Döngölő, Polisztirol vágó, Gyémánt vágók,
– Faipari kisgépek, Parkett csiszoló, Csavar behajtók
– Kertészeti kisgépek, professzionális ágaprító, fűkaszák, kapálógépek
– Ipari gőztisztító, kárpittisztító, magasnyomású mosó, ipari porszívó
– Létra, Guruló állvány, Utánfutó, Szivattyúk, Áramfejlesztők
– Földmunkagépek kezelővel, Mobil betontörő, Gépi rosta
Látogassa meg WEB oldalunkat!

Díjazás: Kategóriánként az első három
helyezés és indokolt esetben különdíjak
odaítélése a település szervezésében.
Országos díjazás: a programhoz kapcsolódó „Magyarország legszebb konyhakertje” díjra történő jelölésre minden
kategória első helyezettje lesz jogosult a
zsűri által tett külön ajánlás alapján.
Országos díj:
Bronzplakett – Györffy Sándor, Munkácsy és Magyar Örökségdíjas szobrászművész alkotása
Miniszteri elismerő oklevél, melyet az
Országos Eredményhirdetésen ünnepélyes keretek között Dr. Fazekas Sándor
vidékfejlesztési miniszter úr ad át Kovács Szilvia ötletgazdával a Vidékfejlesztési Minisztérium Darányi Ignác
termében.
A kertek megtekintése: 2 alkalommal
(június 01- augusztus 31-ig) történik előzetes időpont egyeztetés alapján.
5.

Eredményhirdetés: 2013. szeptember

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
Szabó Balázs
polgármester

Rezsicsökkentés - aláírásgyûjtés
Tájékoztatom Felsőörs lakosságát, hogy Felsőörsön is elindult az
aláírásgyűjtés. Aki szeretné támogatni a magyar kormány rezsicsökkentési törekvéseit, aláírásával megteheti a következő helyen a
kihelyezett aláíró íveken:
Gazdabolt és ABC (Felsőörs, Fő u. 25.)
Nyitva:
Hétfő-péntek:
7:00 – 12:00, 13:00-18:00
Szombat:
7:00 – 12:00, 13:00-16:00
Vasárnap:
7:00 – 11:00
(A Gazdaboltban VKSZ Zrt. emblémájával ellátott szemeteszsák
is kapható.)
Szabó Balázs, polgármester
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Itt élünk – Csatári László
A világ tizenhét országában van jelen
Csatári László vállalkozása, amely szeptemberben ünnepelte működésének 25.
évfordulóját. A tavalyi évben másodszor
kapta meg Az év vállalkozója elismerést,
korábban, 2007-ben pedig egy Magyar
Gazdaságért Díjjal is jutalmazták teljesítményét. „Mi nem az elismerésekre hajtunk, hanem szép csendben tesszük a dolgunk” – nyilatkozta tavaly a Naplónak.
– 2012-ben az év vállalkozójának választották, de már korábban is kapott elismeréseket, 2007-ben a Magyar Gazdaságért Díjat. Az Ön szakmájában kevesebb elismerést osztanak, mit jelent Ön és a cége számára egy ilyen díj?
– Napjainkban, de minden más korban is
lényeges, hogy otthon érezzük magunkat
az országunkban, családunk, környezetünk
számára egy élhetőbb gazdaságot hozzunk
létre. Ha ilyen örökséget tudunk magunk
mögött hagyni, az érdemes arra, hogy mások is lássák. Ezért fontosak a kitüntetések,
a díjak, amelyek megtisztelőek, de alapvetően nem rólam szólnak, hanem mindazokról is, akikkel immár huszonöt éve dolgozom együtt. Fontos, hogy Magyarországon
legyen magyar termék, minőség és munkahelyek, kizsákmányolás nélkül működő
gazdaság.
– Forgácsolóként kezdte a pályát, ma pedig több vállalkozás fut a keze alatt, ráadásul mind sikerrel. Minek köszöni, hogy eljutott eddig?
– A gazdasági szakemberektől kezdve a
filozófusokon át a politikusokig sok ember vizsgálta már, hogy mi kell a sikerhez. Én is csak szemelvényeket tudok adni
a kérdéshez, de kell előrelátás, higgadtság
és mértékletesség, rengeteg olyan dolog,
amelyet a Biblia, a keresztény világ mércéje tartalmaz. Ha valaki sikeres akar lenni,
nem egy generációban kell gondolkoznia.
Úgy kell élnie, hogy az tisztességet, becsületességet tükrözzön. Egy jó vállalkozó

nem abban mutatkozik meg, hogy egzotikus helyeken tölti a nyári szabadságát, hanem abban, hogy felelősséget vállal alkalmazottaiért, vásárlóiért és termékeiért.

– Nyilván máshol kell eladni egy estélyi
ruhát, mint egy villamos tokozatot. Hogy
jelentkezik a piacverseny ebben a szektorban?
– Amikor mi belekezdtünk ebbe a vállalkozásba, felmértük, mire van szüksége
ennek az országnak. Ma a hírközlésben az
összes távközlési szekrény tőlünk került ki,
a villamosiparban pedig meghatározó pozíciót szereztünk Magyarországon és a világ
további tizenhat országában vagyunk jelen.
– Huszonöt éves a magánvállakozása.
Vannak még új tervei?
– Az a vállalkozás, amelynek nincsenek
tervei, elindul a lejtőn, nincs jövője sem.
A mi célunkat talán József Attila szavaival
élve tudnám kifejezni: „A távolságot, mint
üveggolyót megkapod…” Mi nem üveggolyót és nem távolságot adunk, hiszen üveggolyóba nem haraphatunk, a távolság le-

győzése pedig a modern ember egyik nagy
célja.
– A BME-vel is együttműködött annak
érdekében, hogy a műanyag újrahasznosításával élhetőbb bolygót tartsunk fenn.
Összeegyeztethető a műanyaggyártás és a
környezetvédelem?
– Napjainkban, amikor a természetet elborítja a szemét, olyan technológiát kell
adnunk, amely a szeméthegyeket eltünteti
és épségben megőrzi a környezetünket. Kifejlesztettünk egy olyan eljárást, amellyel a
műanyaghulladékból az építőipar számára
hasznos anyagokat lehet előállítani.
– A Jáger Cégcsoport már Romániában is működtet egy gyártóbázist, eközben
a Herendi Majolikagyár is az Ön kezében
van. Elbírja ezt egy ember? Kikre támaszkodhat?
– A Herendi Majolikagyár a pusztulás
szélén állt, amikor felkaroltam és kivezettem a csődből, és egy ilyen üzemért, amelyért korábban emberek százai dolgoztak,
harcolni kell. Mindig jut időm a pihenésre,
a családra is, de az, amit az ember szeretettel végez, könnyű elhordozni.
– Azt mondják, minden sikeres férfi mögött egy nőt kell keresni. Így van ez Önnél
is?
– A társadalom alapsejtje a család, és ha
az alapsejt gyenge, akkor a társadalom is
gyenge. Egy vállalkozó, akinek sem magánélete, sem szabadideje nincs, nem lehet
sikeres sem.
– Mit jelent Ön számára Felsőörs?
– A világ számos országát megjárom évről évre, mégis valahányszor hazatérek a
falunkba, érzem, hogy ez az én otthonom.
Felsőörsnek különleges atmoszférája van,
hiszen közel van a Balatonhoz és csodálatos erdők veszik körül. Harminc éve élek
itt és tudom, hogy ez a falu egy remek közösség is.
– Köszönöm az interjút!
Csabai Máté

MEGHÍVÓ!
Az árnyékos közterek kedvelőit szeretettel várjuk a soron következő tavaszi faültetésünkre.
Gyülekező:
2013. április 13. szombat reggel 8.00 a Civilház előtt
Alkalomhoz illő ruházat és kerti szerszámok ne maradjanak otthon!
Felsőörs Község Önkormányzata és a FÉK Egyesület
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Nyílt nap
a Snétberger Zenei Tehetségközpontban
2013. március 21-én meglátogattam a tábort. Az érdeklődők egy kis betekintést kaphattak a Központ életébe. Megismerkedhettünk a koordinátorokkal, animátorokkal.
Meglátogathattuk a tanórákat. A beszélgetésünk alatt pedig élvezhettük az éppen gyakorló gyerekek halk gitározását.
A nyílt nap alkalmával többek között a következőket tudtam meg a vendéglátóinktól
(nagy részét a Kedves Olvasó talán ismeri
már):
A Snétberger Zenei Tehetség Központ 2011 nyarán nyitotta meg kapuit
Felsőörsön a magyar és a norvég állam támogatásának köszönhetően. A Központ 1220 éves hátrányos helyzetű roma tanítványai – akik Magyarországon és Szlovákiában élő magyar származású roma gyermekek és fiatalok – bentlakásos képzési
formában évi 12 hetet eltöltve tanulnak
Felsőörsön a Központban (5-6 hét nyári, 3
hét őszi és 3 hét tavaszi kurzusok). A képzési év nyáron kezdődik és a tavaszi kurzussal
fejeződik be.
A tanítványok olyan nagyszerű művésztanároktól kapnak egyéni és csoportos órákat,
akik jelentős részben a hazai jazzélet közismert személyiségei és kitűnő pedagógusai is egyben. A diákok az egyéni hangszeres
órák és zenekari foglalkozások, zene-elméleti, zenetörténeti, improvizációs gyakorlatok mellett művészeti menedzsment, médiaismeret, angol, német, roma kultúra és történet órákon vesznek részt. A nyári, őszi és tavaszi kurzusok között a központ mentorai segítik a diákokat.
Ösztöndíjprogrammal és mentori hálózattal rendelkeznek. 25 fő művész- és szaktanár,
6 fő mentor, 5-8 fő animátor (egyetemista), 4
fő koordinátor segíti a diákokat.
Évközben a diákok mentori hálózat működtetésével segítséget kapnak (diák családjával, iskolájával, indokolt esetben egyéb
szervezetekkel való aktív kapcsolattartás).
Ekkor is szerveznek részükre fellépéséket. A
Központ tervei között szerepel egy budapesti
telephely létrehozása, ahol a diákok zenekari gyakorlatokat tarthatnának, intenzív nyelvi
(angol és német) és zeneelméleti kurzusokon
vehetnének részt egész évben.

Jelenleg 37 fő diák, 3 fő zenei segítő, 1 fő
technikai segítő a létszám. Az ország minden
pontjáról érkeznek diákok, sőt, még Szlovákiából, Szerbiából és Ukrajnából is. A tanulók kb. 75 %-a jazzt, 20 %-a klasszikus zenét, 5 % pedig mindkettőt tanulja.
A napirend igen szoros, tulajdonképpen
10.00–22.30-ig tart a gyerekek elfoglaltsága.
A tanórák mellett a gyakorlások 8.00 és 22.00
között történnek az üres termekben, előre beosztva.

Mit is tanulnak itt a diákok? Egyéni hangszeres órákon (gitár, klarinét, zongora, hegedű, basszusgitár, dob, fuvola, szaxofon, harmonika, cajon és darbuka, ének); csoportos
hangszeres órákon vesznek részt. Tanulnak
továbbá szolfézst és jazzelméletet, zenekari
és improvizációs gyakorlatokat valamint angol és/vagy német nyelvet. Ismereteket szereznek művészeti menedzsment, marketing
és informatika tárgyakból. Közismereti tárgyakból korrepetálást kortárs segítők bevonásával kaphatnak Ezek a segítő gyerekek
önkéntes munkát végeznek itt a Központban,
többségük kilencedikes diák valamelyik középiskolában.
A Központ munkatársai:
Vezetőség: művészeti igazgató: Snétberger
Ferenc; ügyvezető igazgató: Mészáros Zoltán; operatív igazgató: Tromposch Julianna
Munkatársak: tanárok: 20–25 fő; koordinátorok: 4 fő – tanári, animátori és programos,
éjszakai, hálózati és ösztöndíj; mentorok: jelenleg 2 fő, később 6; animátorok: 5 fő; technikusok: 2 fő; asszisztensek: 2 fő; konyhások, takarítók, büfések, gondnok: 8 fő.
Eddig elért eredmények:
Magyarországon 21, Szlovákiában 1 településen tartottak meghallgatásokat, mintegy
500 fő részvételével. 100 fő programba bevont – képzésükre felvett - diákjuk van, akik
eddig 53 jazz és klasszikus zenekari formációt alakítottak. Tanítványaik eddig mintegy 100 alkalommal léptek fel többek között a Művészetek Palotájában önálló mű-

sorral valamint olyan rangos fesztiválokon,
mint a Sziget, Művészetek Völgye, emellett
számos önkormányzati, kormányzati és céges rendezvényen, határainkon túl több ízben, Berlinben, Révkomáromban, emellett országos TV műsorokban... stb., összesen több mint 610.000 fős közönség előtt.
(A Felsőörsi Falunapokon már 2 alkalommal léptek fel nagy sikerrel, és ezt a sorozatot folytatni szeretnék. Így az elkövetkező
években is találkozhatunk a tehetséges fiatalokkal rendezvényünkön.) 2012-ben 5 diákjukat vették fel zeneművészeti szakközépiskolába, 3 főt zenei felsőfokú intézménybe
(közülük egy főt külföldi intézetbe). Végzett
diákjaik közül 6 főt tanársegédként visszahívtak a képzésükbe. Eddig több mint 100
alkalommal adtak hírt róluk az országos és
nemzetközi médiumokban, több millió emberhez eljuttatva róluk és Felsőörsről szóló
pozitív híreket. Alapítványuk munkatársait - Balog Zoltán emberi erőforrások minisztere „Miniszteri Elismerő Oklevél” szakmai
elismerésben részesítette. A kitüntetés átadására a Gyermeki Jogok Világnapja alkalmából 2012. november 20-án megrendezett
ünnepségen került sor.
Miből működik a tehetségkutató-program? A norvég és a magyar kormány csak
a központ felépítésére és teljes körű eszközberendezésére adott támogatást, a működtetéshez szükséges forrásokat a Központnak magának kell előteremtenie az
elkövetkezendő 10 évben. Normatív támogatásban, mint mondjuk egy önkormányzati vagy egyházi fenntartású iskola,
nem részesülnek. Évi 80 millió Ft-ra rúgó
költségeiket pályázatokból, adományokból és a Központ szabad szálláshelyeinek

és rendezvénytermeinek értékesítéséből
származó bevételekből kell finanszírozniuk. Minden bevételüket a tehetséggondozó
programra fordítják.
Plell Olga
közösségszervező

5

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Krónika – 2013. március

Március 15-én a zord időjárási körülmények miatt az ünnepség elmaradt. A Malomvölgy Általános Iskola tanulói és tanítói valamint a Búzavirág Népdalkör is készült műsorral, amelyet így sajnos nem állt
módjukban előadni. A Nyugdíjas Klub önkéntesei a Hősök Kertjét tették az ünnephez
méltóvá. Ezúton is köszönöm mindannyiuk
munkáját!
Március 15-re a Miske Óvoda is készült.
Idén is nemzeti színű zászlókat festettek,
melyeket a gyerekek hazavihettek.
Március 19-én nyílt nap volt az Iskolában a leendő első osztályosoknak. 17 gyermek és szülei pillanthattak bele a jelenlegi
elsősök életébe a bemutató órákon. (A beíratás április 8-9-én lesz.)
Március 19-én és március 21-én nyílt napok voltak az Óvodában, 8 és 10 óra között
a szülők megnézhettek egy-egy tornafoglalkozást, később pedig közös szabad játékban vettek részt.
Március 19-én Szathmári János – Szatyi
volt az Önkormányzat és a Sportegyesület
vendége. A kézilabdakapus edzőként mesélt az érdeklődőknek a londoni olimpia és
a barcelonai világbajnokság élményeiről.

Március 24-én kiállítást nyitott a Civil Baráti Kör Egyesület a Civilházban
húsvéti tojásokból és díszekből. A kiállítás anyaga a január óta működő kézműves szalon hölgyeinek alkotásaiból született. A kiállítást Nagy Szabolcs történész
nyitotta meg. A résztvevő gyerekeket arra
bíztatták a szervezők, hogy mondjanak
húsvéti verseket, énekeljenek. Azok, akik
megmutatták tudásukat, jutalomban is részesültek. Kedves ötlet volt az állatsimogató (birkák és kis nyulak) is és a finom
sütemény.

tettek piros tojást, és készítettek húsvéti díszeket.

Március 26-án az Óvodában húsvétra készültek játszóházzal, ahol a szülők is tevékenykedhettek. A résztvevők lelkesen fes-

Március 27-én a Miske Óvodába megérkezett a húsvéti nyuszi, ajándékokkal lepte
meg a gyerekeket.

Hóeltakarítás

Óvodai beíratás

Tisztelettel megköszönöm azoknak a felsőörsi
Fő utcai lakóknak, akik az igen hosszúra nyúlt téli
időszakban rendszeresen síkosságmentesítették
az ingatlanuk előtti járdát. Ezzel maximálisan eleget tettek kötelességüknek, így megkönnyítették a
járókelők közlekedését és az önkormányzat munkáját is.

Tisztelt érintett szülők!
Az óvodában a 2013/2014. nevelési év 2013. szeptember
1-től 2014. augusztus 31-ig tart. A gyermekek a 2013/2014. nevelési évre vonatkozó egy időszakon belüli óvodai felvételének
ideje: 2013. május 6. (hétfő) 8-16.30 óra
helye: Felsőörsi Miske Óvoda 8227. Felsőörs, Fő u. 21.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. Az
óvodába a gyermek – a Nemzeti köznevelésről szóló törvényben (Nkt.) foglalt kivétellel - harmadik életévének betöltése
után vehető fel. A szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét
bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos.

(Szerencsére komoly baleset, sérülés ott sem
történt, ahol a lakók elmulasztották a járdák
síkosságmentesítését.)
Az önkormányzat nevében:
Papp Gyula és munkatársai

Bővebb információ: www.felsoors.hu
Érdeklődni lehet:
Felsőörsi Miske Óvoda 8227. Felsőörs, Fő u. 21.
(Tel.: 87-477-001)
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Madarak,
akiknek csak 3 hónap adatik a szülôföldjükön
A gyurgyalagok kolóniákban élnek és
meredek homok- és löszfalakba fúrnak
költőüreget a hosszú csőrük segítségével. A
költőüreg hossza akár a 2 métert is elérheti, hogy a róka ne tudja kikaparni a fészket.
Így költési időszakban egy nagyobb kolónia közelében a „paparazzók” nagyon szép
képeket tudnak készíteni a gyurgyalagról.
Ha a fiókák elég nagyok, akkor kimennek
a költőüreg bejáratához és ott várják a rovarokat (szitakötők, lepkék, darazsak, méhek, stb.) hozó szüleiket, ami a fotózásukat
nagyban megkönnyíti.

A Magyar Madártani Egyesület 1979
óta minden évben kiválaszt egy madárfajt,
hogy felhívja a társadalom figyelmét a madárvédelem fontosságára. Fontos kiválasztási szempont, hogy a „győztes” madárfaj
az emberi lakóhely vagy munkahely környezetében éljen, ami által a faj megmentési programjában a lakosság is tevékenyen
részt vehet. Az első évben az év madarának
a gyurgyalagot választották. 2011-től internetes szavazással választják meg az év madarát, s az idei év nyertese ismét a gyurgyalag lett az erdei fülesbagoly és a fürj
előtt. Az 1979-es a kiválasztásában minden bizonnyal az játszott közre, hogy abban az időben a faj állománya gyors ütemben 3000-5000 példányszámra fogyott a
korábbi 30000-40000-esről. Akkor komoly
esélye volt annak is, hogy a faj Magyarországról kiveszik. Szerencsére ez nem következett be, s különböző fajmentési programoknak köszönhetően a faj állománya
napjainkban újra 20000-30000 párra tehető, bár az állomány nagysága az utóbbi
10 évben újra kismértékű csökkenést mutat. Visszatérve a mostani kiválasztására,
az már sokkal inkább a madár színpompájának és szépségének szól s nem pedig
a veszélyeztetettségének. Ugyanis a fény
spektrumának szinte minden színe megtalálható a madár tollazatán: fejteteje barnás,
a torka sárga, szeme piros, szem körüli sáv
fekete, a hasa kékes, a háta zöldes színű és
még a szárnya is sokszínű. Nem véletlen,
hogy természetfotósok egyik kedvenc célpontja, a természetfotó-kiállítások állandó
szereplője és számos díjnyertes kép tárgya.
Például Szentpéteri József egy gyurgyalagról készült digitális fényképpel 2011-ben
fődíjat nyert National Wildlife Federation
(NWF) természetfotós versenyén. A madarat nem könnyű lefotózni, mert nagyon félénk és távolságtartó, 20-30 méternél jobban nem lehet megközelíteni. Ilyen távolságból, még ha seregélyméretű is, nehéz
szabad szemmel megcsodálni és színpompáját megfigyelni. Emiatt a természetfotósok is a lesifotósok (paparazzók) módszereit alkalmazva tudnak csak nagyon szép
képeket készíteni a madárról. Jól álcázott, a
madár fészke vagy a pihenőhelye közelébe
felállított rejtekhelyről lehet róla szép közeli képeket készíteni. Azonban, ha a madár egyszer felfedez minket, akkor addig
nem megy vissza, míg onnan el nem megyünk.

Költőüregből kirepülő gyurgyalag
Felsőörsön először 2003-ban a házam
alapozásakor találkoztam a fokozottan védett s 100 ezer Ft,- természetvédelmi értékkel bíró gyurgyalaggal. A betonnal teli
vödrök hordása közben mindig plusz erőt
adott, hogy a leendő házunk előtti villanydúcokon ücsörögtek és bugyogó hangot
adva lármáztak körülöttünk. Boldogsággal
töltött el, hogy nem csak szép környezetben, de természeti értékekben is gazdag területen lesz az új otthonom. Szomszédokkal történő beszélgetések alapján kiderült,
hogy már jó pár évvel korábban megtelepedtek a Pálinkás-birtok meredek domboldalán. Felsőörsi letelepedésem után kíváncsiságtól vezérelve felmértem a felsőörsi
állomány nagyságát. A település szinte
minden részén találkoztam velük, így az
Öreghegyen, Kishegyen és a Főszőlőkben
is. Leggyakrabban építkezéseknél, földkupacoknál, meredek partfalaknál és pincék mellett találtam rájuk. Hamar világossá vált számomra, hogy miért is veszélyeztetett ez a madárfaj. Az emberi tevékenység bármikor elpusztíthatja őket akár tudatlanul, akár tudatosan az építkezések befejezésével, meredek falak felszámolásával
és a költőüregek betömésével. Sajnos találkoztam nem egy esettel, amikor az emberi tevékenység okozta a vesztüket. Magamra öltöttem a madárvédő szerepet és felvilágosító írásokat helyeztem el azokon helyeket, ahol a madár költőürege veszélynek
volt kitéve. Nem egy esetben kértem segítséget a Magyar Madártani Egyesülettől,
majd a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól
is. A sok kudarc vezetett arra az elhatározásra, hogy egy embertől háborítatlan területen kellene létrehozni új otthont a gyurgyalagok számára. Ez 2011-ben meg is valósult a FÉK egyesület jóvoltából. Már az

első évben egy pár megtelepedett, tavaly
pedig már kettő pár is ott költött.
Már tíz éve figyelem e madár szokásait és számos érdekes dolgot figyeltem meg
viselkedésükben. Felsőörsre május közepe tájékán érkeznek nagy csinnadrattával,
tiszteletkörökkel s véget nem érő bugyogásukkal köszöntik a szülőföldjüket. Látszik
rajtuk, hogy ilyenkor végtelenül boldogok,
hogy végre újra otthon vannak a 9 hónapos
kényszerű távollét után. Már párt alkotva
érkeznek és azonnal nekiállnak a költőüreg
kivájásának vagy a régi fészek kitakarításának, ha az üreg nem omlott be a tél során.
Tojásrakás előtt a párok egymáshoz való
kötödésüket azzal fejezik ki, hogy a röptében elfogott rovarokat egymásnak átadják
elfogyasztásra. Ilyenkor fantasztikus légi
mutatványokat is bemutatnak, hogy megmutassák bámulatos vadásztechnikájukat.
Érkezés után kb. két héttel a tojó beül a költőüregbe és folyamatosan rakja le a tojásokat. Érdekes, hogy a fiókák sokszor nem
egyszerre születnek és repülnek ki az üregből. Egyik évben előfordult, hogy egy kivételével a fiókák mind kirepültek. Azt vettem észre, hogy az egyik szülő ottmaradt
az elmaradott kicsivel és csak egy-két héttel később indultak a többiek után. Kb. 4
hétig tart a költési szezon, majd a folyamatos etetés következik újabb kb. 3-4 hétig.
Ilyenkor mind a két szülő megállás nélkül

Korhadt faágon ülő gyurgyalagcsalád
hordja a rovarokat. A költési időszak előtt
és után az éjszakákat a hímek, de a tojók is,
egy általam nem ismert rejtekhelyen töltik.
Csak annyit sikerült megállapítanom, hogy
Lovas felé veszik az irányt minden este
szürkületkor. További érdekesség, hogy
amint kirepültek a fiókák, már el is hagyják Felsőörsöt. Ha reggel hagyják el fiókák
a szülőodút, akkor oda este már nem érkeznek vissza, s elindulnak kóborolva hos�szú afrikai útjukra (Közép- és Dél-Afrika
a telelőterületük). Felsőörsön legkésőbb
augusztus első hetében láthatunk utoljára
gyurgyalagot, de gyakran már július végén
sem látni belőlük egyet sem. Mondhatjuk
is róluk, hogy a legkésőbb érkező és a legkorábban távozó madaraink (2.5-3 hónap
összesen), akiknek Felsőörs a szülőföldjük. Annyira hűségesek a jól bevált földkupacaikhoz, hogy mindig ugyanoda próbálnak fészkelni. Tegyünk érte mindnyájan,
hogy ez így maradhasson a jövőben is!
V. Sz. & FÉK
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Rendezvények – április

ápr.03. 17.00

Kézműves szalon (CBK) Civilház

ápr. 08. 9.30 óra

Ringató

Faluház

ápr. 08. 14.00 óra

Nyugdíjas klub

Civilház

ápr. 08. 17.15 óra

Aerobik

Iskolatetőtér

ápr. 08. 18.15 óra

Zumba

Iskolatetőtér

ápr.10. 17.00

Kézműves szalon (CBK) Civilház

ápr. 13.

ápr. 15. 17.15 óra

Faültetés (FÉK és Önk.)
Civilmustra
Civilház
(Közalapítvány)
Aerobik
Iskolatetőtér

ápr. 15. 18.15 óra

Zumba

ápr. 13. 16.00 óra

Iskolatetőtér
Ref. közösségi
ápr. 15. 10.00 óra Baba-mama klub
ház
Megemlékezés –
ápr. 17. 14.00 óra Költészet Napja
Iskola
ápr. 17. 17.00 óra Kézműves szalon (CBK) Civilház
Kiállításmegnyitó
(Közalapítvány)ápr. 20. 17. 00 óra
Civilház
Sebestyén Erzsébet
festőművész
ápr. 22. 17.15 óra

Aerobik

Iskolatetőtér

ápr. 22. 18.15 óra

Zumba

Iskolatetőtér

ápr. 24. 17.00 óra

Kézműves szalon (CBK) Civilház

ápr. 29. 9.30 óra

Ringató

Faluház

ápr. 29. 17.15 óra

Aerobik

Iskolatetőtér

ápr. 29. 18.15 óra

Zumba

Iskolatetőtér

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
Az április 6-ra meghirdetett BALATON RIVIÉRA által
szervezett Mandulavirág túra május 4-én lesz megtartva,
tekintettel az időjárási körülményekre.

Szemétszedés

Március 23-raszemétszedést hirdetett a felsőörsi önkormányzat, mint
minden évben.
Ezen a szombat reggelen szépszámmal gyülekeztünk a munkára. A
szemétszedés kiterjedt a falu több pontjára is. Többek között a következő helyszínekenzajlott a szemétszedés: a faluközpont, Béke-Körmendy
prépost utca, Murva-bánya bekötő út, Miske –domb és környéke egészen Lovashatáráig. Nagyon sok zsák telt meg tucatnyi szeméttel.
Főként a Miske-dombon fogadott minket elképesztő látvány, hogy
miket dobálnak el emberek.
Szemétszedés közben az ember fejében megfordulnak olyan gondolatok, hogy miért szemetelnek az emberek???Miért jó az nekik, hogy az
erdőben, úton-útfélen eldobálják a hulladékot?
Azt hiszem, ezekre a kérdésekre nem kapunk választ!
A szemetet a tanyagondnok szállította el kisteherautóval. Nagyon sok
zsákkal telt meg az autó.
Ezúton is köszönet a résztvevőknek az önkormányzat és a falu nevében is. Próbáljunk meg jobban vigyázni környezetünk tisztaságára!!
Orbánné Maglódi Viktória

Közérdekû

Hírmondó

BALATONALMÁDI KÖZÖS ÖNKORMÁNYZATI HIVATAL
FELSŐÖRSI KIRENDELTSÉGE
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
Telefon: +36 87 577 211; Fax: +36 87 577 216
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

8.30–16.00
8.30–16.00
8.30–16.00
8.30–16.00
8.30–13.00

Házi pénztár nyitva tartása: kedden 10.00-12.00 óráig, minden hónap első és
utolsó munkanapja: 10.00-12.00 óráig
A települési ügysegéd fogadóórája Felsőőrs településen az alábbiak szerint
alakul:
Települési ügysegéd neve: Levelesi Béla
Fogadóórája: minden hét szerdai napján 13.45 órától 15.30 óráig
========================
BALATONALMÁDI JÁRÁS:
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1. Központ: 88/594-180
Okmányiroda (Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
Központ: 88/ 594-180)
========================
GYÓGYSZERTÁR
Felsőörs, Szabadság tér.
Tel: 06-87/477-120
Nyitvatartás
Hétfő:
14.00–16.30
Kedd:
8.00–10.30
Szerda:
–
Csütörtök:
8.00–10.30
Péntek:
13.00–15.30
========================
FOGÁSZATI RENDELÉS
Rendel: Dr. Primász Krisztina , Alsóörs, Óvoda u. 4.
Tel.: 06 30/936-9516
Hétfő:
Kedd:
Csütörtök:
Péntek:
Szerda:

14.00–18.30
8.00–13.00
14.00–18.30
8.00–13.00
8.00–13.00 Iskolafogászat

========================
HÁZIORVOS
Dr. Bardóczi Miklós
Felsőörs, Rózsa u. 1.
Gyermek és felnőtt rendelési ideje
Tel: 06 87/477-142, 06 30-9461-361
Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:

14.00–16.00
8.00–10.00
–
8.00–10.00
11.00–12.00

Hétfő:
11.00–12.00
(Csecsemő és terhes tanácsadás
– páros héten)
========================
VÉDŐNŐI SZOLGÁLAT
Juhászné Gerbel Marianna, Telefon: 06-20/273-2925,
e-mail: juhaszgmariann@freemail.hu
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FELSŐÖRSI

Hírmondó
„Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet
dolgai új értelmet nyernek.
Apaszív, Anyaszív dobban
meg egy párban, új fénnyel
ragyognak a világra hárman.”

Gólyahír

LOMTALANÍTÁS
Tájékoztatjuk Felsőörs lakosságát, hogy a Veszprémi
Közüzemi Szolgáltató Zrt. és Felsőörs Község Önkormányzata lomtalanítást szervez a következők szerint:
A lomok lerakási helye – az elmúlt évektől eltérően –
nem a lakóház előtti közterület, hanem

2013. február 25-én megszületett kisfiunk, Szabó Márk
Olivér.
A boldog szülők: Kiss-Szabó
Ágnes, Szabó Kálmán

Felsőörs, Szabadság tér 14.
(Református templom/parókia mellett; volt múzeumi
terület)

Kedves Szülők, Nagyszülők!
A Felsőörsi Hírmondóban örömmel jelentetünk meg gólyahírt. Ehhez kérjük, hogy fényképet és pár sornyi írást küldjenek szerkesztőségünkbe a konyvtar@felsoors.hu címre.
Szerkesztőség

Anyák napjára
Aki jó volt hozzád, az volt az anyád,
minden pillanatban gondolt ő reád.
Ha sorsod megvadult, s látta, hogy elüt,
félretolt az útból, s elé ő feküdt.
Falu Tamás

Ezúton is megköszönjük Gombos Jánosnak focicsapatunk
nevében az önzetlen segítséget! Immár második
alkalommal támogatta részvételünket a balatonfüredi téli
teremtornán.
Köszönettel:
a felsőörsi focicsapat (MENYUS FC)

Hírmondó

Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom a kijelölt
gyűjtőhelyre, és az év hátralévő részében nem lesz több
lomtalanítás Felsőörsön.
Lomot az önkormányzat csak a belterületi házas ingatlantulajdonosoktól fogad be.
Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető,
nagyobb méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, eszközök) rakhatók le.
Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is beszállíthatók.
Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
Építési törmelék,
Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj),
Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
Fénycsövek,
Gumiabroncs,
Naponta képződő háztartási hulladék.
A korábbi évek gyakorlatától eltérően a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyen kívül, különösen közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!
(2012. évi II. törvény 196. § (2)

Köszönetnyilvánítás

FELSŐÖRSI

Átvételi időpontok:
2013. április 12. (péntek) 14:00 - 18:00 óráig
2013. április 13. (szombat) 8:00 - 14:30 óráig
2013. április 14. (vasárnap) 8:00 - 11:30 óráig

A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Lomtalanításkor se feledkezzenek meg a szelektív gyűjtésről! A hasznosítható hulladékok kerüljenek a faluban
található szelektív gyűjtőkbe!
Felsőörs Község Önkormányzata
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