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TARTALOMJEGYZÉK 

A testületi ülésen történt 
Önkormányzatunk 2006. szeptember 4-
én tartotta soros ülését. 
Elıször az elmúlt ülés óta történtek 
hangzottak el: 
− Július 21-23. között zajlottak a Falu-

nap és Bornap eseményei. 
− Az Önkormányzat átépíttette az Óvo-

dát, ami által a 63 kisgyermeknek 
biztosította az óvodai ellátás lehetı-
ségét. 

− Megkezdıdött pályázati nyeremény-
bıl (2,5 millió Ft) és saját erıbıl (1,7 
millió Ft) az orvosi rendelı akadály-
mentes átépítése, az ÁNTSZ elıírása 
szerint. 

− Augusztus 20-át Láng Tibor fotómő-
vész kiállításával, Hantó Edit és 
Nagy Csaba gitár-koncertjével ünne-
pelte a település 

− Az Önkormányzati és Területfejlesz-
tési Miniszter a Rendezési Terv mó-
dosításával (T1 alövezet) kapcsolatos 
fellebbezés kapcsán új eljárásra köte-
lezte a Fıépítész Irodát. 

 
Elsı napirendként Veszprém Megyei 
Jogú Város Városépítészeti Irodájának 
tájékoztatását hallgatta meg a Képvise-
lıtestület az elmúlt 3 év építéshatósági 
feladatellátásának eredményességérıl. A 
kérdéssel többek közt azért foglalkoztak, 
mert több jelzés érkezett arról, hogy az 
ügyintézési határidıt nem tartja be az 
építésziroda, az engedélyek kiadása el-
húzódik. 
A Képviselıtestület levélben fordul dr. 
Büki Szilvia címzetes jegyzıhöz, adjon 
választ arra a kérdésre, milyen intézke-
désekkel kívánja az ügyintézési határ-
idık betartására kötelezni az építésható-
ságot, és milyen munkaszervezési meg-
oldásokkal akarja meghosszabbítani a 
felsıörsi ügyfélfogadási idıt. 
 
Másodikként az Óvodavezetı, Orbán 
Csilla beszámolóját tárgyalták meg a 

képviselık, és jóváhagyták a 2006-
2007-es év menetrendjét. A gyermeklét-
szám 51-rıl 63-ra nı ebben a nevelési 
évben, szeptembertıl májusig érkeznek 
az óvodába a gyermekek. A Képviselı-
testület a 2 éve elfogadott Minıségirá-
nyítási Program alapján megrendeli az 
esedékes szakmai értékelést az óvoda 
mőködésérıl. A létszám megnövekedése 
miatt a készletek beszerzésére 300 eFt-
ot ad pótlólag az Önkormányzat. 
A Képviselık elfogadták a beszámolót. 
 
A következı napirend az iskolavezetı 
beszámolója, és a 2006/2007 tanév rend-
je volt. A Testület a nyár elején feladatul 
adta az igazgatónınek, hogy a 2. napkö-
zis csoport pedagógusát a Munkaügyi 
Központon keresztül alkalmazza. A 
Képviselıtestület tudomásul vette és 
elfogadta a beszámolót, s azt, hogy a 2. 
napközis csoport továbbra is biztosított. 
Az angol szakkör költségét, az új má-
szókához szükséges 100 eFt-ot is meg-
szavazták a képviselık, valamint, hogy 
az óvodához hasonlóan átfogó szakmai 
értékelés készüljön. 
 
A Képviselıtestület elfogadta a Sport-
egyesület elnökének, Rásky Ervinnek a 
beszámolóját az I. féléves mőködésrıl. 
Mivel az Egyesület 250 eFt-ot nyert a 
Megyei Önkormányzat Oktatási Bizott-
ságától kerítés felújításra, az Önkor-
mányzat további 243 eFt-tal egészíti ki a 
felújítás költségeit. A Testület felhívta 
az Elnököt arra, hogy november 15-ig 
számoljon el a 2006. évi önkormányzati 
támogatásról, és szükség esetén kérje a 
támogatási keret kiegészítését. 
 
A Kisperjési lakótelepet a Fıkúttal ösz-
szekötı erdei út megépítésére több aján-
latot tárgyaltak és úgy döntöttek, hogy 
további olcsóbb ajánlatot igyekeznek 
szerezni a jelenlegi 2,6 millió Ft körüli-
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ekkel szemben. 
 
Közvilágítás-tervezésekkel kapcsolatban 
arról döntöttek, hogy az Óvoda parkíro-
zó felıli oldalára 2 mozgásérzékelı lám-
pát szerelnek fel, s a Rózsa utcai 2 db 
közvilágítási lámpát az EON hálózatfej-
lesztése után szereltetik fel. 
 
A Prevics-ház építési engedélyének mó-
dosításáról is született döntés, ugyanis a 
pályázatot a Balaton Fejlesztési Tanács 
azért utasította el, mert a tervben nem 
szerepelt az akadálymentes bejárat. 
 
A Hóvirág utcai árok kialakításáról is 
döntött a Képviselıtestület, mert az 
északról a településre jövı csapadékvi-
zet továbbra is a régi mederben kell el-
vezetni. 
 
Az Önkormányzat és intézményei 2006. 
évi költségvetési rendeletét módosítani 
kell ¼ évente a központosított elıirány-
zatok nem tervezhetı állami utalása mi-
att. A szöveges indoklással kiegészített 
táblázatokból láthatták a Képviselık, 
hogy az idei költségvetés bevételi és 
kiadási módosított fıösszege 209.540 
eFt. Ezen belül a mőködési célú kiadá-
sok: 151.870 eFt, a felhalmozási célú 
kiadások: 38.146 eFt, az általános tarta-
lék 13.066 eFt, a céltartalék 20.431 eFt. 
 
Az Önkormányzatnak 40 millió Ft lekö-
tött betétje van, és a polgármester közöl-

te a jó hírt, miszerint néhány napon belül 
aláírható lesz a Római Katolikus Egyház 
és Felsıörs község Önkormányzat kö-
zött a kártalanítási szerzıdés a Kultúr-
ház egyházi tulajdonba adása kapcsán. 
Eszerint 38,6 millió Ft-ot kap a település 
2006. októberében –szemben az eredeti 
rendelettel, miszerint a kifizetés ideje 
2010 lett volna. Ezzel az Önkormányzat 
tartalékai tovább nınek. 
 
Miután a Képviselık elfogadták a költ-
ségvetési rendelet módosítását, a költ-
ségvetés I. féléves teljesítésérıl szóló 
beszámolót tárgyalták meg. 
A beszámolóból kitőnt, hogy az összes 
bevétel 60 %-ra teljesült június 30-ig, 
míg a kiadás 42 %-ra, így egyértelmő, 
hogy az Önkormányzatnak ebben az 
évben sem lesznek likviditási gondjai, 
nincs túlköltekezés. Az intézmények 
idıarányosan használták fel a rendelke-
zésükre álló pénzeket, és az általános 
tartalék és céltartalék (33,5 millió Ft) 
mértéke is megnyugtató. 
 
A költségvetési kérdések 3. pontjaként a 
2006. évi szeptember 1-i törvényi válto-
zások hatását vizsgálta a Képviselıtestü-
let, és 382 eFt-os pótelıirányzatot terve-
zett be (ami ÁFA- emelkedésbıl, egész-
ségügyi hozzájárulásokból, gázdíj növe-
kedésbıl áll). 
 
A Képviselıtestület hangosító berende-
zést vásárol a Ravatalozóba, hogy a te-

metési szertartásokon elhangzó búcsúz-
tatókat méltósággal, mindenki által kö-
vethetıen lehessen megtartani. 
 
A Magyar Posta Zrt megkereste az Ön-
kormányzatot a postaépület akadály-
mentesítési terve kapcsán. A Képviselık 
csak akkor adják bérbe a közterületet, ha 
az átépítés úgy készül el, hogy azzal 
elızetesen egyetért a szomszéd, és egy-
ben átépítik a mostani bejáratot úgy, 
hogy az illeszkedjen az átépített hivatali 
bejárathoz, a településarculathoz. 
 
A jegyzı forgalomszabályozási javasla-
tai révén több elsıbbségadási és stop 
tábla kerül át- és kihelyezésre. 
 
A Helyi Választási Bizottság kezdemé-
nyezte az Önkormányzat Képviselıtes-
tületénél, hogy a Felsıörsi Hírmondó 
különszáma jelenjen meg valamennyi 
képviselı- és polgármesterjelölt bemu-
tatkozás érdekében azonos feltételekkel, 
amennyiben azt a jelöltek 50 %-a  
igényli. Az ajánlást a Képviselıtestület 
elfogadta. 
 
A Testület a hóeltakarítási munkákat 3 
évre hirdeti meg, és döntött arról is, 
hogy a „Kertvég” településrészen támo-
gatja az új telkeknél a gáz kiépítését. 
 

Kenézné Berei Györgyi 

A 2002. október 20-án megválasztott 
Képviselıtestület által elvégzett felada-
tokról, a meghozott határozatok alapján: 
 
INFRASTRUKTÚRA: 
− Szennyvízcsatorna beruházás befeje-

zése 
− Valamennyi szilárd burkolatú út asz-

faltszınyeggel való leburkolása 
− Csapadékvíz elvezetı árkok építése 

(pl.: Szilvás utca, Szabadság tér, Ró-
zsa utca) 

− Vízvezetékcserék (pl.: Ady utca, Fı 
utcán részleges, Hóvirág utcai fınyo-
mó vezeték) 

− Külterületen: Kopácsi út támfal épí-
tése, portalanítása, vízelvezetése 

− Útfordulók építése (Csendvilla utca, 
Kinizsi utca) 

− Forgalomszabályozások (Béke utca, 
Úttörı utca egy részének 
egyirányúsítása) 

− Bel- és külterületi utak karbantartása 
(évi 2 millió Ft) 

− Forgalomlassító sziget villamos ter-
vének elkészítése 

− Úttörı utca – Béke utca keresztezı-
dése: támfal és járda építés 

− Telekvásárlás a „Kertalján”, telekala-
kítás, közmővesítés, útalap elkészíté-
se (Fenyves utca, Oltivány eladása) 

− „Kertvég” területen telekalakítás, 
közmővesítés elindítása 

− Bárókert – Kertvég építıközösség 

megszervezése, villamoshálózat ter-
veztetése, a beruházás költségeinek 
közös befizetése 

− Új közvilágítási lámpatestek felsze-
relése (pl. Béke utca, Rózsa utca, 
stb.) 

− Csatlakozás az ISPA hulladékkezelı 
rendszer konzorciumához 

− Szeméttelepi felszín alatti vizek mi-
nıségének vizsgálata 

− Utcanévtáblák lecserélése, újak elhe-
lyezése 

− Kerékpártárolók telepítése a közin-
tézményekhez, sportöltözıhöz 

− Hóvirág utcai játszótér bekerítése 
bokorsorral 

 

Számadás 
(a Ciklusprogram tükrében) 
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INTÉZMÉNYI BERUHÁZÁSOK: 
− Óvodai beruházások 

∗ Belsı felújítás 
∗ Villamoshálózat felújítása 
∗ Külsı felújítása 
∗ Kıkerítés javítása 
∗ Csoportszoba bıvítése, bérlakás 

átalakítása raktárrá, mosó-, szárí-
tó helyiséggé 

∗ Kötelezı eszköz- és felszerelés 
állomány beszerzése 

− Iskolai beruházások 
∗ Tetıtér 1. ütemében új osztályte-

rem, vizesblokkok, iroda és orvo-
si szoba kialakítása, 

∗ Tetıtér 2. ütemében közösségi tér 
építése, főtés átalakítás, bútorvá-
sárlások 

∗ Kötelezı eszköz- és felszerelés 
állomány beszerzése 

∗ Kapuk kicserélése, elektromossá 
alakítása 

− Polgármesteri Hivatal 
∗ Emeletének átépítése 
∗ Vizesblokkok felújítása 
∗ Díszterem bútorzatának cseréje 
∗ Bejárat teljes átépítése, akadály-

mentesítés, virágosítás, parkosítás 
∗ Főtés korszerősítése 

− Sportöltözı 
∗ Belsı felújítása, tetıtérben új 

öltözı kialakítása, új bútorokkal 
való berendezése 

∗ Kapufelújítás 
∗ Kerítés építése 

− Orvosi rendelı 
∗ Teljes felújítás, átépítés akadály-

mentes bejárat kialakítása 
− Teleház-konditerem 

∗ Szobabicikli vásárlása 
 
TERVKÉSZÍTÉSEK: 
− Ravatalozó épület felújítására 
− Prevics-ház átépítésére 
− Mikrotérségi kerékpárút kialakítására 
− Iskolaudvar rendezésére 
− 168. hrsz. erdei sétány terve 

(Kisperjés – Fıkút között) 
− Rendezési Terv elkészítése a Balaton 

Törvény szerint 
− Szeméttelep rekultivációs terve 
− Hulladékgazdálkodási terv 
− Közbiztonsági Koncepció 
− Kertvég és Bárókert út terve 
 
 
SZOCIÁLIS TERÜLET: 
− Szociális bérlakások építése (4 db) 
− Házi segítségnyújtás, idısgondozás 

kialakítása 

− Nyugdíjasok, nagycsaládosok kará-
csonyi támogatása 

− Hármas ikrek támogatása közhasznú 
gondozó alkalmazásával 

− Orvosi ügyelet idejének kiterjesztése 
(24 órás lefedettség finanszírozása) 

− Iskolás gyermekek úszásoktatásának 
támogatás 

− Tankönyvtámogatás (pl.: felsıörsi 
iskola tanulóinak ingyenes), bérlet- 
és étkezési díj támogatása 

− Szociális étkeztetés mőködtetése 
− Falugondnoki szolgáltatás mőködte-

tése 
− Kedvezményes telekeladások fiata-

loknak 
− Bursa Hungarica és egyéb ösztöndíj-

pályázatokkal gyermekek tanulásá-
nak támogatása 

− Munkalehetıség biztosítása folyama-
tosan 5-6 munkanélküli személynek 

− Helyettesszülıi feladat ellátása folya-
matban Balatonalmádival 

 
VAGYONGYARAPÍTÁS: 
− Földvásárlás a „Kertvégen”- telek-

alakítás, közmőgyarapítás 
− Családi ház megszerzése a Kincstári 

Vagyonigazgatóságtól (Úttörı utcai 
családi ház dupla telken) 

− Focipálya és a fölötte lévı terület 
megvásárlása 

− Geológiai bemutatóhely  megvétele 
− Szennyvízcsatorna közmővagyon 

kiépítése 
− Állami vagyonra igény benyújtása: 

∗ A volt szeméttelep területére 
∗ Miske-tetı erdeire 
∗ Malomvölgyi ivóvíz kutakra és a 

környezı erdıkre 
− Falugondnoki autó vásárlása 
− Egyházi kártalanítási összeg (38,4 

millió Ft) kifizetési szerzıdésének 
aláírása (pénz átutalása 2010 helyett 
2006. október) 

 
 
 
TELEPÜLÉSKÉP: 
− Településarculat Fejlesztési Alap 

létrehozása (Fı utcai falukép javítá-
sa) 

− Mőemléktemplom díszvilágítása 
− Hısök Kertje kerítésének megépíté-

se, parkosításához anyagi hozzájáru-
lás, locsolási lehetıség kialakítása 

− Díszvilágítás kiépítése a Fıkútnál, a 
Polgármesteri Hivatal elıtti téren 

− Új buszváró építése a faluközpont-
ban 

− Óvoda mögötti területen parkírozó 

építése 
− Bezárt szeméttelep tereprendezése 
− Szociális bérlakások udvari és bejá-

rati részének parkosítása, rendezése 
− Külterületi szemétszállítás, lomtala-

nítás, zsákeladási helyek kialakítása 
− Folyamatos szemételtakarítás bel-és 

külterületen, árkok, illegális szemét-
lerakók tisztítása 

− Díszkút építése a Faluház elıtt 
− Virágládák elhelyezése, beültetése 
− Faluközpontban pihenıpadok telepí-

tése 
 
TURIZMUS FEJLESZTÉSE: 
− Részvétel a Balaton Riviéra Egyesü-

let létrehozásában 
− Belépés a Csopak Környéki Borút 

Egyesületbe 
− Kép-bank készítése a településrıl 
− Mőemléktemplom turista idénybeli 

(4 havi) nyitvatartásának finanszíro-
zása 

− Részvétel a Leader+ pályázat elké-
szítésében 

− Weboldal kialakítása 
− Mikro- és kistérségi kiadványokban, 

rendezvénynaptárokban Felsıörs 
megjelentetése 

− A település ajánlása saját kiadvá-
nyokban, képeslapokon, országos 
turisztikai DVD-n 

− Csere-hegyi Kilátó információs táb-
lájának elkészítése, részvétel a kilátói 
út járhatóvá tételében 

− Részvétel a Mandulavirágzás-
olaszrizling programban, melyet a 
mikrotérség újságíróknak szervezett 

− Kertészeti gépek vásárlása a közterü-
letek karbantartására. 

 
KULTÚRA: 
− Díszpolgári cím meglapítása és ado-

mányozása 
− Kulturális koncepció elkészítése 
− Köztéri zászlótartók kihelyezése és 

ünnepi zászlók vásárlása 
− Történeti kronológia megrendelése 
− Mővelıdésszervezı alkalmazása 
− Döntés civilház létrehozásáról a 

Bognár-féle házban, melyben a fiata-
lok szabadidı eltöltésének lehetısége 
is megteremtıdik (beruházás a kincs-
tári átadás után) 

− Állandó helytörténeti kiállítás kiala-
kítása a Faluház dísztermében 

− Batthyány emléktábla elhelyezése, 
tér elnevezése Batthyány Strattmann 
Lászlóról 

− Állandó programok megrendezése: 
∗ Betlehem 
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∗ Bornap 
∗ Egészségnap 
∗ Falupiknik 
∗ Augusztus 20-i programok 
∗ 1956-os forradalom megünneplé-

se (kopjafa állítása) 
∗ Koncertek a templomban 
∗ Idısek Napjához hozzájárulás 
∗ Haloween 
∗ Húsvéti, karácsonyi játszóház 
∗ Gyermeknap 
∗ Kihívás Napja 
∗ Mikulásnapi színi elıadás 
∗ Nosztalgia-disco az iskola-

tetıtérben 
∗ Szánkóverseny 
∗ Hóemberépítı verseny 
∗ Március 15-i ünnep és temetıi 

koszorúzás, fáklyás felvonulás 
− Néptáncoktatás finanszírozása 

(óvoda, iskola 2 csoporttal) 
− Testvértelepülési produkció bemuta-

tása a közösségi térben 
− Angol szakkör bevezetése az Általá-

nos Iskola 4. osztályában 
− Helyi mővészeinknek, tehetségeink-

nek lehetıség biztosítása a bemutat-
kozásra 

 
INFORMATIKAI FEJLESZTÉSEK: 
− Pénzügyi csoportnál ügyfélterminál 

kialakítása 
− Kábeltévén National Geographic adó 

finanszírozása 
− Szerzıdéskötés az Öböl TV-vel köz-

szolgálati mősorszolgáltatásra és 
képújság üzemeltetésére 

− Szélessávú internet lehetıségének 
kiépítése (2 féle) 

− Közmővek digitalizálása, adatbázis 
létrehozása 

− Új számítástechnikai eszközök vásár-
lása az intézményekbe 

 
ÖNKÉNT VÁLLALT FELADATOK, 
TÁMOGATÁSOK: 
− Egyházak támogatása (temetı kar-

bantartás) 

− Ifjú házasok egyszeri lakásépítési 
támogatása 

− Integrált oktatás bevezetése az Isko-
lában (gyógypedagógus segítségével) 

− Sportegyesület támogatása 
− Felsıörsi Vendégfogadó Egyesület 

támogatás 
− Vöröskereszt Szervezet támogatása 
− Polgárır Egyesület támogatása 
− Körzeti megbízott rendırök mőködé-

séhez anyagi támogatás juttatása (pl.: 
lakbér, üzemanyag, digitális fényké-
pezıgép, stb.) 

− Teleház Egyesület támogatása 
− Nık Felsıörsért Egyesület támogatá-

sa 
− Öböl TV támogatása 
− Balaton Riviéra Egyesület fenntartá-

sához hozzájárulás 
 
EGYÜTTMŐKÖDÉSEK: 
− Kelet-Balatoni Önkormányzati Tér-

ségfejlesztési Társulásban részvétel 
− Települési Önkormányzatok Szövet-

ségébe belépés 
− Mikrotérségi együttmőködés (Alsó-

örssel, Lovassal, Paloznakkal, Cso-
pakkal) 

− Társulásban végzett feladatok 
∗ Általános Iskola felsı tagozat 

Alsóörssel 
∗ Orvosi ügyelet 
∗ Belsı ellenır 

− Testvértelepülési szerzıdések meg-
kötése: 
∗ Szlovákiai Pogránnyal 
∗ Németországi Salzweggel 

 
TÖRVÉNYESSÉGÉRT: 
− Belsı ellenır alkalmazása 
− Könyvvizsgáló alkalmazása (amikor 

a költségvetés mértéke megkívánta) 
− Folyamatos munkavédelmi felülvizs-

gálat 
 
PÁLYÁZATOK: 2002-2006. között 
megvalósult pályázatok 
− Szennyvízcsatornázásra: 290 millió 

Ft (ezt az összeget az Önkormányzat 
az elızı ciklusban nyerte, de 2003-
ban realizálódott a kifizetés) 

− Egyebekre: kb. 53 millió Ft. Például: 
∗ Óvoda felújítások: 7,3 millió Ft 
∗ Iskolatetıtér beépítés: 10,2 millió 

Ft 
∗ Ravatalozó átépítése: 5,0 millió 

Ft 
∗ Szociális bérlakások: 21,6 millió 

Ft 
∗ Faluközpont átalakítása: 2,2 mil-

lió Ft 
∗ Orvosi rendelı akadálymentesíté-

se: 2,5 millió Ft 
∗ Szeméttelep rekultivációs tervére: 

1,4 millió Ft 
∗ Rendezési Terv elkészítésére: 1,7 

millió Ft 
∗ Kertvég-Bárókert út tervére 0,5 

millió Ft 
∗ Polgárırség, Sportegyesület mő-

ködésére, Felsıörsi Hírmondóra, 
képeslap, kiadványok kiadására, 
stb. 

 
Ami a ciklusprogramból nem valósult 
meg: 
− Közösségi ház építésének megkezdé-

se, vagy helyszín kiválasztása (az 
egyházi kártalanítást még nem kapta 
meg az Önkormányzat, erre 2006. 
októberében kerül sor, tárgyalások 
folynak lehetséges helyszínekrıl) 

− Nyugdíjasklub helyisége 
− Falumúzeum kialakítása (pályá-

zatunk nem nyert) 
− Turistautak felújítása (nem nyertünk 

rá pályázaton) 
− Milleniumi Emlékpark – mosdó, WC 

kialakítása 
− Felhagyott szeméttelepen pihenıpark 

(rekultivációra kötelezte a hatóság a 
falut) 

 
 

Kenézné Berei Györgyi 
Polgármester 

A Kertvégek közmőépítési mun-
kái során elıkerült a földbıl egy II. 
világháborús bomba. A Bárókerti 
területen a szennyvízcsatorna-
beruházás során gránátok kerültek 
elı. Az idısek elmondása szerint ez 
a terület a II. világháborúban had-
színtér volt. 

Tekintettel arra, hogy a Kertvé-
gek, Bárókertek területei építési tel-
kek, felhívok minden egyes telektu-
lajdonost, hogy a földmunka, építke-
zés során fokozott figyelemmel jár-
jon el, amennyiben bombagyanús 
elem kerül elı a földbıl, azt ne 
érintse, haladéktalanul értesítse a 

Polgármesteri Hivatalt vagy a Bala-
tonalmádi Rendırkapitányságot, aki 
gondoskodik a tőzszerészeti vizsgá-
latról. 

 
 

dr. Könczöl Gábor 
jegyzı 

FELHÍVÁS 
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Jelentés 
Az Államháztartásról szóló törvény 50. § (2.) bek. f., 

pontja szerint a „jegyzı részletes jelentést tesz közzé az 
önkormányzat pénzügyi helyzetérıl és a választási cik-
lusban keletkezett késıbbi éveket terhelı pénzügyi de-
terminációkról,  kötelezettségekrıl” 

Ennek eleget téve a szeptemberi hírmondóban közöl-
jük az önkormányzat gazdálkodásáról szóló jelentést. 

A Képviselıtestület szeptember 4-én tárgyalta az 
önkormányzat 2006. évi költségvetési gazdálkodási 
helyzetének I. féléves beszámolóját, melyet alapul véve: 

 
Az önkormányzat idei költségvetésének bevételi és 

kiadási fıösszege: 209.540 eFt, melybıl teljesült 
124.859 eFt bevétel és 87.031 eFt kiadás, ezen belül, 

        Elıirányzat   Teljesítés 

- mőködési célú bevétel     151.870 eFt   79.904 eFt 
- felhalmozási célú bevétel      57.670 eFt   44.955 eFt 
- mőködési célú kiadások     151.870 eFt   70.554 eFt 
 személyi jellegő kiadások     58.630 eFt   30.988 eFt 
 munkaadókat terhelı járulékok       17.664 eFt     9.301 eFt 
 dologi jellegő kiadások        42.856 eFt   19.699 eFt 
 ellátottak pénzbeni juttatása      10.675 eFt     5.476 eFt 
 mőködési célú pénzeszközök átadása        8.072 eFt     5.090 eFt 
- felhalmozási célú kiadások      57.670 eFt   16.477 eFt 
- céltartalék         20.431 eFt            0 eFt 
      - közösségi háznak alkalmas ingatlan vételére, 
        vagy épület építésére, átépítésére, illetve az 
        ahhoz szükséges rendezési terv készítéséhez   15.010 eFt            0 eFt 

- a Szilvás u. 144/20 hrsz-ú szociális bérlaká- 
  sok karbantartására, felújítására       1.489 eFt            0 eFt 
- az ingatlan értékesítésbıl származó bevéte- 
  lekbıl kizárólag ingatlan vételére, fejleszté- 
  sére, felújítására         1.443 eFt            0 eFt 
- koncessziós díj elkülönítés a szennyvízcsa- 
  na hálózat értéknövelı felújítására      1.582 eFt            0 eFt 
- a Magyar Köztársaság 2006. évi költégveté- 
  rıl szóló 2005. évi CLIII. tv. 52. §. (1) bek. 
  a.) pontja alapján államháztartási tartalék        907 eFt            0 eFt 

 
(Az adatok 2006. június 30-i állapotot tükröznek.) 

Az egyes intézmények, szakfeladatok részletes költség-
vetési elıirányzatai és teljesítés adatok a Polgármesteri 
Hivatal folyosóján elhelyezett jegyzıkönyvben megte-
kinthetık. 
 
Több éves kihatással járó determinációk, kötelezett-
ségek: 
1.) A Fenyves utcában kialakult 31 db telket ellátó 

közutak megépítésére az önkormányzat kötele-
zettségvállalása olyan  tartalmú, mely szerint a 
szilárd burkolat kiépítésre azt követıen köteles, 
miután a közutakkal érintett építési telkek leg-
alább 90 %-a beépül. 
Az önkormányzattól kedvezménnyel építési telket 
vásárlók a telekvételár részleteket esedékesség 
idıpontjáig letörlesztették, egy esetben kapott 
halasztást a vevı az utolsó 1.088.750,- Ft vételár-
részlet rendezésére 2006. szeptember 30-ig. 

2.) Az önkormányzat építési telkeket alakított ki a Fı 

utca és az Úttörı utca mögötti kertvégekben ma-
gánszemélyekkel együttmőködve. 4 db telek az 
önkormányzat kizárólagos tulajdonát képezi, 2 db 
telekben az önkormányzat magánszemélyekkel, 
illetve a Kövesd Kft-vel közös tulajdonos. A 
Kertvégek közmővesítésére (ivóvíz, szennyvíz-
csatorna, közvilágítási hálózat, murvás útalap) a 
közösség építési szerzıdést kötött a Maczkó Kft-
vel 2006. március 10-én. Az önkormányzati tel-
kekre esı arányos vállalkozási díj 4.292.475,- Ft, 
mely a költségvetésben szerepel. A Kertvégeken 
az ivóvíz- és szennyvízcsatorna beruházás mősza-
ki átadása szeptember közepéig lezajlódik az erre 
esı arányos vállalkozási díj kifizetése várhatóan 
még ebben a választási ciklusban megtörténik, a 
beruházás többi része áthúzódik a következı vá-
lasztási ciklusra. 
A Kertvégek villany közmővesítése a Bárókertek-
kel együtt történik, az erre vonatkozó csatlakozási 
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szerzıdést az építıközösség 2006. március 10-én 
szintén megkötötte és a csatlakozási díjat kifizette 
az Eon Zrt. Részére, a szolgáltató 2007. tavaszáig 
vállalt kötelezettséget a beruházás elkészítésére 
Az Önkormányzat megállapodást kötött a 64/17 
hrsz-ú közös tulajdonban lévı telek magánsze-
mély tulajdonosaival, hogy a rájuk esı teljes köz-
mőköltséget elıfinanszírozza helyettük, a közmő-
vesített telek közös értékesítése után a magánsze-
mélyek a vételárból fizetik ki az önkormányzat 
részére a rájuk esı közmőköltséget. 

3.) Az önkormányzat 1998. szeptember 30-án a Mi-
niszterelnöki Hivatalban úgy állapodott meg elı-
zetesen az állammal, hogy a Római Katolikus 
Egyháznak természetben visszaadott Kultúrház 
helyett kártalanításul 28 millió Ft-ot kap funkció-
kiváltásul új kultúrház építésére, mely összeget az 
önkormányzat legkésıbb 2010. május 20-ig kap 
kézhez. 
2006. évben megállapodás született a Magyar 
Állam, a Római Katolikus Egyház és a Felsıörsi 
Önkormányzat között arról, hogy a valorizáció 
miatt a kártalanítás összege 38,4 millió Ft-ra 
emelkedik, melynek kifizetésére az egyház és az 
állam megállapodása miatt 2006. év ıszén sor 
kerül. Az elırehozott kifizetésrıl szóló megálla-
podást az önkormányzat testülete várhatóan még 
a választásokat megelızıen tárgyalja és megköti. 

4.) 2006. július 27-én kötött építési szerzıdést az 
önkormányzat az orvosi rendelı akadálymentesí-
tési munkáira. A beruházás befejezési határideje 
2006. október 15., díja bruttó 4.203.800,- Ft, 
melybıl 2.500 eFt a Fogyatékosok Esélye Köz-
alapítvány pályázatán keresztül kerül finanszíro-
zásra, az önrész az önkormányzat költségveté-
sében elı van irányozva. 

5.) Az önkormányzat 2006. április 1-jén megállapo-
dást kötött a Balatonalmádi Munkaügyi Központ-
tal 1 fı munkatapasztalat szerzési támogatás 
(HEFOP program) keretében történı foglalkozta-
tásra 2006. december 31-ig. A foglalkoztatott sze-
mélyt mővelıdésszervezıként alkalmazza az ön-
kormányzat, bérét a Munkaügyi Központ fizeti, a 
járulékok az önkormányzatot terhelik. 

6.) Az önkormányzat a Magyar Államtól ingyenesen 
tulajdonba kapta az Úttörı u. 21. szám alatti lakó-
házat, szerzıdésben kötelezettséget vállalt arra, 
hogy abban civil szervezetek házát alakít ki. A 
Képviselıtestület július 10-i ülésén úgy határo-
zott, hogy az épületben fiataloknak közösségi 
szobát alakít ki, odaköltözik a Teleház és a civil 
szervezetek is (Közalapítvány, Egyesületek) kap-
nak egy irodát. 

7.) A Képviselıtestület a Vinárius Kft-vel szeptem-
ber 4-i ülésén megállapodott a költségvetés általá-
nos tartaléka terhére bruttó 1.101.000,- Ft-os vál-
lalkozási díjjal a Hóvirág utcai csapadékvíz elve-

zetı árok helyreállításáról. 
8.) A Képviselıtestület adásvételi szerzıdést kötött  a 

Balatonfüred-Csopak Tája Szövetkezettel a foci-
pálya vételére bruttó 600 eFt-tal, melybıl 200 eFt 
vételárrészlet 2006. decemberében, 200 eFt vétel-
árrészlet 2007. évben, további 200 e Ft-ot 2008. 
évben kell törlesztenünk. A 2006. évi 
törlesztırészlet a költésgvetésben szerepel. 

9.) A szennyvízcsatorna beruházás befejezését köve-
tıen a felszámolt Viziközmő Társulat jogutódja 
az önkormányzat lett, mely átvette a társulat hitel-
törlesztését. 2009. október 31-ig 2.400 eFt hitel 
törlesztése esedékes még, a kamatok törlesztése 
folyamatos, mely a költségvetésben elı van irá-
nyozva. 

10.) 2001. évben a község egész területén a közvilágí-
tási lámpák energiatakarékos lámpákra lettek cse-
rélve. A beruházásért az önkormányzatnak nem 
kellet fizetnie, hanem a futamidı végéig (2008. 
május 31.) a megtakarításból törlesztjük a beruhá-
zást. Ezen felül 526 db 10.000,- Ft-os névértékő 
részvényt kap az önkormányzat a futamidı végé-
ig. 

11.) A Királyszentistváni települési szilárd hulladék-
kezelési projektben Felsıörs község is részt vesz, 
az önkormányzat hozzájárulása 2006. évben 104 
eFt, 2007. évben 3.387 eFt. A projekt részét képe-
zi az abban részt vevı önkormányzatok területén 
lévı illegális hulladéklerakók felszámolása, re-
kultivációja. A rekultivációs kiviteli tervet az 
önkrományzat a KD TEHU 80%-os pályázati tá-
mogatásával szeptember 30-ig elkészítteti. 

12.) Az önkormányzat Képviselıtestülete 2006. június 
6-i ülésén határozott a településrendezési terv 
módosításának szükségességérıl és döntött a mó-
dosítás területeirıl is. A módosítás egyik területe 
a Balaton törvény tájképvédelmi alövezetének 
korrekciójára vonatkozó terület-rendezési hatósá-
gi eljárás, mely még nem zárult le, ezért az önkor-
mányzat a tervezési szerzıdést sem kötötte meg. 
Az elıkészítés során azonban a Képviselıtestület 
néhány ingatlantulajdonossal már megállapodott a 
módosítás mikéntjérıl (pl.: iskola mögötti tömb-
belsıben telekalakítás közösségi célra, a focipá-
lyától É-ra fekvı rekreációs területen történı te-
lekalakítás módja). 

13.) Az önkormányzat e jelentés írásakor 40.210 eFt-
os folyamatosan kamatozó, lekötött betéttel ren-
delkezik a Raiffeisen Banknál. 

 
Felsıörs, 2006. szeptember 6. 
 
 
 

dr. Könczöl Gábor 
jegyzı 
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Rendezvények képei 

2006. július 21-23-án volt a Falunap és Bornap. A képekkel szeretnénk fölidézni az eseményeket. 

Képek az augusztus 18-i fotókiállításról és gitár-koncertrıl. 

A fenti képek megtekinthetık to-
vábbra is a Faluház dísztermében. 
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A Nık Felsıörsért Egyesület augusztus 19-i megemlékezésérıl készült képekkel szeretnénk fölidézni a jó hangu-
latú, tartalmas estét. 

Az alakulás hivatalos része 
 
2006. június 16-án –Angyal Istvánné 

Marika, Eckert Anikó és dr. Pudmer 
Erzsébet felhívó levelére – az Udvarház 
étterem kertjében összegyőlt 16 felsıörsi 
leány és asszony, akik az alapítók által 
elıkészített programajánlat megvitatása 
után úgy határoztak, hogy Felsıörs köz-
ség és lakói érdekében a kultúra, sport, 
mővelıdés, környezetvédelem, környe-
zetépítés, hagyományırzés, turizmus és 
vendéglátás területén civil szervezetet 
hoznak létre, és tevékenységüket egye-
sületi formában végzik. 

Az alakuló taggyőlés elfogadta az 
egyesület alapszabályát, és azokat a 
megállapodásokat, melyek szükségesek 
ahhoz, hogy az egyesület a törvényes 
mőködés feltételeinek megfeleljen. Az 
alapszabály leglényegesebb pontja –
megfelelıen az egyesülési jogról szóló 
törvénynek – hogy az alapító tagok egy-
behangzóan kimondják, az egyesület 
megalakítása Nık Felsıörsért Egyesü-
let néven megtörtént. 

Az alakuló taggyőlés megválasztotta 
az egyesület vezetıségét: 

 Elnök: dr. Pudmer Erzsébet 
 Alelnök: Plell Olga, és 
 Vezetıségi tagok:  A n g y a l n é 

Marika, Eckert Anikó, Kalmár Lajosné 
Rózsa 

 
Az egyesület vagyon nélkül alakult. 

A taggyőlés a tagdíj mértékét 1.000,- Ft-
ban állapította meg. 

Az egyesület mőködési költségeit a 
tagdíjak mellett adományok, és rendez-
vényeik bevételei biztosítják. 

A taggyőlésen résztvevık határozot-
tan kérték, hogy a vezetıség az alapsza-
bályban rögzített és elfogadott célok 
eredményes megvalósításához amikor és 
ahol az lehetséges nyújtson be pályáza-
tokat. 

Az egyesület tisztségviselıi munká-
jukat önként, tiszteltdíj nélkül végzik. 

Az egyesület pénztárosa: Angyalné 
Marika 

Az alakuló taggyőlést követıen a 
tagok létszáma 24-re nıtt, jelenleg né-
gyen jelezték belépési szándékukat. 

 
Falunapi programunk 

 
Kézimunka kiállítás: 
Az alakuló taggyőlésen erre az évre 

azonnal programtervet készítettünk. A 
programok között elsı helyen természe-
tesen a falunapok szerepeltek, ahol az 
egyesület már be akart mutatkozni. 

Elhatároztuk, hogy az egyesület 
ügyes kező tagjainak munkáit kiállításon 
bemutatjuk, és – egészséges életmód 
programunknak megfelelıen – büfé pa-
vilont állítunk fel a sportpályán. 

Összesen 30 napunk volt az elıké-
születekre. 

A kézimunka kiállítás ötlete nem az 
egyesületé volt, hanem az Önkormány-
zaté. Éppen ezért úgy gondoltuk, hogy – 
helyet hagyva másoknak is – csak egy 
sarkot kérünk a kiállító teremben, és ott 
mutatjuk be tagjaink kézimunkáit. Azóta 
már tudjuk, hogy ez nem így történt. 

Amikor felvázoltuk a kiállítás felépí-
tésének tervét, - Felsıörs szellemi kör-
nyezetének megóvása és gazdagítása – 
akkor azt a felkérı választ kapta az 
egyesület, hogy a kiállítást elképzelé-
sünk szerint építsük fel, de ehhez ne 
csak az egyesületi tagoktól, hanem a 
faluból jelentkezık munkáit is használ-
juk. 

Elvállaltuk és hozzákezdtünk. 
Eckert Anikó volt a program felelı-

se. 
Az eredmény ismertes. 
A kiállításnak „A fehér hímzéstıl a 

csipkés monitorig” címet adtuk. Elsı-
sorban nem azért, mert a teleházban 

volt, hanem hogy kifejezzük szándékun-
kat. Szerettük volna láttatni az ellentétek 
harmóniáját, amelyben jól elférnek egy-
más mellett a recehorgolású vitrázs füg-
göny, a kalocsai terítı, a keresztszemes 
falikép, a gobelin rózsacsokor, a hímzett 
kötények, a porcelánok, asztali, és üveg-
díszek, a görögdinnye, a palackos bor 
(az Antal pincészet ajándéka) és díszített 
pohár, a kovácsolt fekete rózsa, valamint 
a csipkével védett számítógép monitor. 
Ugyanúgy, ahogy ezeket a kézimunká-
kat otthonainkban is elhelyezzük. 

A kiállításon az asztalokat, paraváno-
kat Tóthné Gabi csodálatos virágai, kö-
tészeti remekei tették teljessé. A tárgyak 
mellé helyezett üveg tárgyak a Szitási 
üvegmőhely magas színvonalú szakmai 
igényességét dicsérik. 

A megnyitón finom süteménnyel 
(Bereiné Ilonka és Hamarné Gabi aján-
dékaként) és borral (Horváth pincébıl) 
kínáltuk vendégeinket. 

Nagyon sokan voltunk. Alig fértünk 
a terembe. A látvány (és sajnos a klíma) 
mindenkit felhevített, - mi ezt így érté-
keltük. 

Az egyesület 3 tagja összesen 132 
órát fordított a kiállítás szervezésére, a 
kézimunkák kiválasztására, összegyőjté-
sére, - majd visszaadására – a kiállítás 
felépítésére, lebonyolítására. A kiállítás 
azonban kevesebb, mint 10 óráig volt 
látogatható. Ezt sajnálatosnak tartjuk. 
Szerencsére sok felvételt készítettünk, 
így meghosszabíthatjuk az akkori élmé-
nyünket. 

Akiknek a munkáit láthatták a „Nık 
Felsıörsért Egyesület” elsı kézimunka 
kiállításán: Angyal Istvánné, Angyal 
Zoltánné, Angyal Imréné, Berei 
Ferencné, Hamar Gáborné, Németh 
Ferencné, Szalai Jánosné, Szalainé 
Krisztina, Szalai Krisztina (12 éves), 
Pappné Kiss Zsuzsa, Tislér Imréné. 

Akik Eckert Anikó Munkáját segítet-

Megalakult a Nık Felsıörsért Egyesület 
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ték: Sörösné Sasvári Erzsébet, Dr. 
Pudmer Erzsébet és aki a megnyitó ven-
dégeinek háziasszony volt Plell Olga. 

Jövıre is tervezünk kiállítást. Tema-
tikus kiállításra gondolunk, melynek 
témája a négy évszak. 12 kiállító táblán 
a tavasz, nyár, ısz és tél megjelenítését 
tervezzük, bármilyen technikával készí-
tendı munkákkal. Errıl a programról 
október elején tartunk megbeszélést. 
Addig kérjük tagjainkat és természete-
sen másokat is, hogy tervezzék meg, 
melyik évszakra jelentkeznek. Bízunk 
abban, hogy jövıre ideálisabb körülmé-
nyek között kerül sor munkáink bemuta-
tására. 

 
 
Virágos porta verseny bonyolítása: 
Az egyesület alakuló taggyőlésén 

Ráskyné Terike azt javasolta, hogy az 
egyesület vigye tovább a Virágos Porta 
verseny értékelését. Ezt egyhangúan 
támogattuk, szem elıtt tartva, hogy a 
versenyt az önkormányzat hirdette meg. 

Rekkenı hıségben az egyesületünk-
bıl négyen: Fridlerné Anna, Szélesiné 
Marika, Pappné Kiss Zsuzsi, az ikrekkel 
együtt, Rásky Terike végigjárták a falut 
és fotók alapján döntést hoztak a kertek, 
porták versenyében. 

Az értékelés során készült fényképe-
ket megırizzük, és kiadványba rendez-
zük a következı évben. 

A nyertesek: Weingartner család, 
Rózsa út (1.díj), Hildegard Wilde porta, 
Fı utca (2.díj), Csóka Ferencné és csa-
ládja kertje, Táncsics M. út (3.díj). Gra-
tulálunk! 

A jövı évre a virágos porta mellett 
„Virágos és gondozott utca” címmel 
pályázatot hirdetünk, melynek kiírását 
hamarosan megjelentetjük. 

 
 
Büfé pavilon: 
A pavilont szombaton állítottuk fel a 

sport pályán a fızı, a sport versenyek, a 
gyerek programok helyszínén. 

Beszereztük a szükséges hozzájáru-
lást az ÁNTSZ-tıl, ahhoz, hogy saláták-
kal, friss házi süteményekkel, hideg 
(helyben hőtött) citromos (valódi) jeges 
teával kínáljuk az eseményen résztvevı-
ket. 

Több sort venne igénybe kínálatunk 
felsorolása, de a felhasznált anyagokból 
legyen e helyen néhány példa: zöld salá-
ta: kerti, jég, lila, fodros, hagyma: ma-
kói, lila, póré, banán, káposzta: fehér, 
lila, uborka: kígyó, kovászos, paprika: 
zöld, csípıs, sárga, zöld és piros kalifor-
niai, paradicsom, répa, zöld főszerek: 

snidling, rukora, tárkony, rozmaring, 
menta, friss bazsalikom olaj bogyó, szá-
rított eper, borsó, kukorica, friss áfonya, 
dió, szeletelt mandula, sajt, öntetek, és 
friss gyümölcs (szılı, alma, körte, ribiz-
li) csemegézni addig, amíg a salátát kí-
vánság szerint összeállítottuk. 

Minden adagot 100,- Ft-ért adtunk. 
270-szer kértek tılünk kínálatunkból. 

Sikeresnek, eredményesnek tartjuk 
kezdeményezésünket. Érdemes volt koc-
káztatni. Most, az esemény után köny-
nyen tudunk arról a feszültségrıl beszél-
ni, amit az esemény reggelén éreztünk: 
vajon lesz-e, aki észreveszi finomsága-
inkat és leül-e asztalunk mellé. Leültek 
vendégeink sokan és sokszor idıztek az 
árnyékos pavilonban. Folytatni fogjuk, 
már megtettük az elıkészületeket ahhoz, 
hogy jövıre még kultúráltabb, komfor-
tosabb körülményeket tudjuk biztosítani. 

 
 
Tombola: 
A kézimunka kiállításon sokak által 

megcsodált csipke asztal terítıt –
készítıje Angyalné Marika felajánlotta 
tombolára. A nyeremény kihúzására az 
eredmény kihúzására az eredményhirde-
téskor került sor. Mindenki sajnálkozott, 
hogy csak egy tárgy került sorsolásra, 
majd jövıre többrıl gondoskodunk. 

Köszönjük Angyalné Marikának 
nagylelkő ajándékát. Sokat segített tá-
mogatása az egyesületi költségek fede-
zésében. 

 
 
Szent István napi kerti ünnepség: 
Úgy tőnik, hogy arra kell  készül-

nünk a jövıben is, hogy a soron követ-
kezı programjainkhoz alig jut 30 nap. 
Ez történt a kerti ünnepély elıszítésénél 
is. 

Szent István napjának megünneplése 
mindannyiunk számára fontos volt. Nem 
akartunk „hivatalosan” ünnepelni, ha-
nem családiasan, jókedvvel, beszélgetve, 
gyerekekkel, örömmel. Ehhez kerestük a 
formát, és találtuk meg az ünnepség 
felépítésének méltóságában és a kerti 
parti, a sütögetés, a vidám, rövid mősor 
könnyedségében. 

Vizi Gabi a Honfoglalás c. film sike-
res sólyom dalának eléneklésével vezet-
te be az ünnepélyt. 

Az államalapító Szent István törté-
nelmi nagyságának méltatása után, au-
gusztus 20-hoz tartósan kapcsolódó új 
kenyeret ünnepeltük. Angyalné Bözsike, 
saját kezével gyúrt, friss, ropogósra sü-
tött házi kenyerét az István, a király rock 
opera dallamainak kísérete mellett hozta 

be és tette le – ismét Tóthné Gabit dicsé-
rı – csodálatosan feldíszített asztalra. 
Megható volt. Az új kenyér szeletelése 
egy kicsit késett, de jövıre igyekszünk 
mindent pontosabban csinálni. Ez egy 
kis hiba volt, remélem elnézik egyesüle-
tünknek. 

Ezt követıen Vizi Gabi és Plell Olga 
„társulatának” kedves vidám mősorát 
láthattuk, önfeledt mosolyt csalva az 
arcokra és vidám kacagást. A közremő-
ködı Lakatos András, Lakatos Boglárka, 
Sütöri Gabriella, Vejmola Timea, 
Gajdacsik Andrea – gyerekeknek is kö-
szönjük közremőködésüket. Kevés idı 
állt rendelkezésükre, de tökéletesek vol-
tak és mindenben helytállatak. Az est 
során Vizi Gabi többször énekelt örök-
zöld dallamokat, mindenki nagy örömé-
re. 

Az ünnepély második részében ke-
rült sor a laza programra. Grilleztünk, 
beszélgettünk. Jól éreztük magunkat! 

A meghívón úgy hírdettük meg a 
kerti ünnepséget, hogy ısi szokás szerint 
pálinkával várunk mindenkit és a kenyér 
mellé teszünk az asztalra zsírt, hagymát, 
salátákat, bort, szılıt, gyümölcsöket, 
édességet a gyerekeknek. Ez mind-mind 
az asztalon volt. 

Az ünnepségen 65 vendégünk volt. 
Elsı alkalommal rendezett önálló prog-
ramunkat sikeresnek tartjuk, mindenki-
nek köszönjük. Semmi nem ad annyi 
erıt az önkéntes munkához, mint a siker, 
vagy a programon résztvevık elégedett-
sége. A kerti parti értékelésekor már 
másodszor mondtuk ki, hogy érdemes 
volt az egyesületet „Felsıörsért és lakói-
ért” tevékenységi céllal megalakítani. 

 
November végén, december elején 

karácsonyi készülıdést, advent jegyében 
ünnepséget, vásárt, egy kis kényeztetést 
tervezünk mindenki számára. Idıben 
elkészítjük a teljes programot, és értesí-
tést is küldünk. 

 
 
Mindenkit szeretettel várunk, min 

mindig.! 
 
 
 
Dr. Pudmer Erzsébet, az egyesület 

elnöke. 
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Kell-e félnünk a madárinfluenzától? 

Már Magyarországon is megje-
lent, ezért a híradásokban gyakran 
vezetı helyet kapnak a madárinflu-
enzáról szóló információk. Ezek 
mindig a távolkeleti, illetve az arab 
államokból erednek. Ha emlékeze-
tünkbe idézzük a TV-ben látott ké-
peket, valamennyi igen elhanyagolt, 
rossz higiénés körülmények között 
élı közösségekbıl származik. Álta-
lában a megbetegedett személyek 
igen közeli kapcsolatban álltak a 
beteg állatokkal. Az állattartó tele-
pen minden védıfelszerelés 
(védıruha, kesztyő, légzésvédı 
maszk) nélkül tevékenykedtek az 
állatok túlzsúfolt istállójában. 

A madárinfluenza terjedése: 

A vadon élı madarak, valamint a 
házi szárnyasok fogékonyak a beteg-
séget okozó vírusra. Ez a kórokozó 
gyakran tünetmentesen, vagy csak 
enyhe tüneteket kiváltva megtalálha-
tó sok vadon elı madárban, így a 
vadkacsákban, sirályokban. A súlyo-
san megbetegedett állatok elpusztul-
nak, vándorlásuk közben elhullnak. 
Ezekrıl sok adatunk nincs, mivel a 
háziállatokkal ellentétben nem élnek 
zárt közösségben. A fertızést jár-
ványszerő mennyiségben nem is tud-

ják átvinni. 
A madaraknál nem légúti vála-

dékkal terjed a betegség, mint az 
embernél, hanem az ürülékkel. Ha a 
vadmadarak röptükben, székletük-
kel-vizeletükkel megfertızik a házi-
szárnyasok élıhelyét, azok a vírust a 
táplálékkal együtt megeszik, máris 
fertızödtek. Ha ezeket a jószágokat 
nagy létszámban, nem kellı tisztán-
tartás mellett, összezárva tenyésztik, 
az ürülékkel szennyezett táplálékot 
felcsippente –láncreakciószerően 
megfertızik egymást, és néhány na-
pon belül gyakorlatilag az egész ál-
lomány elpusztul. 

A vírus jellemzıi: 

A madárinfluenzát okozó vírus 
nem azonos az emberi megbetege-
dést okozó, eddig ismert influenza 
vírusokkal. Az antigén szerkezeté-
ben van hasonlóság az „A” vírushoz, 
de nem ugyanaz. Jelenleg a madár-
betegséget kiváltó kórokozó az em-
bert csak az állat ürülékével közvet-
len kapcsolatba kerülve fertızi meg. 
Esetleg a nem kellıen megsütött, 
megfızött beteg állat elfogyasztása 
is okozhat megbetegedést. 

Viszont, eddig még nem sikerült 
bizonyítani, hogy emberrıl-emberre 

is terjed, mint az emberi influenza. A 
járványtól való félelmet valószínőleg 
az váltja ki, hogy ha a vírusa átala-
kul, elıfordulhat emberrıl emberre 
terjedés légúti cseppfertızéssel. En-
nek a valószínősége nem nagyobb, 
mint egyéb, jelenleg még ismeretlen 
kórokozó világmérető járványokozá-
sa. 

Ha a híradásokat figyeljük, a ke-
let-európai, illetve ázsiai országok-
ban a megbetegedett, illetve elhunyt 
személyek száma 100 fınél keve-
sebb. Ennek alapján járványról be-
szélni nem lehet. Jelenleg még meg-
bízható oltóanyag sincs, mivel em-
berrıl-emberre terjedı változata 
nincs is a kórokozónak. A kísérleti 
oltóanyag viszont kiindulási alapja 
lehet az esetleges járványt okozó 
fertızés megelızésére létrehozott 
vakcinának. 
Végül, a gyakran feltett kérdésre, 
hogy fogyaszthatunk-e kacsasültet?- 
igen a válasz. Egy jól átsütött rántott 
csirkecomb, vagy egy finom kacsa-
pecsenye biztosan nem okoz halálos 
kórt, tehát nyugodtan, jó étvággyal 
elfogyaszthatjuk. 

Dr. Benedek Adrienne 
orvos 

A falunapokhoz kapcsolódóan 
már 7. éve rendezzük a borversenyt. 

Kezdetben csak helyi lakosú ter-
melık borai versenyeztek, ma már a 
kárpótlási területek megszerzésével 
nem csak helyben lakók, de a Hegy-
község területén termı borok is részt 
vettek. Az elmúlt években elhang-
zott tanácsokat a termelık megfo-
gadták, és egyre jobb minıségő bo-
rokat állítottak elı. A borbírálók sze-
rint: az idén kevés volt a beteg, hibás 
bor, az ízek az embert nem csalják 
meg. 

A verseny arról szól, hogy csinál-
junk jót és ezzel versenyképesek 
vagyunk. 

Régen a kereskedı a borosgazda 
pincéjében megkóstolta a termést, és 

ha ízlett, elvitte a bort. A hagyomá-
nyos bor készítését becsülték. A hor-
dóban történt érlelést ma nem min-
dig találjuk meg a piacon. 

A borkészítés területén az ország-
nak a jövıje nem abban van, hogy 
mennyit szállítunk külföldre, hanem, 
a honfitársainkat meg kell tanítani a 
borfogyasztásra. 

A magyar bornak Magyarorszá-
gon kell elfogyni, ide kell csábítani a 
külföldi vendégeket. 

Ki kell építeni a borturizmust. A 
pincék mellé építeni kell borkósto-
lót, panziót és a vendég a jó borra 
szívesen betér. 

Az idei évben 36 borminta érke-
zett, melyet 4 fıs hivatásos zsőritag 
mellett 5 fıs társadalmi zsőritag bí-

rált. 
Az eredmények: 
Bronz minısítést kapott a 2005. 

évi chardonay borával Dienes Kár-
oly 

Ezüst minısítést kapott a 2004. 
évi olaszrizling borral a Paloznaki 
Péter Pince 

Arany minısítést kapott a 2004. 
évi olaszrizling borral Linczmayer 
Tamás 

2006. évben az év borosgazdája 
címet és a vándorkupát Rózsahegyi 
Zoltán kapta. 

A társadalmi zsőri díjazott bora a 
2004. évi olaszrizling a Gelléri Pin-
cészettıl. 

 
Tislér Anikó 

Borverseny 2006. 



A mellékelt levelet kapta Hivatalunk, amit szeretnénk megismertetni a Lakossággal. 
 
Tisztelt Önkormányzat! 

A Szaky-Med Halláscentrum, mint az ország egyik hallásproblémákkal foglalkozó hálózata, szeretné az Önök térségében 
is megismertetni a lakosságot egy új hallásrehabilitációs lehetıséggel. A Veszprémben nemrég nyílott Halláscentrumban 
minden érdeklıdıt szeretettel várunk ingyenes hallásvizsgáltra, tanácsadásra. 

A Szaky-Med Halláscentrumok tevékenységi köre kiterjed a hallásállapot kivizsgálására és orvosi javaslat alapján 
hallásrehabilitációs tevékenységre. Munkánk során fel kellett ismernünk, hogy mind a társadalom, mind az egyén ezen prob-
lémakörrıl és a rehabilitációs lehetıségérıl nagyon keveset tudnak. Ugyanakkor minden 10. ember, azaz Magyarországon 
kb. 1 millióan küzdenek ilyen jellegő problémával. Sajnálatos módon mindössze az érintettek 1/5-e van ellátva, több száz az 
úgynevezett bújkáló nagyothalló, akik problémájukat fel nem ismerve, ugyanakkor a szövıdményként kialakuló depresszió-
val küszködve kénytelenek élni. Nagyon fontos feladatunknak érezzük, hogy a hallásállapot felmérésére szolgáló tesztekkel 
felhívjuk a figyelmet a problémára, valamint lehetıséget nyújtunk a megoldáshoz. 

Ennek megoldására és a lakosság felvilágosítására keressük meg az önkormányzatokat, hogyha rendelkeznek helyi újság-
gal, akkor abban biztosítsanak nekünk megjelenést. A fenti szolgáltatásokat természetesen cégünk ingyenesen biztosítaná az 
érdeklıdıknek. Mellékelten csatoltam a cikket, amit az újságban megjelentetni szeretnénk. 

Amennyiben levelünk felkeltette érdeklıdését, részletes információval, egyeztetésre állok rendelkezésre. 
 
             Tisztelettel: 

Szalkai Magdolna 
Szakmai Igazgató 

FELHÍVÁS 
Felsıörsért Közalapítvány „elfelejtett mesterségek” címmel 
kézmőves szakköröket indít kellı számú jelentkezı esetén, 
kosárfonás, csuhézás, kézimunkázás különbözı technikák-
kal pl. csipkeverés. 
Jelentkezni írásban Tislér Anikó, Felsıörs, Úttörı u. 4. cím-
mel, telefonszámmal és a szakkör típusának megnevezésével. 
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Ma már, mint az élet más területein 
is, a digitális technika tört az élre. Ez a 
megoldás biztosítja azt, hogy a hallás-
veszteség specialitásaihoz (érzékenység 
a hangos hangokra, torzított beszédértés) 
tökéletesen alkalmazkodjon a készülék 
az adott halláshelyzetnek megfelelıen. 
Ezek a „mesterséges intelligenciájú ké-
szülékek” lemásolva az ép fül mőködé-
sét, teremtenek optimális, természetes 
hallásélményt. Analizálva a fülünkhöz 
érkezı hangokat, külön választják a han-
gos beszédet és a zavaró zajt, a beszéd-
értésre koncentrálva kiemelik a beszéd-
hangokat. Képesek figyelni, hogy hon-
nan, milyen távolágból, milyen hangerı-
vel beszélnek az érintetthez és automati-
kusan, a szükséges mértékben módosít-
ják a beállításokat. Természetesen ezen 

készülékek beállítása, számítógépes 
programozása egy igen bonyolult szak-
mai feladat, melyet csak az erre speciáli-
san felkészült szakemberek tudnak elvé-
gezni. Itt is igaz az az általános mondás, 
hogy „A legjobbat a legjobb helyen.” 

Magyarország kiemelkedı ellátó 
helye a Szaky-Med Kft. Itt minden meg-
található, mely fontos lehet egy hallássé-
rült számára. A barátságos környezet, a 
kollégák mély empátiája segít a problé-
ma feltárásában és az optimális megol-
dás kiválasztásában. A döntés mindig az 
érintett kezében van. Választhat egysze-
rőbb (hagyományos-olcsóbb), vagy 
csúcstechnológiás termékeket 6 világhí-
rő gyártó kínálatából. 

 
A Szaky-Med Kft. minden érdeklı-

dı, kiváncsiskodó, érintett számára in-
gyenes hallászőrési lehetıséget biztosít 
elıjegyzés alapján. Természetesen, mind 
a hallásveszteségek kialakulásáról, mind 
a rehabilitáció lehetıségeirıl szívesen 
adnak tájékoztatást szakorvosaik és 
szakellátóik. 

Szeretnénk azoknak is lehetıséget 
biztosítani, akik hallókészüléket szeret-
nének, illetve akik már hallókészülékes 
tapasztalattal rendelkeznek. A 2006-os 
év újdonságait ingyenesen próbálhatják, 
tesztelhetik. Mindenki számára lehetısé-
get biztosítanak megélni az ép hallást 
utánzó termékek nyújtotta élményeket. 
 
Szaky-Med Kft. 8200. Veszprém, Kos-
suth u. 8. 
Telefon: 06-88/567-827 

KIRÁNDULÁS 
 
Az Ópusztaszeri Nemzeti Történelmi Emlékparkba 
2006. szeptember 23-án kirándulást szervezünk. 
 
Indulás reggel 6 órakor, érkezés kb. 21 órakor. 
 
Részvételi díj: 

Útiköltség:    3.600,- Ft 
Belépık: felnıtt  1.900,- Ft 
gyermek és nyugdíjas 1.300,- Ft 

 
 
Jelentkezés Tislér Anikónál, Felsıörs, Úttörı u. 4. a 
részvételi díj befizetésével. 

Nosztalgia disco 
2006. szeptember 16-án 20.30 órától újra nosztalgia discot tartunk 
az általános iskola tetıterében. 
BÜFÉ NINCS! 
BECSÜLETKASSZA: bevételét Baumgartner József részére ajánl-
juk fel gyógyászati segédeszköz vásárlására. 
Szeretettel várunk, gyere és hozd magaddal barátaidat, ismerıseidet 
is. D.J. Norbi 

Szervezık 

Én már megtettem az elsı lépést, hogy jól halljak … és Ön?? 
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A megye legnagyobb autósiskolája a 
TURBÓ GÉPJÁRMŐVEZETİ-KÉPZİ KFT 

Veszprém Ibolya út 10-12. OKÉV:02-0027-04 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpártanfolyam 
30% tandíjkedvezmény! Részletfizetési lehetıség! 

Gépkocsi választási lehetıség. 
Egyéni idıbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók. 
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 06/30/644-57-94 

T 

 
 

a Baksai Autósiskolánál TTTT    
Idıt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 
Azonnali 30% -os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési  
lehetıséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 
Igény szerint délelıtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetıség. 
Intenzív nyári tanfolyam indul! 
Tanfolyamnyitó: 2006. 07. 12. 17.00 órakor 
Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel u. 27. 30-916-3286,30-500-7695, 88/430-107 

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN! 
 

www.totalfood.huwww.totalfood.huwww.totalfood.huwww.totalfood.hu    
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