FELSŐÖRSI
VIII. évfolyam 1. szám 2014. január
Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Hírmondó

Megújul a templomdomb
Újabb, falunk szépülését szolgáló fejlesztés jutott a megvalósítás szakaszába. Prépostsági templom- és közkertfelújítás címen bruttó
16.880.493,- forintból megújul a templom melletti terület, a 2011-ben lebontott egykori KALOT-ház, kultúrház helye.

(folytatás a 2. oldaon)

FARSANGI BÁL

Felsőörs Község Önkormányzata FARSANGI BÁLT rendez vacsorával, tombolával, jelmez/álarc versennyel, melyre tisztelettel meghívja Önt, családtagjait, barátait!
Ideje: 2014. február 15. (szombat) 18.00
Helyszín: Malomvölgy Oktatási és Szabadidő Központ
(Felsőörs, Hóvirág u. 28.)
Zene: Bíber János és zenésztársai
Buszjáratok indulnak 17.40-18.00 között a Batthyány térről, valamint igény szerint visszafelé ugyanoda.
A belépőjegy ára: 2.500,- Ft/fő, mely tartalmaz: 1 üdvözlő italt, 1
pohár pezsgőt és a vacsorát. Büfé a rendezvény alatt rendelkezésre áll.

Jegyek elővételben 2014. február 7-ig vásárolhatók a Könyvtárban,
nyitvatartási időben (Tel: 87/577-209)
Hétfő: 14.00-18.00; kedd: –; szerda: 13.00-18.00; csütörtök: 08.0009.00; péntek: 13.00-18.00
Választható menü:
A menü: Óvári sertésszelet, házi steak burgonyával, vegyes salátával, somlói galuska
B menü: Kijevi csirkemell, burgonyapürével, vegyes salátával,
somlói galuska
C menü (vegetáriánus): Zöldség steak, csőben sült brokkolival,
kertészsalátával, kapros öntettel, somlói galuska
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Megújul a templomdomb

(folytatás az 1. oldalról)
Újságunk 2011. áprilisi számában Piller
Róbert egyházközségi elnök tollából olvashattunk utoljára a templomdomb rendezéséről, szépüléséről. Ekkor készült el
a lebontott kultúrház építése előtt itt állt,
régi tornácos épület pincéjének lejárata a
ma is látható formájában. Már ekkor megfogalmazódott a terület további környezetrendezésének, a lépcső, a támfalak, a korlátok újjáépítésének igénye.

2012-ben a felsőörsi római katolikus
egyházközség elkészíttette a templom
melletti terület környezetrendezési terveit, majd hamarosan adódott is a lehetőség, hogy a tervek megvalósuljanak. 2012.
novemberben az Európai Mezőgazdasági
és Vidékfejlesztési Alap vidéki örökség
megőrzésére szolgáló keretre pályázatot
nyújtott be az egyház. A pályázat benyújtása az önkormányzattal kötött együttműködési megállapodás segítségével történt.
Számos engedély beszerzését és szakhatósági egyeztetéseket követően indulhatott
a tényleges munka.
Üröm az örömben, hogy a pályázat elbírálásánál a kiíró szervezet technikai okok
miatt a tervezettnél lényegesen kevesebb

növény ültetését támogatta. Így a pályázatból minimális növénytelepítés mellett
elkészülhet a templom melletti ingatlan
tereprendezése, a terepnek megfelelő lejtéssel, ülőfelülettel kialakítandó ingatlanon belüli kis támfalak építése, a D-i lépcső és a hozzá kapcsolódó rossz állapotú
támfalak teljes átépítése és új korláttal való
ellátása, a pince körül gyöngykaviccsal
szórt tér kialakítása. A prépostsági templom épületén két kisebb újítás történhet a
pályázat segítségével. Az egyik a lábazati vakolat rekonstrukciója, a másik a D-i
bejárat szétmállott küszöbének felújítása.
Az épület országos műemlék jellege miatt
mindkét felújítás az örökségvédelem fokozott felügyelete és irányítása mellett történik, előre láthatólag a tavasz folyamán.
2013-ban a Batthyány téren kisebb környezetrendezés történt, parkolóhelyek kialakításával, a régi, ronda útszűkítő környezetbe illő növénydézsával való lecserélésével.
Nem titok, hogy a rendelkezésre álló
tervek ennél sokkal nagyobb fejlesztésről,
környezetrendezésről szólnak. A megpályázható keret felső korlátja miatt azonban
első körben csak a templomdomb pince
köré eső felének felújítására nyílt mód pályázni. Bízunk abban, hogy egy következő
pályázat során a templom körüli terület is
méltó módon megújulhat.
Mint minden építkezés, átalakítás felfordulással, kosszal, ideiglenes kellemetlenségekkel jár. Sajnos a pályázat rövid határideje miatt a munka egy részének február
közepéig el kell készülnie, ezért a kivitelező a téli időszak ellenére is kénytelen volt
elkezdeni a munkát.
Ezúton is kérjük a környéken lakók megértését, türelmét, melyet az építkezés során

előforduló forgalomelterelések, zaj, por és
időlegesen rendezetlen látvány okoz. Okkal bízhatunk abban, hogy e rövid időszakot követően sokkal rendezettebb, biztonságosabb, mutatósabb környezet alakul ki
a beruházás befejeztével.

Külön elnézést kérek azoktól, akik ingatlanukon kívül is gondot fordítottak
közvetlen környezetükre és az útpadkát,
sziklakertet, virágokat ápoltak a támfal tövében. Talán most úgy érzik, hogy mindez
áldozatul esik az átalakításoknak. Azonban bízom abban, hogy az új, kialakult
állapotban is lesz lehetősége mindenkinek tágabb környezete szépítésére, melyre
bíztatunk is mindenkit! A faluközösség
nevében köszönöm ilyen irányú eddigi és
jövőbeni fáradozásukat!
Román stílusú, Árpád-kori templomunk
és annak környezete Felsőörs egyik leglátogatottabb része. Az országos hírű építészeti és történelmi emlék turisták százait –
ha nem ezreit – vonzza évente. A templom
környezete nyitott jellege miatt közparkként is funkcionál, ezért nem csak a tulajdonos egyháznak, de faluközösségünknek
is elemi érdeke a kulturált környezet kialakítása.
Szabó Balázs

Új év, új lehetôség
A mai kor emberének – furcsa mód – az újév az új lehetőségeket,
a tiszta lappal való újraindulást sugallja, mintha az idő múlása nem
teljesen folytonos lenne. Talán ritmusérzékünk, a belátható idő perspektívája diktálja, hogy ciklikusan következő időszakokra osztjuk életünket. Egy ciklus vége, a következő kezdete ad nekünk apropót arra,
hogy ilyentájt visszatekintünk az elmúlt évre, értékeljük eredményeit
és megfogalmazzuk kívánságainkat, céljainkat az előttünk álló újesztendőre.
Az elmúlt év eredményeit, e szám Önkormányzati hírek című, a
tavaly novemberi közmeghallgatást is magába foglaló cikkemben olvashatják részletesen. Talán a felsorolásból is látszik, hogy kisebb-nagyobb eredményekben nem volt hiány.
Milyen lehetőségeket rejt az újév Felsőörs, és nekünk Felsőörsiek
számára?
Ebben a ciklusban a képviselő-testület kiemelten nagy hangsúlyt
fektetetett a pályázati források felkutatására, kihasználására, a ciklus
elején elfogadott Gazdasági Programunkban célul kitűzött fejlesztések
minél nagyobb arányban pályázati forrásokból történő megvalósítására. Az idei évben pályázati szempontból is új (hét éves) ciklus kezdődik. Nem csak az önkormányzatnak, de a lakosságnak is érdemes az
új pályázati kiírásokat figyelemmel kísérni, hiszen az elmúlt pár évben

például Felsőörsön is számos megújuló energiákon alapuló beruházás
valósult meg, ha csak a háztetőkön egyre szaporodó napkollektorokra
gondolunk.
A fejlesztési lehetőségeken kívül bizonyos, hogy a szó szoros értelmében vett választási lehetőségünk is számos lesz az előttünk álló évben, hiszen áprilisban, májusban és valószínűleg októberben is a szavazófülkék elé járulhatunk – választani. Erről én azt vallom, hogy nem
csak jogunk, de kötelességünk is. Választási lehetőségeinkről és annak
várható következményeiről a kampányidőszakokban nyilván részletesen tájékoztatnak majd minket, bár erről meg azt vallom, hogy nem a
kampány alatt, hanem az azt megelőző hosszabb időszak során minket
ért impulzusok alapján érdemes dönteni valamelyik lehetőség mellett.
Illúzióink lehetnek, hogy ezek a kampányok mennyire fognak idén
hozzájárulni jobb közérzetünkhöz, hiszen az ember mindig bizakodó,
hogy mindent lehet kulturáltan is csinálni.
Mindenesetre, ahogy a mondás is tartja: bízzunk a legjobbakban és
készüljünk a legrosszabbra!
Ezt szem előtt tartva kívánok én is minden Felsőörsi polgárnak békés, boldog, eredményes újévet!
Szabó Balázs, polgármester
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„Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” KDOP-4.1.1/E-11-2012-0007

Sajtóközlemény

hamarosan indul felsőörsön a csapadékvíz-elvezetés fejlesztése
Felsőörs Község Önkormányzata 2012. november 8-án 142 625 700 Ft vissza nem
térítendő támogatást nyertcsapadékvíz-elvezetési rendszerének fejlesztésére. A
kivitelezési munkákat közbeszerzés útján a Folyondár 2008 Kft. nyerte. A projekt
tervezett összköltsége: 158 473 000 Ft
2014. január 31.
Ezúton tájékoztatom Önöket, hogy a településen 2014. január 27-től július 30-ig csapadékcsatorna-építési munkálatok lesznek. A kivitelezéssel közvetlenül érintett utcák:
- Petőfi utca
- Hóvirág utca
- Szilvás utca
- Béke utca
- Kökény utca
- Csendvilla utca
- Csalogány utca
- Liliom utca
- Rózsa utca
- Csöpp utca
- Bárókert utca
- Eperfa sor
- Körmendy prépost utca
- Fő utca
A kivitelezés során tapasztalható kellemetlenségek - útakadályok, forgalmirend-változás stb.- miatt szíves türelmüket és megértésüket kérjük!
Az érintett utcák lakosságát az építkezés konkrét megkezdése előtt külön is tájékoztatjuk.
Köszönettel: Tóth Csaba (30 590 1372), Folyondár 2008 Kft.
Intézmény megnevezése
Cím: Intézmény címe
Telefon: +36 (00) 000-0000, +36 (1) 000-0000
E-mail:info@intezmeny.hu
Honlap:www.intezmeny.hu
wwww.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.

MEGHÍVÓ
Nők Felsőörsért Egyesület rendezésében Fánkfarsang és Nőnap 2014.
március 8-án 16 órától a Civilházban!
Kellemes szórakozást ígérünk, melyre szeretettel várjuk Felsőörs lakóit és az érdeklődőket. Ha van kedvük, öltözzenek jelmezbe, viseljenek
álarcot.
Az egyesület asszonyai helyben sütik a
fánkot és készítik a töltött káposztát,
amit kóstolójegy ellenében vásárolhatnak.
Hirdetünk FÁNKVERSENYT is, amelyre
várjuk a jelentkezőket. A zsűri döntése
alapján az 1-3 helyezett díjban részesül.
Lesz italbüfé és tombola, meglepetésműsor.
A rendezvényt bállal zárjuk.

Mindenkit szeretettel vár a Nők Felsőörsért Egyesület
Részletek hamarosan a közösségi oldalunkon. (facebook.com – Nők Felsőörsért Egyesület)
Kedves Felsőörsiek!
2013. év folyamán adományokat gyűjtöttünk mintegy 100 000 Ft értékben
az árvízkárosultak megsegítésére,
melyet a Magyar Vöröskereszt szervezetén keresztül juttatunk el a rászorulóknak. Az adományok között
volt tartós élelmiszer, tisztítószer és
használt bútor. Ezúton is megköszönjük adományaikat, melyeket a Magyar
Vöröskereszt átvett és elszállított a rászorulókhoz.
(A részletek a facebook.com oldalunkon megtalálhatók)

Akire
büszkék lehetünk
Manapság egyre
gyakrabban merül
fel a kérdés: biztonságban érezhetem-e magam,
ha idős vagyok?
Lesz-e, aki segít
majd, ha szeretteimtől távol élve Szabó Pálné
segítségre szorulok?
Bízunk benne, hogy Felsőörsön a válasz: igen!
Intézményünk a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási
Központ
munkatársai, Kalmár Lajosné Rózsa,
Csordás Róbertné Cilike, és Szabó
Pálné Eszti, munkájukkal ezt nap,
mint nap bizonyítják. A tavalyi évben
ennek az odaadó, felelősségteljes és
példamutató munkának az elismeréseként Eszti lett az intézmény közel harminc gondozója közül az év legjobbja.
Ez egy olyan elismerés, amely túlmutat a címen. Túlmutat, hiszen munkáját
csak kitartással és hivatással lehet végezni. Hivatással, amiben most ő lett
a legjobb. Mert az idősgondozást, az
idősekkel való napi törődést azzal a
szeretetteljes lelkesedéssel, odaadással végzi, amiből ma sajnos egyre kevesebb van. Szerencsére Felsőörsön az
idősek megsegítésében három kitűnő
szakember vesz részt, akik szeretik a
munkájukat annak minden szépségével és árnyoldalával együtt.
Ezúton szeretnénk megköszönni Kalmárné Rózsa hosszú éveken át tartó
lelkes szervező munkáját is, amelyet
az Idősek Klubjában immár nyugdíjazását követően is lendületesen és vidáman végzett sok örömet okozva klubtagjainknak!
Felsőörs, idősgondozás, biztonság.
Összefonódnak. Köszönjük mindegyikőjük munkáját és bízunk benne,
hogy Eszti elismerése egy aprócska
kinyilatkoztatása lehet egy település
közössége, egy intézmény egésze előtt
annak, hogy e nehéz, de szép hivatást
is lehet és érdemes végezni.
Sajtos Ildikó
Intézményvezető
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt év eredményei, futó projektjeink

Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. november 28-án közmeghallgatást tartott.
A közmeghallgatásnak a következő négy
napirendi pontja volt:
Közbiztonsági konzultációs fórum a Balatonalmádi Rendőrkapitánysággal
Beszámoló az önkormányzat elmúlt éves
működéséről, a futó projektekről
Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
Az átfogó településrendezési tervmódosítás véleményezési anyagának ismertetése
Az elmúlt év gyakorlatának megfelelően a közmeghallgatás a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság részéről Hebling Ernő
alezredes Úr beszámolójával kezdődött. A
beszámolóban elhangzott, hogy Felsőörs
területén 2013-ban ugyanannyi bűncselekmény volt, mint 2012-ben, a 2012. évi betöréssorozatok elkövetőit sikerült felderíteni.
16 esetből még háromban van folyamatban
a nyomozás. Volt például ittas vezetés, telefon- és terménylopás, besurranás, színesfémlopás, egyre inkább terjed az internetes
csalás. Sok a temetői károkozás a fém felvásárlói árának emelkedése miatt, ezért a
rendőrség fokozottan ellenőrzi a temetők,
ravatalozók környékét.
Az önkormányzat elmúlt éves működéséről, a futó projektekről szóló beszámolóban
az alábbi témákról volt szó részletesen is:
Közlekedés, utak
Közvilágítás
Sport, egészség, aktívturizmus
Oktatás, nevelés
Szociális helyzet
Önkormányzati ingatlanok
2013 nyarára, több egyeztetés után sikerült elérni, hogy a Magyar Közút Nonprofit Zrt. és a DRV Zrt. közösen elvégezzék
a Fő utca teljes hosszán a megsüllyedt
szennyvízfedlapok, csapadékvíznyelő rácsok és gázszaglók körüli süllyedések, úthibák kijavítását. A közmeghallgatáson
lakossági észrevétel volt, hogy a Fő utcán
még található egy-két csapadékvíznyelő
rács, melynek szintre emelése még szükséges.
Négy évre szóló ciklusprogramunkban
célul tűztük ki a gyalogos közlekedés fejlesztését, biztonságosabbá tételét. Ennek
szellemében készült el egy újabb gyalogátkelő a hozzá kapcsolódó járdával és LEDes közvilágítás-bővítéssel az Almádi utcai
kereszteződésben. Ezzel a falu gyalogátkelőhelyeinek száma a kezdeti egyről háromra
nőtt. Az új gyalogátkelő környékén a Nemzeti Dohánybolt működése óta különösen
megnőtt a gyalogos forgalom.
Év végére szintén elkészült a Király utca
– Bárókert utca összekötése. Az új útalap

tavasszal még kap egy finom murvaréteget.
Közvilágítás témakörében egy év távlatából elmondható, hogy a 2012. év végi,
minden lámpatestre kiterjedő közvilágításkorszerűsítés hozta a beruházás előtt ígért
megtakarításokat, mind az energiadíjban,
mint pedig az üzemeltetési költségek csökkenésében.
2013-ban harmadszor rendeztük meg
Máthé Tamás ötletgazdával és segítőivel
közösen a Felsőörsi Nyolcas országos teljesítménytúrát. Az országos túranaptárban
szereplő felsőörsi központú túra illeszkedik a ciklusprogramban megfogalmazott,
háttértelepülésként a környék páratlan természeti és kultúrtörténeti látnivalóira építő
aktívturizmus koncepciónkra.
Mintegy 4,2 millió forint pályázati támogatásból az elmúlt időszakban készült el a
sportöltöző felújítása is.
4,5 millió forintból pedig elkezdődött a
sportpálya automata öntözőrendszerrel
való ellátása. Ezt a fejlesztést az önkormányzat 1 millió forinttal támogatta.
Szintén 4,2 millió forintból megújult és
teljesen szabványossá vált két régi játszóterünk, a Sportpálya melletti és a Hóvirág
utcai.
Ez utóbbi három beruházás mindegyike a
Felsőörsért Ifjúsági Közhasznú Sport Egyesület, valamint az önkormányzat közreműködésével nyert komoly pályázati forrásokat.
Az aktívturizmushoz, valamint terjedelmes lakott külterületi (zártkerti) településrészeinkhez kapcsolódóan elkészült Felsőörs turistatérképe és három, részben lakott
külterületi részen elhelyezett felsőörsi településrészek nagyméretű táblatérképek első
változata, valamint a Faluház előtt a belterület táblatérképe.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársainak koordinálásával újból előrelépés történt a geológiai tanösvény területén.
Középiskolás diákok megfeszített munkával
két hétig tisztították a tanösvény környékét,
valamint a Malom-völgyi tanösvény hos�szabb falépcsője mentén elkészítették a korlátot.
2012 év végén 10 427 006 Ft támogatást
nyertünk óvodafejlesztésre. Részben ebből
a támogatásból indítottunk az óvodában
harmadik csoportot 2013. szeptemberében.
Két hónappal ezelőtt a komolyabb tél beállta előtt sikerült szintén nagyrészt pályázati támogatásból 32 m3 tűzifát szétosztanunk
a szociálisan rászoruló családok közt. Közmunkaprogram keretében nyári diákmunkára tudtunk Felsőörsi tanulókat fölvenni.
Az év során az önkormányzat vagyona
négy új ingatlannal is bővült. A négyből

kettő ajándékozással került a falu birtokába
kettőt pedig vásároltunk. Utóbbiak egyikéből építési telket kívánunk kialakítani és
alkalomadtán értékesíteni.
A folyamatban lévő fejlesztések közül
megemlítettem a Civilház udvarának parkosítását (2013. novemberi számban írtam
részletesen róla), a csapadékvíz-elvezetés
fejlesztését, a templomkert környezetrendezését, és a szeptemberre elkészülő új
óvodai szárny építését.
Jövőbeni tervek közt szerepel az iskolához kapcsolódó új tornaterem építése, a Fő
utcán új gyalogátkelő építése, Veszprém –
Felsőörs – Alsóörs kerékpárút terveztetése,
építése, belterületi utak fejlesztése, közvilágítás bővítése.
A lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról szóló részben ismertettem a DRV
Zrt. által a Király-kút közelében, attól kissé
nyugatra tervezett új karsztvíz-termelő kutak fúrásának tervét, mely ellen az önkormányzatot képviselve többedmagammal
egy e tárgyban tartott közmeghallgatáson is
szót emeltem.
Szintén tájékoztattam a megjelent lakosságot az elfogadás előtt álló átfogó településrendezési tervmódosítás véleményezési
lehetőségeiről, az elkészült tervek közzétételéről.
A képviselő-testület 2013. december 11-i
rendkívüli ülésén döntött a Bursa Hungarica
ösztöndíjpályázat keretében arról, hogy 11
fő felsőörsi hallgatót támogat felsőfokú tanulmányaiban.
A 2013. december 19-én tartott soros nyílt
ülésen a következő közérdeklődésre számot
tartó döntések születtek.
Az önkormányzat bérleti szerződést kötött a Morello Kft-vel egy önkormányzat területet is érintő víztározó helyének ügyében.
A képviselő-testület a közbeszerzést követően eredményt hirdetett a csapadékvízelvezetés fejlesztés kivitelezésére, ahol a
nyertes a legalacsonyabb összegű, nettó
111.329.421 forintos ajánlatot adó Folyondár 2008 Kft. lett.
A képviselő-testület nem támogatta a Kishegy keleti oldalán lakók és ingatlantulajdonosok kérelmét 2 db közvilágítási lámpaoszlop elhelyezéséről.
Határozat született arról, hogy a Király
utca – Bárókerti településrész közvilágítás
terveztetéséről és kiépítéséről 2014 áprilisában a 2013. évi pénzmaradvány ismeretében
hoz döntést.
2014. január 29. Mindig az év első ülésén
felmerülő téma a szociális szolgáltatások,
gyermekétkeztetés díjainak felülvizsgálata. A képviselő-testület döntése alapján, az
időskorúak számára helyben nyújtott két
szociális szolgáltatást a ’ házi segítségnyúj-
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tást’ és az ’időskorúak nappali ellátását’
– köznapi nevén az Szociális Szolgáltató
Házban működő Idősek Klubját – évek óta
térítésmentesen vehetik igénybe a rászorulók, akiknek anyagi helyzetük, egészségi
állapotuk amúgy is támaszra szorul.
Az óvodai, iskolai étkezéseket magában
foglaló gyermekétkeztetésben az ebéd tekintetében a szolgáltató Bakonygaszttal
fennálló szerződés értelmében a szakági
inflációs rátánál alacsonyabb mértékben
(idén az ebéd esetében ez +4 Ft/nap/fő)
emelkedhet. A tízórai és uzsonna beszerzését az intézményvezetők irányításával a két
intézmény önállóan végzi. Az iskolai tízórai-uzsonna napi térítési díja a beszerzésért
felelős jelzésére 10 forinttal fog emelkedni.
Országosan is elindult egy gondolkodás az
úgynevezett vegyes tulajdonú víziközművek
térítésmentes állami tulajdonba adásáról.
Felsőörs esetében a szennyvíz hálózat leg-
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nagyobb része önkormányzati tulajdonú,
egy kis része (a regionális hálózattal való
kapcsolatot biztosító szakasz) pedig állami
tulajdonú, ezért ez vegyes tulajdonúnak minősül. Az ivóvíz esetében a rendszer nem
vegyes, (a kutak kivételével) tisztán önkormányzati tulajdonú. A képviselő-testület
úgy döntött, hogy a könyv szerinti értékén
több százmillió forint értékű közművagyonát (egyelőre) nem kívánja térítésmentesen
átadni az állam számára.
Az óvoda bővítésével párhuzamosan az
önkormányzat felszámolja az óvoda épületében (annak emeletén) még meglévő bérlakását. Döntés született arról, hogy az itt
lakó(k) a Szilvás utcai bérlakások egyikébe
fognak átköltözni. A Szilvás u.1/1. számú
bérlakásban lakók bérleti szerződése 2014.
májusában jár le, így a megüresedő lakás
fogadni tudja a megszüntetendő óvodai lakásban lakókat.

A 2010-2014-es Gazdasági Programban
megfogalmazott céloknak megfelelően a
testület döntött a Veszprém – Felsőörs – Alsóörs kerékpárút terveztetése ügyében arról,
hogy költségvetésében biztosítja az engedélyes tervek elkészítéséhez szükséges forrás
egy részét. A tervezési költségek hiányzó részét a másik két település fogja biztosítani.
Végül a képviselő-testület biztosította
a lehetőségét annak, hogy a csapadékvízelvezető rendszer elindult kiépítése során
szükséges, már látható tervmódosítások elkészülhessenek és a kivitelezés majd ezek
alapján folytatódhasson.
A képviselő-testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs, polgármester

Az iskola hírei
Esélynap az iskolában
2014. január 16-án és január 30-án sérült
emberek érkeztek az iskolába, hogy tanulóink megismerkedhessenek velük.

A második alkalommal érdeklődő szülők
is részt vehettek a foglalkozásokon.
Bepillantást nyerhettünk egy vak ember,
egy siket és egy kerekes székes ember mindennapjaiba. A Kozmutza Flóra Általános

Iskolából enyhe értelmi fogyatékos tanulók
érkeztek nevelőjükkel. Ők iskolájukról, tevékenységeikről filmet is vetítettek a mi
tanulóinknak.
Reméljük, hogy ezek az alkalmak hozzásegítik tanulóinkat a „másság” elfogadására. Úgy érzem, hogy rendkívül pozitív hatással voltak vendégeink a mi diákjainkra.
***
Nyertes pályázat
A TÁMOP „Gazdagító Programpárok
II.” szülő-diák együttműködését célzó pályázatunk támogatásban részesült. A pályázat a képzőművészet iránt érdeklődő tanulókat érinti. A programokat Gabi néni és
Emese néni tervezte és örömünkre a pályázatkiíró megvalósításra érdemesnek találta.
Programok:
1. 6 különleges képalkotási technikával
ismerkedhetnek meg a tanulók
2. A készített alkotásokból kiállítás lesz
az iskolában. Szeretnénk minden kedves
érdeklődőt erre már most meghívni 2014.
február 27-én 17,00 órára
3. Első tömbösített nap 2014. 03. 01.
szombat Balatonalmádi.
Vörösberényi Kultúrházban meseillusztrációkból készített kiállítás megtekintése,
bábkészítés, dramatizálás. Ebéd is biztosítva 37 fő részére (25 kisiskolás+3 diákmentor -volt diák- +2 nevelő+7 szülő)
4. Második tömbösített nap 2014. március 22. szombat Balatonfüred.
Vaszary Villa kiállításának megtekintése tárlatvezetéssel. A múzeumpedagógiai
foglalkozás témája: reformkori öltözködés.
Kreatív foglalkozás: reformkori szoknya és
legyező készítése.

5. Harmadik tömbösített nap Balatonfüred Városi Múzeum és Jókai Emlékház
megismerése. Reformkori séta a parton.
Kreatív foglalkozás: bajbor (drótszobor)
szobor készítése.
Az étkezés Balatonfüreden mindkét napon a Borcsa étteremben lesz.
A későbbiekben fotókat is közzéteszünk
a programok megvalósulásáról.
***
Zeneterápia
Balatonalmádi Kistérség TÁMOP támogatásával iskolánkban 2014. január 27én zeneterápiás foglalkozást tartott Kósa
György a Miskolci Egyetem tanára.

A gyerekek ízelítőt kaptak a zeneterápiás
foglalkozások tartalmából. A következő alkalom 2014. február 24-én lesz.
***
Farsang az iskolában 2014. február
8-án l5,00 órakor kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk!
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Téli útviszonyok – gyalogosan
Az idei téli szezon kezdete egészen az
elmúlt hétig váratott magára, de a gyermekek legnagyobb örömére mégiscsak megérkezett.
A leesett hó, a síkos utak, járdák hó- és
síkosság-mentesítése többletterheket ró
mindenkire.
Talán nem mindenki előtt ismert tény,
hogy magánemberként ezzel kapcsolatos
feladataink nemcsak saját ingatlanunkon
belül, hanem annak környezetében is lehetnek.
Az ingatlantulajdonosok ezzel kapcsolatos feladatait a „települési szilárd hulladék
kezelésével kapcsolatos közszolgáltatásról,
az ingatlanok és közterületek tisztántartásáról” szóló 26/2010. (XII.14.) ö. rendelet
szabályozza ekképpen:
4. § (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 méter
széles területsáv) tisztántartási kötelezettsége az azzal közvetlenül határos ingatlan
tulajdonosának feladata.
Ez a kötelezettség a bekerített, vagy be
nem kerített, üres, illetve használaton kívü-

li ingatlanokra is kiterjed.
(2) A tulajdonos a járdaszakasz melletti útároknak és vízátfolyónak hótól, jégtől, hordaléktól és a lefolyást akadályozó
egyéb anyagtól való megtisztításáról köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközlekedésre szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 méter széles területsáv) téli hó- és síkosság-mentességének a
biztosítása azzal közvetlenül határos ingatlan
tulajdonosának feladata. Gondozatlan járdaterület tisztántartását, hótól vagy jégtől való
megtisztítását az önkormányzat a tulajdonos
költségére elrendelheti.
Tisztelettel felhívjuk a lakosság figyelmét a rendelet betartására!
Természetesen lehetnek rendkívüli élethelyzetek (egészségi állapot, egyéb rendkívüli akadályoztatás), amikor a tulajdonos
nem képes kötelezettségeinek eleget tenni.
Az ilyen eseteket érdemes az önkormányzat felé közvetlen bejelenteni, hiszen természetesen az önkormányzat dolgozói

segítenek minden rászorulónak az ilyen
helyzetekben is.
A gyalogos közlekedés témájához kapcsolódóan két fejlesztés is hamarosan indul
a faluban.
Az egyik a Körmendy prépost és Fenyves
utcák közti rövid, de nagy forgalmú gyalogos közben járda építése, a másik a Hóvirág és a Táncsics Mihály utcákat összekötő erdei gyalogút fejlesztése. Utóbbinál
főleg telente több lakossági jelzés érkezett
a gyalogösvény síkosságával kapcsolatban.
Sajnos ezen gyalogút lejtésviszonyai olyanok, hogy egyes szakaszokon gyalogosan
még nyári időszakban is nehezen járható.
Ezért a mostani fejlesztés, lejtéshez igazodó újabb tereplépcsők beépítésére irányul,
hogy több vízszintes, burkolt, tisztítható,
síkosság-mentesíthető szakasz legyen a
biztonságosabb gyalogos közlekedés érdekében. Egyben felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy sok erdei úthoz hasonlóan ez a
szakasz csak gyalogosan használható nagy
körültekintéssel, babakocsival, kerékpárral, motorkerékpárral nem közlekedhető!
Szabó Balázs
polgármester

Krónika 2013. december 19.-2014. január 31.

December 19-én volt a Malomvölgy Általános Iskola karácsonyi ünnepi műsora.
Mind a négy osztály készült kedves mű-

sorral. Az elsősök énekkel-tánccal, a másodikosok vidám angol és magyar nyelven
mutatták be azt, hogy máshol a világban
hogyan is ünneplik a karácsonyt, a harmadikosok megható bábszínházzal, majd
újévi jókívánságokkal és furulyaszóval készültek, a negyedikesek pedig igen komoly
és tanulságos karácsonyi mesét adtak elő.
Az ünnepi műsor zárásaként ismét hallhattuk az iskola kórusát. Az ünnepi műsor
előtt a művészetis gyerekek vásárral egybekötött bemutatót tartottak az ünnepekre
készített ajándékaikból.
December 23-án Felsőörs Karácsonya
programra hívtuk a gyerekeket és a felnőtteket a Batthyányi térre és az Árpádkori templomba. Karácsonyi hangversennyel kezdtük a műsort, melyet a Szilágyi Harang Együttes adott elő a templomban, majd ezután a téren folytattuk
a programot. Az ünnepi köszöntő után
az iskola 4. osztálya adta elő karácsonyi meséjét, majd csodás énekeket hallgathattunk az iskola kamarakórusának
és Erhardt Enikőnek köszönhetően. A
műsor zárásaként az Angels tánccsoport
táncolt és kínálta a szaloncukrot és a
mézeskalácsot a közönségnek. Finom tea
és forralt bor is volt, és a karácsonyi zenék
mellett még sokáig lehetett beszélgetni.
Ezúton is köszönjük a Malomvölgy
Általános Iskola, a Miske óvoda, a Nők
Felsőörsért Egyesület, a Polgárőrség,
a Római Katolikus Egyházközség, a

Viola Presszó, valamint Hegedűs Éva,
Orbán György és Szalai Attila segítségét,
támogatását.
December 31-én éjjel a Civil Baráti Kör
az immár hagyományos koccintásra várta
az ünneplőket.
2014. január 18-án kiállítás nyílt a Civilházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A kiállítást a Felsőörsért Közalapítvány
szervezte meg. Falvédők voltak kiállítva,
melyeken néha vicces, gyakrabban bölcs
feliratok voltak. A kiállítás anyagának nagy
része Felsőörsiektől származott. A kiállítás
dr. Ács Anna, irodalomtörténész nyitotta
meg, és közreműködtek Bakonyi Hallássérültek jelnyelvi tánc és dal csoportja.
Szemezgette: Plell Olga
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Nyelvek és fülek... csend,
Figyelem!
Szóm fontos beszédre
Emelem.
Halljátok, mit ajkim
Zengenek;
Egyszersmind az ég is
Hallja meg.
Hosszan nyúljon, mint e
Hurkaszál,
Életünk rokkáján
A fonál.
Valamint e sültre
A mi szánk:
Mosolyogjon a sors
Szája ránk;
S pályánk áldásával
Öntse le,
Mint e kását a zsír
Özöne.
S életünk fölé ha
A halál
Romboló torát megÜlni száll:
Egy gömböc legyen a
Magas ég,
És mi a gömböcben
Töltelék!
(Petőfi Sándor: Székesfehérvár,
1842. november 18.)

Disznótorban

(Az idézett sorok olvasása közben talán
nem is mérlegeljük, milyen komoly gondolatokat mond el nagy költőnk e néhány sorban.
A humor jelentette számára azt az eszközt,
amellyel bántás nélkül igazat szólhatott.)
A FÉK (Fenntartható Élet és Környezet) Egyesület december utolsó szombatján
hagyományos disznóölésre hívta tagjait családjaikkal és meghívott vendégeikkel. Cél,
hogy gyermekeink és unokáink is megismerjék, gyakorolják ezt az ilyenkor szokásos eseményt, úgy, ahogy eleinktől örököltük.
Reggel korán Pécselyről érkezett a 175 kgos disznó, majd a fogó pálinka és fűszeres
forralt bor kortyolgatása után megpörkölve,
megmosdatva a Civilház közösségi udvarán
szétszedve tovább került a bontó asztalra.
Egyesületünk apraja-nagyja szorgoskodott.
Hamarosan elkészült az ilyenkor szokásos
májpörkölt Bagi Judit közreműködésével.
Friss parasztkenyérrel mártogatva, felséges
reggeli. Közben forrt a víz a felsőörsi toros
leves alá a Rásky család receptje alapján.
Szorgos asszonykezek pucolták a zöldségeket, pirult a zsemlyekocka, a másik tűzhelyen
pedig már készült a párolt vöröskáposzta.
Beizzítottuk a kemencét, Takács János “kemence mester” irányításával, s máris sózták a
tarjából készült friss pecsenyét. Piller Róbert
irányításával az ifjabbak darálták a kolbászhúst, az üstben abálódott a kétféle hurkába
való. Természetesen májas és véres hurka is
készült. Az időjárás inkább a tavaszt idézte,
hiszen a 70 fős teríték egy részét a teraszon
felszolgálva, ragyogó napsütésben, szemben
a balatoni panorámában gyönyörködve költhette el a vendégsereg. Kántorné Pólus Ibo-

lya református lelkész és vitéz Ajtós József
főtisztelendő esperes plébános áldást mondott. Felsőörsi vörös és fehérborok, a vendégek által hozott édes és sós sütemények után
újabb roham a darálók és töltőgépek között,
sült a kolbász, abálódott a hurka, szorgos
kezek vagdalták a zsírszalonnát. Már sercegett a zsír a katlanban, mire az első kolbász
és hurka kóstoló a kemencéből az asztalra
került, természetesen a pásztorpecsenye is
kolbásszal töltve. Desszertnek elnökünk, dr.
Somogyi Ferenc lovasi szőlőhegyen termett
idared és golden almái üdítőleg hatottak. A
terített asztalnál még sokáig beszélgettünk
örülve a sok kicsi gyermek rácsodálkozásának, élményének. Aztán közös rendrakás,
súrolás, söprés, melynek egy részét másnap
délelőtti közös munkának hagytuk. Összegeztük, hogy készült még friss töpörtyű, a
sózó teknőben a két hátsósonka, kocsonyának való majd későbbi alkalomra, füstre a
megmaradt kolbászok és finom friss zsír kerülnek elfogyasztásra.
Külön köszönet az ötletadó Orbán Györgynek, Bíró Zoltánnak, és Horváth Lajosnak,
akik az eszközöket oda teremtették, dr. Kulcsár Tamás alpolgármesterünknek, aki a
közben felmerült problémákat rendre megoldotta, Kepes Józsefnek, aki mindezt meg is
örökítette fényképeivel, minden egyesületi
tagunknak, hiszen senki sem kímélte magát,
még meghívott vendégeink is, főleg Hajas
Gyula beszálltak a tennivalókba. De ettől volt
kerek egész és jó hangulatú, remélem hagyományteremtő. Visszatérve Petőfi versének
utolsó soraira, egy gömböcben utaztunk.
Rásky Mihályné

Köszönet
az 1 %-ért

A Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond
mindazoknak, akik 2012. évi
jövedelemadójuk 1%-át az Alapítvány céljaira felajánlották. A
befolyt összeget, 55.877,- Ftot a hittanos gyermekek nyári
táboroztatásához, illetve karácsonyi ajándékozásához támogatásként használtuk fel.
Kérjük szíves támogatásukat a
jövő évben is!
Az Alapítvány adószáma:
18913048-1-19
Tisztelettel:
az Alapítvány kuratóriuma
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Rendezvények 2014. február – március
Február
2. 8. 15.00

A Felsőörsi Református Egyházközség
nagy szeretettel hívogat minden kedves
érdeklődőt hagyományos teaestjére,
amely február 22-én 16 órai kezdettel
lesz a gyülekezet közösségi házában.
Az alkalmon műsorral kedveskednek a
gyülekezet gyermekei, fiataljai és felnőtt
tagjai, valamint iskolások és falubeliek, továbbá az idén meghívott vendégcsoport is szolgál közöttünk.			
Süteménnyel, pogácsával, teával és tombolával (külön gyermek
és felnőtt) szeretettel várjuk Önt és kedves családját is!
A teaest bevételét a templomunk felújítására fordítjuk.
Tisztelettel:
a református gyülekezet
Az adó 1 %-a a következő szervezeteknek ajánlható
fel:
Nők Felsőörsért Egyesület
19380458-1-19
Felsőörsi IKSE
19265881-1-19
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület 18938663-1-19
Iskola Alapítvány
18914908-1-19
Felsőörsért Közalapítvány
18925575-1-19
Balatoni
Felsőörsi Református Egyházközségért
GYERMEKRUHA ÉS HASZNÁLT CIKK
Alapítvány - KÖLCSÖNZÉS
18913048-1-19
KISKERESKEDÉS
Kérjük,
segítsék
Felsőörs,
Malomvölgy
u. 27. a civilek működését adójuk felajánlásá30/576-9392
val!
balatonibababolt@gmail.com

Iskolafarsang, helyszín: Iskola,
szervező: Szülői Munkaközösség		
2. 15. 18.00 Farsangi Bál;
helyszín: Malomvölgy Oktatási
és Szabadidő Központ
(Felsőörs, Hóvirág u. 28.);
szervező: Önkormányzat
2. 22. 16.00 Református teaest,
helyszín: Református Közösségi Tér;
szervező: Református Egyházközség
2.28.
8.00 Ovifarsang; helyszín: Miske Óvoda
			
Március			
3. 8.
Fánkfarsang - a hagyományos fánkfarsangi
program, kiegészítve Nőnapi műsorral
(NÖFE)
3. 14.
Huszárruha kiállítás (Közalapítvány)
3. 15.
Nemzeti Ünnep, megemlékezés
(Önkormányzat)

Gólyahír

Balatoni
Gyermekruha
és használt cikk kiskereskedés
– kölcsönzés

Téli leárazás!

Felsőörs, Malomvölgy u. 27.
Kínálatunkból:
Tel.: 30/576-9392 E-mail: balatonibababolt@gmail.com

• Babamérleg, légzésfigyelő kölcsönzése kedvező áron
• Téli baba és gyermekruhák, meleg cipők kiárusítása akciós áron

Téli leárazás!

Kínálatunkból:
Babamérleg, légzésfigyelő kölcsönzése kedvező áron
Folyamatosan
bővülő
árukészlettel meleg
és játékokkal
a kedves akciós
érdeklődőket!
Téli baba
éstavaszi
gyermekruhák,
cipőkvárjuk
kiárusítása
áron

Örömmel tudatom mindenkivel,
hogy 2013. december 18-án megszületett a
kistestvérem, Dániel.
A bátyus: Cserháti Ádám

Email-enbővülő
érkező kérdéseikre
szívesen válaszolunk.
Folyamatosan
tavaszi árukészlettel
és játékokkal
várjuk a kedves érdeklődőket!
Email-en érkező kérdéseikre szívesen válaszolunk.
Nyitva tartás:

Nyitva tartás:
Pénteken: 14-17
Pénteken:
14-17óráig
óráig
Szombaton:
Szombaton: 9-12
9-12óráig
óráig
illetve előre egyeztetett időpontban
illetve
előre egyeztetett időpontban
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