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Gyalogútjaink
Régi vágya a Fenyves utcában élőknek,
hogy gyalogosan a faluközpont irányába
burkolt útvonalon közlekedhessenek. Eddig a Fenyves utca – Körmendy prépost
utca közötti legfelső gyalogos köz csapadékos, illetve téli időszakban gyakran sáros
volt, ami kellemetlenséget okozott a munkába, iskolába indulóknak.
Ez a probléma oldódott meg végérvényesen a kb. 34 méter hosszú köz térburkolásával, amely a gyalogosok közlekedését segíti. Az 520.700,- forintból elkészült
esztétikus burkolat nem csak a sáros cipőktől mentesíti az erre közlekedőket, hanem kevésbé botlásveszélyes, babakocsis
közlekedésre is sokkal alkalmasabb, mint
a korábbi kitaposott, füves, földes kis ösvény. Idei tervünk még a közt leszűkítő, a
Batthyány térre tavaly kihelyezetthez hasonló megjelenésű növénydézsa telepítése,
amivel fizikailag megakadályozható a szűk
köz gépkocsival való átjárhatósága, úgy,
ahogy az eddig sem volt lehetséges.

A gyalogos közlekedés biztonságát javítja a Hóvirág utcát a Táncsics utcával
összekötő erdei gyalogút átépítése is. A
725.419,- forintból elkészült korszerűsítéssel a gyalogút nagy része térburkolatot kapott, a meredek szakaszokra új

tereplépcső lett kialakítva, a meglévők
közé új lépcsőfokok lettek beépítve.
Örömteli volt hallani a helyszíni műszaki átadás-átvétel során az éppen arra
közlekedő lakosok részéről a kedvező
fogadtatást.
A gyalogutak kiépítését, korszerűsítését
az önkormányzat saját forrásból valósította
meg.
Szabó Balázs
polgármester

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának
képviselő-testülete 2014. március 3-án
tartotta soron következő rendes, nyílt ülését, melyen a következő közérdeklődésre
számot tartó döntések születtek.
Az ülés elején a képviselők beszámolókat hallgattak meg a Balatonalmádi Közös
Önkormányzati Hivatal (amelyhez a Felsőörsi Kirendeltség is tartozik), az Öböl
TV és a családsegítő és gyermekjóléti
szolgálatot ellátó Bendola Humán Szolgáltató Bt. 2013. évi tevékenységéről. A
képviselő-testület a beszámolókat elfogadta.
A testület ugyancsak elfogadta a Közös
Hivatal, valamint Felsőörs Község Önkormányzatának 2014. évi költségvetését. Az
önkormányzat idei költségvetési főösszege 432.381.000,- forint (összehasonlításul
az előző év 2013 márciusában elfogadott
költségvetési főösszege 322.719.000,forint volt), ezen belül a közös hivatal
Felsőörsi Kirendeltségének költségve-

tése az idei választások költségei és a
munkanélküli, lakhatási segélyek nélkül
20.412.000,- forint (összehasonlításul ez
2013-ban 19.604.000,- Ft volt).
A testület rendeletet alkotott az Államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről, amely ezután vonatkozik a
társadalmi szervezeteknek nyújtott különböző támogatások rendjére is.
A képviselő-testület zárt ülésen, vita
nélkül fogadta el a Helyi Választási Bizottság előterjesztett névsorát.
A képviselők döntöttek arról, hogy az
önkormányzat idén is meghirdeti társadalmi (civil) szervezetek számára szóló
pályázatát. Az ülésen elhangzott módosító
javaslatot elfogadva a pályázók közt felosztható keretösszeg a korábbi években
jellemző 500 ezer forint helyett idén 600
ezer forint lesz.
A Képviselő-testület az adósságkonszolidációban részt nem vett települési
önkormányzatok fejlesztési támogatásáról

szóló 10/2014. (II. 19.) BM rendelet alapján 20 millió forintra támogatási igényt
jelent be a Miske utca (betonüzem előtt
húzódó murvás út) szilárd burkolattal való
megépítésére. A döntést megelőző vitában
elhangzott, hogy forgalomtechnikai eszközökkel az Eperfasor utca 2011-ben felújított burkolatához kapcsolódó új burkolt
utcára terelhető majd a Kishegy, Fenyves
utca, Körmendy prépost utca gépjárműforgalmának egy része, így tehermentesítve a túlterhelt, szűk és az iskola miatt
gyalogos gyermekek miatt is forgalmas
Körmendy prépost utcát.
A képviselők egyhangúan támogatták a
Malomvölgy Iskola kérelmét, miszerint az
önkormányzat 180 ezer forintért vásárolja
meg az iskolában található kézműves foglalkozásokhoz használt kerámiaégető kemencét. Az égetőkemencét a tulajdonos
Harmónia AMI Alapítvány egyébként elszállította volna az iskolából.
(folytatás a 2. oldalon)
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(folytatás az 1. oldalról)
A képviselő-testület elhatározta, hogy
pályázatot nyújt be a Vizuális Művészetek
Kollégiuma pályázati felhívására a Civilház udvarára tervezett köztéri szobor felállítására. A pályázati önrész és a pályázat
benyújtásához szükséges költségek (szakvélemény készítése) céljára a képviselőtestület a költségvetés általános tartaléka
terhére 1 millió forintot határozott meg. A
pályázat tartalmaként a képviselő-testület
Bognár László szobrászművész „Tornászpalánta” című, kő oszlopra állított bronzból készítendő alkotását határozta meg.
Az önkormányzat 15.847.300 Ft összegű
vissza nem térítendő támogatási igényt nyújt
be az EU Önerő Alaphoz a „Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” tárgyú

támogatási okirat alapján megvalósítandó
158.473.000 Ft összköltségű projekt megvalósításához. A támogatás elnyerése esetén a
pályázat 10%-os, több mint 15 millió forintos önkormányzati önerejének megfizetésétől
is mentesülhet községünk idei költségvetése.
A képviselők nem fogadták el és további kiegészítéseket, pontosításokat kértek
a DRV Zrt.-től a Balaton-felvidék területén ivóvízellátás céljára létesítendő 6 db.
termelőkúttal történő karsztvízkitermelés
tárgyában folyamatban lévő eljárás során
az önkormányzat észrevételeire adott válaszokhoz. Az új kutak létesítése előre láthatólag veszélyeztetné mind a Királykútforrás, mind pedig a Malomvölgyi-forrás,
így a Malomvölgyben folyó Lovasi séd
vízhozamát.

A Humán Bizottság tárgyalta és zárt ülésen döntött a szociális étkezést igénybe vevők személyéről rászorulók térítési díjának
kedvezményeiről. 2013-ban 19-en vették
igénybe a szociális étkezést, közülük 5-en
részesültek kedvezményben. Idén, pillanatnyilag 31-en veszik igénybe a szociális
étkezést, közülük jövedelmi helyzetük miatt 12-en részesülnek étkezési díjkedvezményben.

A képviselő-testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit olvashatják községünk
honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ à ’Jegyzőkönyvek’ menüpont
alatt.
Szabó Balázs, polgármester

Lomtalanítás – 2014
„Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” KDOP-4.1.1/E-11-2012-0007

CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ RENDSZER FEJLESZTÉSE FELSŐÖRSÖN
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK (8227 FELSŐÖRS, SZABADSÁG TÉR 2.)
KÖZLEMÉNYE
2014. január 24.
Felsőörs Község Önkormányzata az Új Széchenyi Terv keretében 142 millió
forint támogatási forrást nyert a belterületi csapadékvíz-elvezetési gondok
megnyugtató és végleges rendezésére. A beruházás célja a belterületi létesítmények
veszélyeztetettségének megszüntetése, az érintett területen élők életminőségének
javítása, a jelentős vízkárok megelőzése. A kivitelezési munkák 2014. év elején
kezdődnek és várhatóan 2014 nyarán fejeződnek be.
A projekt Felsőörsön a Petőfi, Hóvirág, Szilvás, Béke, Kökény, Csendvilla, Csalogány, Liliom, Rózsa, Csöpp, Bárókert, Eperfa, Körmendy prépost, Fő utca, valamint környezetük
csapadékvíz-elöntésekkel, belvizekkel veszélyeztetett területén valósul meg. A fejlesztés eredményeként létrejövő csapadékvíz-elvezető rendszer alkalmas lesz a megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, a lakosság és önkormányzat pedig jelentős anyagi
károktól mentesül.
A megvalósítandó csapadékcsatorna hossza 4,253 km. A bel- és csapadékvízkároktól
megvédendő terület 101 ha, a projekt által érintett szakaszon 1528 fő lakos veszélyeztetettsége csökken.
az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül a „Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése” című, KDOP-4.1.1/E-11-2012-0007 azonosító
számú projekt teljes költségvetése 158.473.000,- Ft, amelyhez a község 142.625.700,Ft vissza nem térítendő európai uniós támogatást nyert el. A támogatást az önkormányzat 15.847.300,- Ft saját erővel egészíti ki.
A támogatási forrás segítségével minden vízügyi szakmai előírásnak megfelelő csapadékvíz-elvezető rendszert építenek ki, mely hozzájárul a község környezeti állapotának
javításához, a belvíz- és helyi vízkárveszélyek csökkentéséhez, valamint további környezeti káresemények megelőzéséhez, a Balaton vízminőségét veszélyeztető veszélyforrások csökkentéséhez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Felsőörs Község Önkormányzata
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
www.felsoors.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósul meg.

Felsőörsön a 2014-es évben lomtalanítás az alábbi rend
szerint lesz:
Lomot az önkormányzat csak a belterületi, házzal rendelkező ingatlantulajdonosoktól fogad be.
Minden lomtalanításra szánt hulladékot be kell szállítani a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyre.
Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely:
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református templom/parókia mellett; volt múzeumi terület)
A lomtalanításra kijelölt fenti hely nyitva tartása:
2013. április 11. (péntek) 14:00 - 18:00 óráig
2013. április 12. (szombat) 8:00 - 14:30 óráig
2013. április 13. (vasárnap) 8:00 - 11:30 óráig
Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom a kijelölt
gyűjtőhelyre és az év hátralévő részében nem lesz több
lomtalanítás Felsőörsön.
Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű hulladékok (háztartási berendezési
tárgyak, eszközök) szállíthatók be.
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,
A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen kívül közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan
tilos!
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!
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával szíveskedjenek lebonyolítani!
Szabó Balázs
polgármester
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2014-ben az Év Földtani Értéke a Bakony-Balaton Geoparkban:
Felsôörs geológiai kincsei

A cím adományozásával 2013. óta minden évben egy-egy kiemelkedően érdekes
földtani értékre hívjuk fel a figyelmet,
ahol a földtani természetvédelem, a bemutatás vagy a környezeti nevelés szempontjából példaértékű összefogás valósult meg.
Felsőörsön az önkormányzat, helyi önkéntesek, nemesvámosi és szombathelyi
Waldorf iskolák diákjai és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság tett
azért, hogy a Forrás-hegy európai hírű
feltárását bemutató geológiai tanösvény
látogatható legyen, és hogy tovább épüljön
a Malomvölgyi Tanösvény.
Felsőörs földtani értékeit 2014-ben
geotúra, geo-botanikai túra, geototó, iskoláknak szóló geonap keretei között mutatjuk be. Megismerhetjük a Felsőörsi Forrás-hegy tudományos érdekességét, megcsodálhatjuk a Malom-patak völgyét és a
felsőörsi prépostsági templom alapzatául
szolgáló kőzetet. A júliusi falunapokon a
geotúra kiegészítéseként geojátszóház is
várja majd az érdeklődő gyerekeket. Októberben egy szakmai előadás és az ehhez kapcsolódó terepbejárás segítségével
olyan geológusok tolmácsolásában ismerhetjük meg a Forrás-hegy feltárását, mint
Dr. Vörös Attila akadémikus és Dr. Budai
Tamás térképező geológus, akik a ma élő
tudósok közül a legtöbbet tették e csodálatos geológiai érték feltárása, tudományos
feldolgozása és népszerűsítése terén.
A 2014. év nyitó geotúrája
az Év Földtani Értékéhez
Minden várakozáson felüli érdeklődés
kísérte az év első szervezett geotúráját
a Bakony–Balaton Geoparkban, amely
Felsőörs geológiai csodáihoz vezetett. A

ködös időben szívderítő látványt nyújtott
a színes embertömeg, amelyben minden
korosztály képviseltette magát a néhány
hónapos kisbabától a nyugdíjasig. Sárdy
Juli geotúra-vezetőnk teljes csodálatát vívta
ki az a lelkesedés, amely a geotúra egészét
jellemezte. A 67 résztvevőből 62 fő a „hősies túrázó” díjat is kiérdemelte, hiszen
ők még az alpinista fakultatív szakaszt is
bevállalták – fatörzseken való átmászással
és négykézlábas szakaszokkal – a Szt. Kereszt-hegy meredek oldalán azért az élmé-

nyért, hogy láthassák a Malom-völgy fölé
meredő Miske-szikla mészkőbordájának
élére állított rétegsorát. Egyik túratársunk
a prépostsági templomnál kultúrtörténeti
és történelmi vonatkozású kiselőadást rögtönzött, amelyet tapssal jutalmaztunk. A
Forrás-hegyi geológiai bemutatóhelyen
„akciócsoportokká” alakulva cseppentettünk, karcoltunk, lépcsőket és évmilliókat
számoltunk, melynek eredményeképpen
mindenki egy kicsit részévé válhatott egy
rég letűnt világ élettől nyüzsgő tengeraljzatának. Az őskori festékbánya sárga és vörös birodalma, majd a Király-kút karsztforrása után szürkületben értünk révbe
a Nosztori pihenőnél. Köszönet minden
résztvevőnek ezért a nem mindennapi
hangulatért és lelkesedésért!
Korbély Barnabás
Bakony-Balaton Geopark
***
E-vetélkedő mindenkinek!
– 2014.
A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) kiemelt feladatának tekinti a működési területén lévő természeti
kincsek szélesebb körben történő megismertetését, azok védelmére való orientálást, ezért 2014. év elején E-vetélkedőjátékot szervez.
A kvíz célja, hogy a résztvevők játékosan, élményszerűen ismerkedjenek meg a
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság természeti és kulturális értékeivel,
azokról hasznos tudáshoz jussanak, tudatosuljon bennük azok védelmének fontossága.
Részletek és a kvízjáték az alábbi linken
megtalálható:
https://www.bfnp.hu/magyar/oldalak/
vetelkedo_mindenkinek_2014/
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Itt élünk – Lipovszky-Drescher Mária
Kedves Olvasó! Nem olyan régen költözött szép falunkba egy csinos és igen tehetséges hölgy. Amikor megismertem, alig bírtam hinni a szememnek-fülemnek: mindig
csak „pörgött”, folyamatosan alkotni vágyott. Hihetetlen élmény vele együtt lenni,
beszélgetni! Nincs megállás: a fantáziája
szárnyal és szárnyal és szárnyal. Remélem,
a következő sorokból Ön is egy kicsit megismeri, megkedveli, de az biztos, hogy elismerően gondol rá.

Kedves Marcsi! Bemutatkoznál az újság
olvasóinak?
Lipovszky-Drescher Máriának hívnak
1977-ben születtem. Az Iparművészeti
Egyetemen (ma Moholy-Nagy Művészeti
Egyetem) szereztem diplomát, mint keramikus és rajztanár.
Van-e valaki a családodban, aki ugyanilyen kézügyességgel megáldott, mint Te?
Édesapámat anno felvették Herendre
porcelánfestőnek, de sajnos a szülei nem
engedték erre a pályára, így szobafestő lett,
de nagyon jó érzéke volt a színekhez-formákhoz. Talán tőle örököltem a színek és
formák szeretetét. Édesanyám is szeretett
rajzolni gyerekkorában, de ő egészen más
területen bontakozott ki, műtősnő lett.
Felmenőim között sem tudok művészről,
úgy néz ki, hogy én nyitom a sort. Gyermekeim, bár még kicsik, de látom bennük
a tehetséget. Ki tudja, talán közülük majd
egyik továbbviszi ezt a vonalat.
Mikor fedezted fel magadban a tehetséget? Mennyi idős voltál akkor?
Már az óvodában megrendelésre rajzoltam a királylányokat! 
Iskoláidat hol végezted?
Általános iskolában kezdtem ismerkedni
a kerámiával, így adódott, hogy a Képzőés Iparművészeti Szakközépiskola kerámia
szakán tanuljak tovább. Remek mesterem
volt Szalai László keramikusművész személyében, aki nem csak tanárunk, hanem

kicsit apukánk is volt. Hat gyermeke mellett minden egyes tanítványának a sorsát
a lelkén viselte. Ilyen mesterekre lenne
szükség mindenhol. Innen elsőre felvettek
az Iparművészeti Egyetem kerámia szakára. Volt egy kis bizonytalanság, hogy átjelentkezzek animációra, de végül maradtam
az agyagnál, amit azóta már bánok. Úgy
érzem, kerámiában a szakközépiskolás
évek alatt mindent elsajátíthattam, viszont
az animáció, grafika, illusztrálás területén
vannak még hiányosságaim.
Mi volt a diplomamunkád?
Diplomamunkám egy oltárasztal volt a
Győr-Ménfőcsanaki Evangelizációs Iskola
kápolnájába. Előző évben készítettem el
az oltárképet, később olvasót, szenteltvíztartót terveztem és az én terveim alapján
rakták le a kövezetet is. Itt tartottuk később
az esküvőnket is. Jó érzés volt ebben a térben kimondani az igent. Esküvőnk évében
jelent meg első bélyegem is a postán, így
nem csak az oltárt, az oltárképet, de a
meghívót, rá a bélyeget és az egész dekorációt is magam készíthettem a nagy napra.
Akkor még nem foglalkoztam tortákkal, de
azért 140 db marcipán rózsát magam készítettem el, és a terveimet egy győri cukrászda valósította meg.
Mikor és honnan jöttetek ide a környékre
lakni? Mikor jöttetek Felsőörsre?
Második gyermekünk születésekor fogalmazódott meg a gondolat, hogy a Balaton környékére költözzünk. Férjem hajóépítő és ezen a területen szeretett volna
dolgozni. Ezen álmai meghiúsultak, de mi
nagyon megszerettünk itt élni. Két évet Balatonfüreden, kettőt Tihanyban töltöttünk
és most már lassan egy fél éve, hogy Felsőörsre költöztünk.
Miért pont Felsőörsre jöttetek?
Férjem itt kapott munkát az Omikronnál.
Szerettek itt lakni?
Nagyon szeretünk itt élni, sok kedves,
rokonlélek családdal ismerkedtünk meg.
Azt tapasztaltam, hogy itt nagyon befogadó, barátságos emberek élnek. Úgy érzem,
otthonra, közösségre leltünk.
A gyerekek mennyi idősek? Ők is ugyanolyan alkotók, mint Te?
Áron 8, Andor 6, Rebeka 4 éves lesz tavasszal. Úgy látom, hogy van érzékük az
alkotáshoz. Áron már most hihetetlen jó
munkákkal lep meg. Nemcsak jó a kézügyessége, de nagyon kreatív is és hihetetlenül érzékeny kis lelke van.
Van-e kedvenc helyetek Felsőörsön?
Mi alapvetően szeretünk kirándulni, és
itt nem kell messze menni, ha egy kis erdei
kirándulásra vágyunk, elég, ha másik útvonalon jövünk haza az iskolából. 
Mivel foglalkozol mostanában?
Elég sok minden foglalkoztat. A kerámia
mellett elkezdtem egyéb területeken is kipróbálni magam. A gyakori költözések és

anyagi okok miatt, sajnos kerámiaműhelyre egyelőre nincs lehetőségem. Pályázatok
útján szoktam művésztelepeken alkotni. A
gyerekek sok új utat nyitottak számomra.
Születésnapokon mindig magam sütöttem
a tortákat, míg egyre merészebb kívánságokat is próbáltam megvalósítani. Magával
ragadott a torták világa, amit könnyebben
tudtam otthon művelni, mint a kerámiát.
Kemence helyett elég volt egy sütő!  Egy
rövid ideig elgondolkodtam azon, hogy
netán ez lesz az én utam és cukrásznak tanulok, de végül nem folytattam az iskolát.
Most úgy látom, hogy ez az „édes álom”
arra volt jó, hogy a gyerekek mellett is felszabadultan alkothassak. Bátorságot adott,
szabadságot, hogy ezután egész más szemmel nézzek a szakmámra.
Mi a kedvenc foglalatosságod?
Az alkotás. Legyen az bármi. Létrehozni valami szépet..., hóból, tésztából,
agyagból, anyagból, bármiből. A gyerekek
mellett erre elég sok lehetőség adódik. Tavaly, mikor olyan sok hó esett, a kertünket hószobrok népesítették be. Épült egy
hatalmas hósárkány, hómacska, hócsiga,
hóóriás, amelynek a tátott szájába lehetett beülni. Még az óvoda is elzarándokolt
hozzánk egyik nap. Farsangi időszakban a
jelmezek megvarrása kíván kreativitást, tavasszal jönnek a születésnapok. Igyekszem
minden gyerkőc torta-álmát megvalósítani.
Nyaranta a strand homokjából szobrászkodunk, festünk, ősszel tököt faragunk télen
pedig készülünk a karácsonyra. Fontosnak
tartom, hogy a gyerekeket is ráneveljem
arra, hogy a kézzel készített ajándékkal lehet igazán örömet szerezni. Persze az angyal is hoz ajándékot, de mindenki készül
valami apró meglepetéssel a másiknak. Tőlem is kapnak minden évben saját, kézzel
készült tárgyat.
A gyönyörű tortákat, amelyeket
mostanában láthattunk, hogyan találod
ki?
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Mikor meghallgatom a kívánságot, szinte azonnal látom lelki szemeim előtt, hogy
miként tudnám ezt tortában megvalósítani.
Mindig szeretnék valami újat, izgalmasat,
esetenként meghökkentőt létrehozni ezen a
területen is.
Mi szeretnél a jövőben csinálni? (munka,
tanulás)
A jogosítványt sürgősen meg kellene szereznem, de valahogy mindig halogatom a
dolgot, illetve egy webshop létrehozása is
tervben van.
Mit szeretnél mindenképpen elkészíteni?

Korábban volt pár munkám a Magyar Postának. Szívesen terveznék még a továbbiakban is bélyegeket. Nagyon örülnék, ha lenne
egy-két mesekönyv-illusztrációs munkám.
Szívesen készítenék valami köztéri plasztikát,
kutat vagy olyan kerámia szobrot, amely a
gyerekek által is birtokba vehető lenne. Szeretnék a kerámia területén dolgozni, de ehhez
előbb egy műhelyre lenne szükségem, amely
egyelőre csak álom.
És nagyon szívesen megtervezném egy-két
esküvő teljes arculatát, a meghívóktól kezdve
a dekoráción át egészen a tortáig. Erre idén
nyáron talán lesz lehetőségem, mivel a családban elég sok esküvő lesz.  Már gyártom
a cukorvirágokat, tervezgetem a meghívókat.
Mit gondolsz a mai művészetekről? Mi a
véleményed a művészekről?
Azt látom, hogy nagyon sok tehetséges
művész alkot kis hazánkban, de sajnos nagyon kevés lehetőséghez jutnak. Itt, a Balaton
mellett élve szomorúan látom, hogy milyen
silány holmikat kínálunk a hazánkba látogatóknak „szuvenír” címén. Csupa kínai ócskaság ahelyett, hogy kiváló művészeink által
alkotott tárgyakat vonultatnánk fel. Ezt a területet nagyon meg kellene reformálni, hiszen a
hazánkba látogató külföldiek ránk kíváncsiak,
és lenne is mivel elbüszkélkednünk.
Mi a véleményed úgy általában a művészetről és az életről?
A saját művész életemről tudok írni...
Anyaként egyrészt nagyon nehéz művésznek
lenni, mert kevés a lehetőség szárnyalni, álmodozni, sokszor földre rántanak a mindennapi gondok, teendők, másrészt meg minden
anya kicsit művész is.  Ezt igyekszem is kihasználni és a gyerekekkel együtt alkotni, nekik alkotni, állandó alkotásban élni és mellet-
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te igyekszem külön időt kicsípni magamnak.
Persze állandóan gyötrődöm és lelkiismeretfurdalással küzdök. Minden nap ég bennem a
vágy, hogy alkossak, tele vagyok új tervekkel,
de három gyerek mellett azért kevés dologra
jut idő. Pedig édesanyám nagyon sokat segít,
sokszor jön el hozzánk, átveszi az otthoni feladatokat, olyankor több időm jut az alkotásra.
Nélküle csak innen-onnan lopom magamnak
a perceket, hogy dolgozhassak. Másrészt a
gyerekek nélkül teljesen üres lennék, ők azok,
akik inspirálnak, erőt adnak. Ez a kettősség
határozza meg a mindennapjaimat, egyik szerepben sem tudom a maximumot hozni. Vagy
az anyaszerep vagy a művészlélek szenved
csorbát, de talán ez így van jól. Enélkül a feszültség nélkül talán már létezni sem tudnék.
Van kedvenc művészeti ágad?
Az illusztrálás és a grafika áll közel hozzám. Eddig egy könyv jelent meg a rajzaimmal, a Kaláka Ukulele verses kiadványa, de
szívesen dolgoznék még ezen a területen is.
Kétévenként én is indulok a meseíró-illusztráló pályázaton, az Aranyvackoron, amely egy
nagyon jó hazai kezdeményezés.
A művészeteken kívül van hobbid?
Nagyon szeretek a kertben dolgozni, ültetni. Ez megnyugtat, kikapcsol. Már most is
azon töröm a fejem, hogy mit hova ültessek.
És figyelem, hogy mikor bújnak elő az ősszel
elültetett tulipánjaim, megeredt-e vajon a cseresznyefa, a jostabokor... Ezen kívül nagyon
szeretek úszni. Úszás alatt általában csak úgy
kavarognak a fejemben a jobbnál jobb megvalósításra váró ötletek.
Van-e nyilvános honlap, közösségi oldal,
ahol elérhetnek, láthatják munkáidat?
Munkáimat az alábbi oldalakon lehet elérni:
-rajzaim, illusztrációim, grafikáim és kerámiáim: http://krumplinyomda.blogspot.hu/
-édes munkáim, torták, sütik egyebek:
http://krumplicukrok.blogspot.hu/
illetve a Virtu art net galéria is árulja grafikáimat
http://www.virtuartnet.hu/szerzo/
lipovszky-drescher-maria#Grafika

Gyerekszobafestéssel is foglalkoztam egy
időben, illetve amerre jártam, kifestettem,
amit lehetett! Budapesten a Vajdahunyad várában látható még, ha minden igaz 2015-ig
egy gyerekeknek szóló lovas kiállítás, aminek
hatalmas képeit én festettem, illetve a füredi
Óvárosi óvodán, a füredi és a tihanyi védőnői
szobában hagytam nyomokat magam után.
Az alábbi linken található egy film egy falikép születéséről: http://www.youtube.com/
watch?v=MhWlB7yqccI

Ez pedig a Füred televízió riportja velem
az óvoda kifestése kapcsán 2010-ben: http://
www.furedtv.hu/?p=videok&anyagid=1758
Kedves Marcsi! A Felsőörsi Hírmondó
olvasóinak nevében kívánom Neked, hogy
teljesüljenek álmaid, vágyaid, és sokáig örvendeztessél meg minket csodálatos alkotásokkal!
Plell Olga
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Krónika – 2014. február

Február 8-án volt az Iskolában a farsang.
Idén is rengeteg szép és ötletes jelmezbe
öltöztek a gyerekek. Volt vetélkedő, tánc, a
büfében finom szendvicsek és sütemények,
melyeket a szülők készítettek. A szülői
munkaközösség ezúton is megköszöni a támogatásokat, a segítséget. Külön köszönet
a következő felajánlásokért: Varga László
3000 Ft, Viola büfé Maróti Péter részéről
üdítő
A mulatság bevétele 161.000 Ft volt,
mellyel a szülői munkaközösség a tavaszi
kirándulásokat támogatja.
Néhány farsangi vers:
Puli (Ferencz Zoé) 1. osztály
Puli vagyok, bundám lompos az én nevem
Mása,
Kedves drága gazdáimnak hűséges barátja.
Télen-nyáron kint a kertben őrzöm én a
házat,
Hogyha belépsz hívás nélkül, lerágom a
lábad.

Február 11-én az Óvoda középső és
nagycsoportjai a Pegazus Bábszínház
– Hókirálynő című darabját láthatták
Veszprémben, a HEMO-ban.

gatásokkal folytatják, melynek állomásai
Balatonalmádi és Balatonfüred lesznek.

Február 13-án a Palinta Társulat
interaktív zenés műsorát élvezhették az
ovisok, melynek költségét a karácsonyi
vásár bevétele fedezte.
Február 15-én Farsangi Bált szervezett
az önkormányzat, melynek helyszíne idén
is a Malomvölgy Oktatási Központ volt.
Finom vacsora, jó zene és tombola is várta
a résztvevőket. Ezúton is köszönjük a támogatásokat. Kiemelt támogatónk volt a
Barankovics Alapítvány.

Cézár (Nagy Ábel-saját maga írta a verset!) 2. osztály
Cézár vagyok Róma réme,
Fél ám tőlem Róma népe.
Jöttem, láttam, győztem,
Egyiptomban nőztem,
A szerencsés illető
Kleopátra, a bomba nő.
További verseket és információkat a
www.felsoors.hu honlapon olvashatnak.

Február 22-én jótékonysági teaestet
tartott a Református Egyházközségért
Alapítvány a református közösségi térben.
Az esten műsorral kedveskedtek a hittanos
gyerekek, az iskola furulyaszakkörösei,
a gyülekezet ifjú tagjai, a Búzavirág
Népdalkör és a Vörösberényből érkezett
énekkar.
Február 27-én „Gazdagító programpárok” című TÁMOP-os pályázat kapcsán
nyílt kiállítás az Iskola zsibongójában.
A pályázatot a képzőművészeti csoport
nyerte meg. Az első témakör lezárult, a
különböző technikákkal készített alkotások
legszebb darabjait mutatatták meg a kiállításon. A programot három szombati napon
kreatív órákkal egybekötött múzeumi láto-

Február 28-án az Óvodában is farsangoltak. A farsangi mulatságot egy egész
hetes készülődés előzte meg.
A farsangi ráhangolódás már hétfőn elkezdődött, Horváth Gábor, a Balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskola tanára is
vendég volt. Hangszereket mutatott be és
próbáltatott ki a gyerekekkel. Sokat énekeltek a gyerekek ezen a napon.
Kedden az óvó nénikkel kézműves délelőtt volt, álarc, lampion, bohóc készült,
zárásként pedig táncházban lazíthattak a
gyerekek.
Szerdán a TÁMOP-os pályázat keretein
belül ismét a gyerekeknek voltak programok. Meglátogatta őket a Virgonckodó
játszópark, megnevettette őket egy
bohóc, volt lufihajtogatás, és óriás fajátékokkal játszhattak a gyerekek, amelyek
kiválóan fejlesztik a képességeiket.
Csütörtökön a csoportok süteményt
sütöttek, kiszebábút készítettek, melyet
húshagyó kedden égetnek el a gyerekek.
Végül pénteken mindhárom csoportban
kedves, ötletes, szép jelmezeket húztak
magukra a gyerekek. Táncoltak, játszottak, finom sütiket kóstoltak, melyeket a
szülők és az óvodások készítettek el.
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Február 28-tól újra van úszásoktatás az
iskolában, péntekenként, 10 alkalommal
mennek Balatonfűzfőre a gyerekek.

tanuló szerepelt, aki az országos fordulóra is bejutott. Nagyon büszkék vagyunk
rá!

A Zrinyi Ilona matematika versenyen
legsikeresebben Nagy Ábel 2. osztályos

Ökoprogram keretében a közeljövőben
ismét papírgyűjtést szervez az Iskola.

Óvodai beíratás
Tisztelt érintett szülők!
Az óvodában a 2014/2015. nevelési év 2014. szeptember 1-től 2015. augusztus 31-ig tart. A gyermekek a
2014/2015. nevelési évre vonatkozó egy időszakon belüli
óvodai felvételének ideje:

2014. április 22. (kedd) 8-16.30 óra
helye: Felsőörsi Miske Óvoda 8227.
Felsőörs, Fő u. 21.
Az óvodai felvétel, átvétel jelentkezés alapján történik. A
szülő gyermeke óvodai felvételét, átvételét bármikor kérheti, a gyermekek felvétele folyamatos. A 2014/2015. nevelési évre felvehető az a gyermek is, aki a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve,
hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek óvodai felvételi kérelme teljesíthető.
Bővebb információ: www.felsoors.hu
Érdeklődni lehet:
Felsőörsi Miske Óvoda 8227. Felsőörs, Fő u. 21.
Tel.: 87-477-001
Nagy Zsuzsanna, óvodavezető

Kérik a Felsőörsieket, hogy készüljenek,
és lehetőség szerint vigyék majd a meghirdetett időpontban az Iskolába a felesleges papírt.
Szemezgette:
Plell Olga

Meghívó
A Felsőörsért Közalapítvány szervezésében Március 15. tiszteletére a
Veszprémi Méretes Szabóság kollekciójából (huszárruha, Bocskai ruha, népviseletes ruha, palotásruha)
Díszruha kiállítás nyílik
2014. március 14-én 17
órakor a Civilházban.
A kiállítást megnyitja Abonyi Gábor, a Sándor Huszárok Lovas Klubjának
elnöke.
Szeretettel várunk minden
érdeklődőt.
A kiállítás megtekinthető:
március 22-ig naponta: 1618 óra között.

MEGHÍVÓ!
Az árnyékos közterek
kedvelőit szeretettel
várjuk a soron következő
tavaszi faültetésünkre.
Gyülekező:
2014. március 29.
szombat reggel 8.00
a Király utcában
Alkalomhoz illő ruházat
és kerti szerszámok
ne maradjanak otthon!
Felsőörs Község
Önkormányzata
és a FÉK Egyesület

Rendezvények
3. 14. 17.00
Huszárruha-kiállítás – szervezi: Közalapítvány, helyszín: Civilház
3. 15. 9.30	Nemzeti Ünnep - megemlékezés, szervezi: Önkormányzat, helyszín: Hősök Kertje
Ringató foglalkozás legközelebb március 20-án 9.30-kor a
Civilházban. A foglalkozások 2 hetenként vannak csütörtökön.

8

FELSŐÖRSI

Hírmondó

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Felsőörs
Önkormányzata
pályázatot hirdet bejegyzett
társadalmi szervezetek részére a 2014-es évre Felsőörs
közigazgatási területén közösségi rendezvények lebonyolítására. A pályázat az Önkormányzat 2014. évre szóló
Rendezvénynaptárában
lévő
események lebonyolítására (kivéve az állami ünnepeket) vagy
egyéb programok megvalósítására nyújtható be.
A beérkező pályázatok között
felosztható 2014. évi keretös�szeg: 600 000 Ft.
A pályázat elbírálásánál
előnyt jelent:
ha a pályázó Felsőörsi székhellyel bejegyzett társadalmi
szervezet,
ha a tervezett program a
felsőörsi és a magyar nemzeti
kultúrkör hagyományait eleveníti fel,
ha a tervezett program környezetvédelmi, a környezeti
kultúrát fejlesztő célt valósít
meg (pl. illegális hulladéklerakók feltérképezése, felszámolása, faültetés, stb.).
A pályázatokat Felsőörs Önkormányzatához (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.) lehet
benyújtani 2014. március 28ig. Pályázni részletes programtervvel és költségvetéssel lehet.
A pályázatokat írásban, a felhívás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével lehet
beadni. A pályázat keretében
kizárólag a rendezvényhez vagy

programhoz kapcsolódó költségek számolhatók el, nem számolható el a pályázó társadalmi
szervezet működési kiadása.
A pályázatokat a Humán Bizottság javaslatával a képviselőtestület bírálja el a pályázat benyújtását követő aktuális soros
ülésén.
Minimálisan elvárt önrész
összeg nincs.
Maximálisan megpályázható
összeg sincs meghatározva.
Nem nyújtható támogatás
azoknak a szervezeteknek, amelyek korábbi támogatással határidőre nem számoltak el.
Pályázónak
kifejezetten
nyilatkoznia kell, hogy az önkormányzat államháztartáson kívüli forrás átadásáról és
átvételéről szóló önkormányzati rendeletében szereplő feltételek szerint jár el.
Az Önkormányzat felhívja a
pályázók figyelmét: hogy a megítélt támogatás kevesebb is lehet,
mint amennyire igényt tart a pályázó. Ez esetben a pályázónak
7 napon belül nyilatkoznia kell,
hogy az igényeltnél alacsonyabb
összegű megítélt támogatással is
tudja-e vállalni a tervezett rendezvény lebonyolítását.
(A mellékletek letölthetők a
www.felsoors.hu honlapról)

Felsőörsért Közalapítvány tisztelettel megköszöni, hogy adójuk 1%-ával összesen
245.397.-Ft-tal támogatták.
Külön köszönjük a DOKK Dolgozóinak felajánlását Baumgartner
József részére.
A Felsőörsért Közalapítvány adománygyűjtést szervez Derzsi Mónika 15
éves felsőörsi lakos részére,
akinek 2013. októberében teljes májtranszplantációja volt. A
komoly műtét után a félig kész
felsőörsi házukba nem jöhetett,
ezért jelenleg Veszprémben, albérletben lakik a család. Mónikának még két iskolás korú testvére
van. Édesanyja munkát vállalni
mellőle nem tud. A gyógyszerköltsége nagyon magas. Étkezésére is
oda kell figyelnie, ugyanis sajnos
még cukorbeteg is. A gyógyszerei
miatt súlyfeleslege lett, így az öltözködése is plusz költséget jelent.
Magántanulóként végzi az iskolát,
ezért internetre van szüksége, mert
a tanárnőivel azon keresztül tarja a kapcsolatot. A fentiek miatt a

családnak segítségre van szüksége.
Az alapítvány anyagi lehetősége
korlátozott, ezért kéri az Önök segítségét.
Az adományokat várjuk és
fogadjuk a Felsőörsért Közalapítvány Budapest Banknál vezetett számlájára. Számlaszámunk:
10104820-63002700-00000008.
Utalásukkor kérjük feltüntetni:
Derzsi Mónika részére.
Továbbá az OTP-nél közvetlenül a család számlájára 1177348703500884 számra.
Felhívás
Tisztelt felsőörsi lakosok, vállalkozók! Kérjük Önöket, hogy
személyi jövedelemadójuk 1%ának felajánlásával támogassák a
Felsőörsért Közalapítványt. Ebből
a támogatásból szervezzük a helyi
rendezvényeinket.
Amennyiben az Alapítvány támogatása mellett dönt, úgy szeretettel várjuk és fogadjuk felajánlást.
Felsőörsért
Közalapítvány.
Adószáma: 18925575-1-19

A Nők Felsőörsért Egyesület köszönetet mond mindazoknak, akik
2012. évi jövedelemadójuk 1%-át az Egyesületnek ajánlották fel. A befolyt összeget - 40.021,- Ft- a Fánkfarsang programra használtuk fel.
Kérjük szíves támogatásukat a jövő évben is. Egyesületünk adószáma: 19380458-1-19

Köszönet
A Civil Baráti Kör Egyesület köszöni mindazoknak, akik 2012.
évi jövedelemadójuk 1 %-át az egyesületnek ajánlották fel. A
befolyt összegből – 20.360,- Ft-ból – a Búzavirág Dalkört és a
Malomvölgy Általános Iskola Néptánccsoportját támogattuk.
Ebben az évben is kérjük, adója 1 %-ának felajánlásával támogassa egyesületünket. A Civil Baráti Kör Egyesület adószáma: 18927625-1-19
Civil Baráti Kör

Felsőörs, 2014. március 7.
Felsőörs Község
Önkormányzata

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
Felsőörsi Református Egyházközségért
Alapítvány
18913048-1-19
Civil Baráti Kör Egyesület
18927625-1-19
Kérjük, segítsék a civilek működését
adójuk felajánlásával!

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Ütött
a Föld
Órája!
A WWF idén 8. alkalommal szervezi meg a világ legnagyobb civil önkéntes akcióját, a WWF Föld Óráját, amikor arra kérjük a csatlakozókat,
hogy március utolsó szombatján 1 órára kapcsolják le a világítást otthonukban. Mostantól nem megy nélküled!
Kapcsoljon le Ön is március 29-én 20 óra 30 perckor.
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