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A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Felsőörs Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete 2013. április 29-én hétfőn 
a Humán Bizottság rendes ülését követően 
rendkívüli nyílt ülést tartott. A rendkívüli 
ülés egyetlen témája a Felsőörsi Miske Óvo-
da bővítésére benyújtandó (azóta már be-
nyújtott) pályázat volt. A pályázat benyújtá-
sát azért készítettük elő, mert a demográfiai 
adatokból és az óvodai csoportok jelenlegi 
telítettségéből látható, hogy az óvoda bőví-
tésre szorul. Ennek orvoslására a benyújtott 
pályázat az óvoda épületének bővítéséről, új 
csoportszoba kialakításáról szól. 

2013. május 6-án a testület rendes nyílt 
ülést tartott, melynek közérdeklődésre szá-
mot tartó témái a következők voltak:

A testület áttekintette és elfogadta a tavalyi 
év belső ellenőrzéséről, az adóztatási felada-
tok ellátásáról, a gyermekjóléti, gyermekvé-
delmi feladatok ellátásáról és a lejárt idejű 
határozatok végrehajtásáról szóló beszámo-
lókat.

Ugyancsak elfogadtuk a 2012-es év zár-
számadását. Ebből egyértelműen kitűnik, 
hogy a község és intézményei az elfogadott 
költségvetésüknek megfelelően, fegyelme-
zetten gazdálkodtak, a falu fejlesztésekre 
(pályázati önrészre) fordítható tartalékai nem 
csökkentek. Ezzel kapcsolatban a testület 
döntött az általános és ingatlanos céltartalék 
mértékéről, valamint az idei évi fejlesztések-
ről. Az idei évre most elfogadott fejlesztések 
vázlatosan:
	Az óvoda ideiglenes átalakítása az új 

csoportszoba (a korábban ismertetett 
pályázati támogatás reményében) meg-
épüléséig

	1 db forgalomtechnikai tükör beszerzé-
se a Fő útra

	A Felsőörs évszázadai c. könyv aktua-
lizálása és újrakiadása

	Eligazító térképek elhelyezése külterü-
leti csomópontoknál

	Almádi – Alsóörsi – Fő utca kereszte-
ződésébe gyalogátkelő építése

	Fő utca-Petőfi utca csatlakozásánál 
gyalogátkelő építése

	Rózsa – Vadrózsa – Hosszú utca ke-
reszteződésénél áteresz építése

	Közvilágítás fejlesztése a Hosszú és a 
Vadrózsa utcákban

	Sármentes gyalogút kialakítása a Feny-
ves utca-Körmendy prépost utca (a 
Körmendy prépost utca 16-18. szám) 
között húzódó gyalogos közben

	Táncsics – Hóvirág utca közötti gya-
logösvény felújítása

	Kerékpárút kialakítása a Kishegy olda-
lában a Bárókertektől Alsóörs irányába

	Szőlő utcában a csapadékelvezető árok 
lefedése az elektromos elosztónál

	Támogatás a sportpálya öntözőrend-
szerének kiépítéséhez a Felsőörsi If-
júsági Közhasznú Sportegyesület által 
elnyert pályázati önrészéhez

	Király utca – Bárókert utca összekötése
	Körmendy – Fenyves – Bárókert utcák 

csomópontjában közvilágítás kiépítése
	Bárókert utca lakott részére közvilágí-

tás kiépítése
	Batthyány téren esztétikus útszűkítő ki-

alakítása (virágedényekkel)
Az itt felsorolt fejlesztéseken kívül a folya-

matban lévő és még el-nem bírált pályázatok-
ból finanszírozandó projektek:
	csapadékvíz-elvezetés fejlesztése, 
	játszóterek felújítása, 
	civil-ház udvar parkrendezése, 
	templomkert rendezése
	óvodafejlesztés
	óvodabővítés
A képviselő testület, a fenntartó Felsőörs 

Község Önkormányzata nevében az új köz-
nevelési törvény 2013. szeptember 1-től ha-
tályos változatának megfelelően úgy módo-
sította a Miske Óvoda alapító okiratát, hogy 
abban 3 óvodai csoport összesen 75 fővel (ez 
a törvényben megengedett maximum) mű-
ködhessen.

A testület és ezt megelőzően az illetékes 
településgazdasági bizottság a DRV Zrt. il-
letékeseinek jelenlétében tárgyalta és mó-
dosításokkal elfogadta a víziközmű-hálózat 
beruházási felújítási pótlási tervét.

Ugyancsak tárgyalta és módosításokkal el-
fogadta a testület a lejáró szennyvíz üzemel-
tetési szerződés megújításának tervezetét.

A Humán bizottság javaslatával megegye-
ző döntés született az önkormányzati lakás 
bérbeadásáról. A 3 pályázó közül a testület 
annak a felsőörsi születésű (jelenleg nem Fel-

sőörsön élő) fiatalnak ítélte oda a lakás bérbe-
vételi jogát, aki nyilatkozott arról, hogy egy 
éven belül Felsőörsön házasságot fog kötni, 
itt kíván letelepedni, és ehhez egy éven be-
lül az önkormányzat rendeletében előírtakat 
teljesíti.

Rendkívüli napirendi pontként, Róka Jó-
zsef, a Hriszto Botev Általános Iskola igaz-
gatójának és Kovácsné Bognár Gabriella, a 
felsőörsi tagintézmény-vezető jelenlétében 
tárgyalta a testület a Felsőörsi Malomvölgyi 
Tagiskola tervezett átszervezését. A veszpré-
mi tankerület igazgató tájékoztatása szerint 
felterjesztésében javasolja, hogy a Malom-
völgy Tagiskola a Balatonalmádi Tankerület-
hez tartozzon és ezen belül a Vörösberényi 
Általános Iskola tagintézménye legyen. A 
testület a szülők véleményét szem előtt tartva 
javasolja a felterjesztés visszavonását.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyve-
it olvashatják községünk honlapján (www.
felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyző-
könyvek’ menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

FELSŐÖRSIHírmondó

Megnyílt galériám 
Felsôörsön

a Csalogány utca 9 szám alatt.

Mintegy 200 db baba
(köztük saját készítésű reborn 

csecsemő baba)
tekinthető meg.

Telefonon egyeztetés az időpontról:
30/599-29-64.

Bővebb információ:
www. mesebabavilag.hu

Várok szeretettel minden érdeklődőt.
Melegné

Bordás Zsuzsanna
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Vaddisznók a lakott területeken,
belterületen, kertekben

 Az erdők természetes alkotóele-
mei a vadon élő állatok, közöttük 
vadászható és védett fajok, vala-
mint kártevők is előfordulnak. A 
beépítettség és a lakott területek 
terjeszkedése következtében a va-
don élő állatok élettere erősen le-
csökkent. A vadon élő állatok közül 
a vaddisznó, az őz, a róka, a nyest és 
a borz már hozzászoktak az ember 
közelségéhez. Ezért az erdőterület-
tel határos lakott területeken illetve 
a településekbe mélyen behúzódó 
zöld elhanyagolt területeken, na-
gyobb balatoni nádasokban, telke-
ken is előfordulnak. A műveletlen, 
elhagyott telkek éppen úgy élő- és 
táplálkozási területként szolgálnak, 
mint a telektulajdonosok által ritkán 
látogatott, sok esetben bekerítetlen, 
vagy rosszul bekerített hétvégi tel-
kek. 

A fent említett fajok őshonosak, 
jelenlétük nem a vadászoknak, vagy 
a vadászatnak köszönhető. A vad-
disznó intelligens, alkalmazkodó 
faj és ahol nem vadászhatnak rá (la-
kott területek, belterületek, hatósági 
kíméleti területek) ott előszeretettel 
meg is telepszik, mivel élőhelyet és 
táplálkozási területet talál. 

Mára Európa egyes területein, 
Németországban, de Magyarorszá-
gon is sok helyütt, a lakot területek, 
sokszor a települések, külvárosok is 
a vaddisznók élőhelyei lettek. 

A vaddisznó minden olyan élőhe-
lyen megjelenik, ahol megtalálja a 
számára kedvező létfeltételeket. Az 
elhanyagolt és háborítatlan gazos, 
bozótos ingatlanokon nem zaklat-
ják és itt rendszerint táplálékhoz is 
könnyen jut (pl.: hullott gyümölcs, 
kerti hulladékok). Őshonos vadfa-
junk, melynek az alkalmazkodó 
képessége és intelligenciája kima-
gasló, ezért megjelenésére bárhol 
számíthatunk. 

Miért jön lakott területre a 
vaddisznó? 

A vaddisznó elsősorban a meg-
felelő búvóhely és a vonzó táplálék-
források miatt jelenik meg a lakott 
területeken. Búvóhelynek számít 
minden gazos, szemetes, elhanya-
golt terület. A vaddisznó számára 
táplálékforrás a hullott gyümölcs, 
a kerti zöldhulladék, a háztartási 
szemét, a vastag humuszos kerti 
talaj (sok csiga, giliszta stb. él ben-
ne), kerti vetemények, zöldségek, 
mezőgazdasági termények, a víz, a 
dagonyázási lehetőség. A vaddisz-
nó mindenevő, különösen kedveli a 
lédús zöldségeket és gyümölcsöket. 
Minden tevékenység, mely ezeket a 
vonzó tényezőket csökkenti, hozzá-
járul a vaddisznó jelenlétének csök-
kentéséhez. 

Mit tesz az Újkúti Vadásztársa-
ság a lakott területen előforduló 
vaddisznók visszaszorításáért?

– Folyamatos etetéssel törekszik 
a vaddisznókat az erdők belsőbb, 
lakott területektől távol eső részein 
tartani. 

– Dagonyázó és itató helyeket 
létesített (A locsoló berendezések 
környékét a vaddisznó nem a szom-
júsága végett keresi fel, hanem 
azért mert az öntözött gyep igen 
gazdagon lakott az alsóbb rendű, 
gerinctelen élőlényekkel, amelyek 
fontos táplálékát jelentik a minden-
evő vaddisznónak) 

– A vaddisznók létszámának fo-
lyamatos apasztását végzi a lakott 
területekhez közeli erdőterületeken 
fegyveres vadászattal. 

– A kijelölt vadászterületen állo-
mányszabályozó vadászatot folytat 
a vadászati hatóság által előírtak-
nak megfelelően és mértékben. 

– Aktívan kommunikál a lakos-
sággal és az önkormányzatokkal. 

– A vadásztársaság vadőre vad-
riasztó szereket és tanácsot ad a 
kármegelőzésre, kritikus külterü-
leti helyeken a vadászati hatóság 
elrendelése alapján vadkárelhárító 
vadászatot folytat. 

Bejött a vaddisznó a kertembe, 
mit tehetek, hogy ez ne forduljon 
elő többször? 

A vadkárosítás megelőzésének 
egyedüli hatékony módszere a 
megfelelő kerítés megléte. A telkek 
kerítéseinek megerősítését illetve 
kijavítását, oly módon kell elvégez-
ni, hogy azon a vaddisznó ne tudjon 
átmenni; (Vaddisznó távoltartása 
céljából, elég a kerítés alsó, kb.: 
1-1,5 méteres részének megerősíté-
se pl.: a kereskedelmi forgalomban 
is kapható, kifejezetten a vaddisznó 
távoltartására gyártott erős, csú-
szásmentes csomózású dróthálóval, 
melyet stabil oszlopokhoz rögzí-
tünk, fél méterenként lecöveke-
lünk, esetleg a földbe süllyesztünk). 
A megfelelő kerítés kivitelezésére 
számtalan lehetőség van, amelyet 
mindig a helyi viszonyok figye-
lembevételével kell megválasztani! 
Amennyiben bizonytalanok va-
gyunk a kerítés kivitelezésével kap-
csolatosan, feltétlen kérjünk vadke-
rítés építésében jártas szakembertől 
segítséget, az elvégzett munka után 
pedig garanciát! 

Milyen feladata van a lakosság-
nak a lakott területen előforduló 
vaddisznók visszaszorítása érde-
kében? 

– az ingatlanokat határoló keríté-
sek vadbiztossá tétele; 

– az elhanyagolt telkeken illetve 
közterületen lévő bozótosok fel-

számolása, elhanyagolt, gazdátlan 
területek lekaszálása, rendbetétele; 

– ideiglenes és állandó etetési te-
vékenység megszüntetése; 

– a zöld hulladék összegyűjtése, 
szakszerű kezelése; 

Kinek a feladata a vaddisznó 
létszámának csökkentése? 

Első lépésben tisztázni szüksé-
ges, hogy a kérdéses terület kül- 
vagy belterületi ingatlan. A külte-
rületi ingatlanokon, a hatóság által 
meghatározott vadászterületen, 
az Újkúti Vadásztársaság a vadá-
szatra jogosult. Ezeken a helyeken 
a vaddisznó létszámapasztásának 
mértékét a vadászati hatóság hatá-
rozza meg, illetve annak elvégzését 
ellenőrzi. 

A települések közigazgatási 
belterülete nem képezi részét a 
vadászterületnek, ezért lakott 
területen a törvény alapján, az 
Újkúti Vadásztársaságnak nincs 
jogosultsága vadászati tevékeny-
ség végzésére, vad által okozott 
kár elhárítására. A lakott terület 
nem része a vadászterületnek. 

Ha nem vadászterületen végez-
zük a vadászati tevékenységet, 
azzal veszélyeztetjük az emberi 
környezetet, de magát az embert 
és annak vagyontárgyait is. 

A jelenlegi szabályozás a tele-
pülés belterületén történő vad el-
ejtésének feladatát nem ruházza 
senkire. A szükséges engedélyt a 
területileg illetékes rendőrhatóság 
jogosult kiállítani. A legproblé-
másabb területek önkormányzatai 
mérlegelve a kialakult helyzetet, 
mezőőrt alkalmaznak, aki rendel-
kezik a rendőrség által kiadott en-
gedéllyel, így a fegyverét is hasz-
nálhatja a település közigazgatási 
belterületén. 

Ki a felelős a vadkárért? 
A vadászati törvény részlete-

sen szabályozza a vadkár kérdé-
sét. Fontos kiemelni, hogy vadkár 
csak vadászterületen (külterületi 
ingatlan) bekövetkezett kár le-
het, a törvény által meghatározott 
kultúrákban és időszakokban! Az 
itt bekövetkezett vadkár esetén a 
területileg illetékes vadászatra jo-
gosultnál lehet kezdeményezni a 
vadkár megállapítását. 

Mivel jogilag nem minősül va-
dászterületnek a település közigaz-
gatási belterülete, így az Újkúti 
Vadásztársaságnak nincs felelős-
sége a lakott területen élő vadfajok 
károkozásának tekintetében. 

Fontos hangsúlyozni még egy-
szer, hogy ezek az állatfajok nem 
a vadászatra jogosult miatt él-
nek a fent említett területeken. 
A szomszédos terület vadászatra 
jogosultjának a belterületen élő 
vadállomány létszámának lénye-
ges befolyásolására nincs sem jo-
gosultsága, sem eszköze, továbbá a 
vadászterületen kívüli káresemény 
bekövetkezésére semmilyen ráha-
tása nincs. 

A vaddisznók belterületi kártéte-
le nem helyi probléma, ez országos 
jelenség és a megoldás is ezen a 
szinten lehetséges. 

Az Újkúti Vadásztársaság lehe-
tőségeihez mérten minden erőfe-
szítést megtesz a probléma kezelé-
se érdekében, a megoldás viszont, 
csak minden érdekelt fél összefogá-
sával és együttműködő cselekvésé-
vel lehetséges. 

Újkúti Vadásztársaság 8220 Bala-
tonalmádi, Szivárvány u. 7.
Elnök: Máhl Ferenc 
Tel: 20/9274-988; iroda@mahl.hu
Hivatásos vadász: Pauer Lajos
Tel: 30/5946-625;  pauer.lajos@
upcmail.hu
Titkár: Szegedi László
Tel: 20/9248-417; szegedilaszlo@
chello.hu  

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

2013. január 1-óta új védőnő tevékeny-
kedik Felsőörsön: Juhászné Gerbel Mari-
anna.

Mariann 1966-ban született Nagyatádon, 
3 éves volt, amikor családjával Lovasra 
költöztek. Általános iskolába Alsóörsre, 
középiskolába a veszprémi Kállai Éva 

egészségügyi szakközépiskolába, egész-
ségügyi főiskolára pedig Budapestre járt. 
1988-ban végzett. Még ebben az évben 
férjhez ment, és Alsóörsön építkezésbe 
fogtak párjával. 1991-ben és 1998-ban szü-
lettek meg lánygyermekei.

Dolgozott Balatonfűzfőn védőnőként, 
majd sok-sok éven keresztül Csopakon, az 
Egészségügyi Gyermekotthonban nővérként, 
majd főnővérként.  Pár éve az Életöröm Idős-
otthon munkatársa volt, és munkája mellett 
újra tanult, felújította, felfrissítette védőnői 
szaktudását. Így azután Hardi Lászlóné Mari-
ka nyugdíjba vonulásakor átvehette Alsóörs-
Lovas- Felsőörs védőnői feladatait.

A terület, melyet feladataként ellát nagy: 
földrajzilag is és létszámban is. 180-190 
gondozott család van, ebből Felsőörsön 
jelenleg 105 család, jellemzően több gyer-
mekkel. Január elseje-óta 23 újszülöttet 
vett gondozásba, ebből 17 gyermek Felső-
örsiként született.

Nem ritkán fordul elő, hogy már fél 
nyolckor itt van Felsőörsön, és késő dél-
után ér haza. A tanácsadás idejét is szük-
séges volt meghosszabbítani, így nem csak 

kéthetente, hanem minden hétfőn fogadja 
tanácsadáson a szülőket és a gyereke-
ket. Egyedi igényekhez is alkalmazkodik, 
bátran hívhatják munkaidőn túl a szülők, 
amennyiben segítségre szorulnak. (Az in-
terjú készítésekor is éppen segítséget és 
tanácsot kértek tőle.)

Örömmel mesélte el, hogy az anyu-
kák szívesen szoptatják kisbabájukat, és 
úgy gondolja, hogy ez nagyon-nagyon jó. 
Gyorsan sikerült jó kapcsolatot kialakíta-
nia a szülőkkel és a gyerekekkel. Tanácsait 
elfogadják, és sok visszajelzést is kap.

Mariann nagyon szereti a munkáját. Azt 
mondja szépek a gyerekek, szerető csalá-
dokban élnek, büszke anyukákkal és apu-
kákkal találkozik.

Mariann közvetlen, nyitott személyiség, 
nagyszerű kommunikációs képességgel, 
amellyel rövid idő alatt kiváló kapcsolatot 
tud kialakítani a környezetében lévő embe-
rekkel. Lelkesen, felelősségteljesen végzi 
munkáját, amihez itt, a Felsőörsi Hírmon-
dó hasábjain is kívánok neki sok sikert, ki-
tartást!

Plell Olga

A 2013/2014-es tanévre 16 elsős diákot 
írattak be intézményünkbe. 10 fő a helybéli 
óvodából, 4 fő a szomszédos településről, 1 
fő Tihanyból és 1 fő Felsőörsről érkezik, aki 
nem ide járt óvodába. Az OVI-SULI foglal-
kozásokon lelkesen vettek részt. Megismer-
kedtek a tanító nénikkel és az iskola kör-
nyezetével. Szeretettel várjuk őket ősszel az 
iskolába!

 
PAPírgyűjtés
Iskolánk ÖKO-ISKOLA programjának 

egyik fontos eleme az őszi és tavaszi papír-
gyűjtés. 

2013. év tavaszán:
I. hely 3. osztály 1831 kg (130 kg/fő)  
II. hely 2. osztály 500 kg (35 kg/fő) és 4. 

osztály 586 kg (34 kg/fő)
III. hely 1. osztály 343 (31 kg/fő)
A papírgyűjtésből befolyt összeget a tava-

szi kirándulásokra fordítjuk.
 
FElHíVás
Kérjük a Község lakosait, hogy a családok-

ban feleslegessé vált ülésmagasítókat ajándé-
kozzák az iskola részére!

A tanulókat tanulmányi versenyre gyakran 

személyautóval visszük. A biztonságos köz-
lekedés érdekében jó lenne, ha az iskolában 
szükség esetén rendelkezésünkre állna né-
hány ülésmagasító. 

Segítségüket előre is köszönjük!
 
4. Tanulmányi kirándulások
1. osztály: Tihany 1 nap
1 nap Veszprémi Állatkert látogatása az 

ÖKO-program keretében „állatkerti séta” 
címmel.

3. osztály: 2 napos kirándulás a Velencei-
tóhoz.

2-4. osztály: Erzsébet-tábor
Sikeres pályázaton vettünk részt és így 

2013. május16-18-án Fonyódligeten tábo-
rozhatunk. A programban szerepel Keszt-
hely nevezetességeinek megtekintése is. A 
3 napos tábor szállás és étkezés költségére a 
szülőknek mindössze csak 1000 Ft-ot kellett 
befizetni!

4. osztály: Budapest 2013.05.29. tanulmá-
nyi kirándulás, program: Parlament, Citadel-
la, Hősök tere, Városliget, Vajdahunyad vára, 
Közlekedési Múzeum

A Malomvölgy Általános Iskola hírei
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Krónika – 2013. április
Végre itt a tavasz! Valamikor április második 

hetében egyszerre csak sütött a nap, és szinte 
azonnal kivirágoztak a mandulafák! Jó hír, hogy 
növekszik a Balaton vízállása, de rossz hír volt az 
ország több pontján keletkezett árvíz.

Április 4-én ért 
véget az Országos 
Baba-és Mackó-
kiállítás Győrben, 
amely a Zichy Pa-
lota gyönyörű ter-
meiben, immáron 
tizenhetedik al-
kalommal került 
megrendezésre. 
Ez Magyarország 
legnagyobb és 
legszebb idősza-
ki babakiállítása. 
A tárlat két héten át volt megtekinthető. Ezen a 
kiállításon vett részt Melegné Bordás Zsuzsanna 
Federica nevű babájával (is), amely 3. helyezést 
ért el! Ezúton is gratulálunk a sikerhez!

Április 6-7-én Polgárőreink a Marcallnál vol-
tak árvízi védekezésen. (Bővebben: Polgárőr hí-
rek) 

Április 13-án délelőtt faültetés volt.

Április 13-án délután Civilmustra névvel 
szervezett találkozót civilszervezeteink részére 
a Felsőörsért Közalapítvány. A községünkben 
található civilszervezetek nagy része bemutatta 
tevékenységét, eddig elért sikereit, és a jövőbeli 
terveiket. A találkozó célja az együttgondolkodás 
és a közösen való cselekvésről szólt, az összefo-
gás lehetőségét helyezve előtérbe. A civilszerve-
zetek tevékenységüket kiállításon is bemutathat-
ták, fotókat, dokumentumokat hoztak, mellyel 
még szemléletesebben mutathatták meg önkéntes 
munkájukat. A rendezvény alkalmat adott két, 
Felsőörsnek kiemelkedő munkásságú személy – 
Pápai Sámuel, és Dr. Szöllősy Árpád – emléktáb-
lájának megkoszorúzására is.

Április  17-én szavalóverseny volt az Iskolában, 
a Költészet Napja alkalmából:

„A vers tükör, amelybe ha belenézek, meglá-
tom önmagamat és önmagam gyarlósága mellett 
a magasztosat, vagyis az örök embert.” Cseh Má-
ria

IV.17-én tartottuk a versmondó versenyünket 
a Malomvölgy Általános Iskolában. 34 tanuló je-
lentkezett a szavalóversenyre. A program elején a 
Petőfi Színház egyik legismertebb színésze Máté 
P. Gábor tartott a gyerekeknek egy drámaórát. A 
Hókirálynő c. darabból az „Az ördög levese” c. 
dalt énekelte és játszotta el.  A produkció nagy 
sikert aratott.

Helyezettek
1-2. osztályos korcsoport
I.hely: Kovács Gábor
II.hely: Bonyhádi Lili, Vörös Száva
III.hely: Göncz Fanni
Különdíjasok: Zákányi Ádám 
        és Galambos Doroti
3-4. osztályos korcsoport
I.hely: Papp Anna
II.hely: Kránicz Endre
III.hely: Róza Nicolle
Különdíjas: Görög Dániel
A zsűri tagjai voltak: Kalmárné Rózsa, 

Matosics István Lászlóné - Bagi Judit, Plell Olga, 
Takácsné Kucsay Nikolett, Strenner Viktória.

Köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, Plell Ol-
gának, Papp Gyulának, Csordás Tündének a Pe-
tőfi Színház szervezőjének és a zsűri tagjainak, 
hogy hozzásegítettek bennünket, hogy a már 
hagyománnyá váló irodalmi délutánunk megva-
lósuljon.

Hegyvári Szilvia a program iskolai felelőse

Április 20-án délelőtt a Búzavirág Népdalkör 
Balatonfüreden volt az „Életet az éveknek” Or-
szágos szövetsége amatőr művészeti csoportok 
és szólisták fesztiválján. A programon dalkörünk 
KIVÁLÓ művészeti munkája elismerésben ré-
szesült. 10 perces fellépésük alatt Vargyas Lajos 
gyűjtéséből származó „Tiszán innen Dunán túl” 
dalcsokrot adtak elő, nagy sikerrel.  Ezúton is 
gratulálunk az eredményhez!

Április  20-án  Sebestyén Erzsébet festőmű-
vész kiállításának megnyitója volt a Civilházban. 
A kiállítást a Felsőörsért Közalapítvány szervez-
te, népdalokat a Búzavirág Népdalkör énekelt. 

A Föld napja alkalmából a Miske Óvoda gye-
rekei cseresznyefát, diófát, málnát, és fűszernövé-
nyeket ültettek. Április hónapban megkezdődtek 
a kerti munkálatok, különböző zöldségeket ültet-
tek el, amelyek szépen fejlődnek.  A márciusban 
elvetett paradicsom, paprika, bazsalikom magok 
szép palántákká nőttek már, amit hamarosan ki-
ültetnek. Ahogy megjött a jó idő, sokat vannak 
kinn, gondozzák a kiskertet is. Ezen kívül készül-
tek a május 3-i Anyák Napi ünnepre.

Április 26-án író-olvasó találkozót szervezett 
a FÉK Egyesület, melynek meghívottja Czeidl 
József tanár, író-szerkesztő volt. A program első 
felében VÉGVESZÉLYBEN című riportköteteit 
mutatta be, amelyek a devecseri vörösiszap ka-
tasztrófáról és az újjáépítés történetéről szólnak. 
A kötetekben megjelent megrázó fényképeket 
láthatta a közönség. A program második felé-
ben GÁRDONYI GÉZA ÉS DEVECSER című 
könyvéről beszét, az író születésének 150. évfor-
dulója alkalmából és devecseri tanítóskodásáról. 
A beszélgetést Rásky Mihályné, tanárnő vezette. 
(Bővebben: Vendégünk volt…)

Szemezgette: Plell Olga
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Polgárõrök az árvízi védekezésben

Vendégünk volt
Czeidl József tanár, író-szerkesztõ

Április 26-án 18 órakor a FÉK Egyesület 
szervezésében író-olvasó találkozót tartot-
tunk a Faluház nagytermében.

Czeidl József, a Gárdonyi Géza Álta-
lános Iskola tanára Devecserben, többek 
között történelmet, etikát, hon és népisme-
retet tanít. Ismeretségünk egy etika tanfo-
lyammal kezdődött, ahol a hallgatók záró 
dolgozatai közül az övé kimagasló szakmai 
munka volt. Ez az igényesség jellemző az 
itt bemutatott könyveire is.

Végveszélyben I-II. című kötete a 2010-
es október 4-i devecseri vörösiszap ka-
tasztrófa döbbenetes pillanatait idézi fel. 
Nagybátyja, Dr. Czeidl István: Végve-
szélyben c. verse érzékletesen ábrázolja a 
szörnyű pillanatokat, melyet kezdésként 
hallgattunk meg.

“….fékezhetetlenül a gáton át kicsap
Irdatlan robajjal a vérvörös iszap,
S falként árad feléd a szörny, a zuhatag, 
vérfolyammá dagad holtában a patak”
S aztán jöttek sorra a színes képsorok, 

csupa vörös áradat, mely vastag törzsű fá-
kat sodort magával, betörve a ház ablakát, 
a nappaliban állva meg. Több méter ma-
gas, sebes folyam, melyből legelsőként az 
emberi élet mentése indult meg. Az iskola 
egyik alsós napközis csoportjának csodával 
határos megmenekülését izgultuk végig. S 
ki-ki elgondolkodott, hogy a Jézus ösvé-

nye és a Szent-kút megmenekült. Köszönő 
szavakkal beszélt az emberi összefogás 
erejéről, külön megemlítve a Nők Felső-
örsért Egyesület által szervezett segélyak-
ciónkat. Örömmel üdvözölte Taubel nénit, 
aki devecseri házának elvesztése után lett 
felsőörsi polgár, s Fő utcánk egyik patinás 
régi házát újította fel számára családja. 
Farkas Róbert gondnok úr,- aki a tanár urat 
hozta - a segélyszállítmányok osztásának 
irányítójaként a gyors szervező munkát 
mutatta be. Toldi Tamás polgármester urat 
aznap választották meg a város vezetőjévé, 
s az óta is áll a vártán, igaz már az újjá épí-
tést irányítva. Makovecz Imre, világhíres 
építészünk tervei alapján egész új házsorok 
épültek, melyet halála után tanítványa Turi 
Attila Ybl Miklós díjas építész fejezett be 
egyetemistáival. Újjá épült az óvoda, isko-
la, posta, új rendőrségi épület, emlékpark, 
és a szárnyas Mária kápolna, melyet 2012. 
október 4-én avattak. Két év alatt csodát 
tett az emberi összefogás, de a természet 
is. Ugyan még látszik a fákon a vörös csík, 
de élnek, s újabb és újabb növények bújnak 
elő, gyógyítva a sebeket, melyek hegednek 
ugyan, - mondja Taubelné Ilike, de feledni 
sohasem lehet.

Az est második részében Gárdonyi Géza 
és Devecser című könyvét ismerhettük 
meg. Az alkalom ünnepi volt, hiszen 150 

évvel ezelőtt született az író. Másnap, áp-
rilis 27-én nyitották meg Budapesten a 
Petőfi Irodalmi Múzeumban a Gárdonyi 
emlékévet. Devecseri tanítóskodásáról szól 
a könyv, s szólt a tanár úr érces tenor hang-
ján a Fel nagy örömre című karácsonyi 
ének, melynek szerzője Gárdonyi Géza, 
devecseri tanító. Erről majd októberben 
még külön szándékozom írni. A kötetlen 
beszélgetés közben finom felsőörsi borokat 
és túrós pogácsát fogyasztva még szót ej-
tettünk a Somlói Bormúzeumról a Tornai 
pincészetben, melynek szakmai megszer-
vezése Czeidl József tanár úr szakavatott 
munkáját dicséri. Meghívást kaptunk De-
vecserbe, Kerkápoly Tivadar 1848-as nem-
zetőr főhadnagy sírjához az Ó-temetőbe. 
1829-ben született Kővágóörsön. A tava-
szi hadjárat után a 47. zászlóaljnál hon-
véd századossá léptették elő. Úgy kötődik 
falunkhoz, hogy a szabadságharc bukása 
után, 1889-ben Felsőörsön volt postames-
ter. Ekkor lett tagja a Zala megyei hon-
védegyletnek. Felesége, Vámosi Mórocza 
Leopoldina, annak a Mórocza családnak a 
tagja, akik református templomunk telkét 
ajándékozták az egyháznak.  A kapcsolat 
hát megszületett, folytassuk testvériséggel. 

Rásky Mihályné, tanár

Piros József 
a Polgárőrség 
Balatonalmádi 
térség régió-
vezetője kérte 
segítségünket 
a Marcal folyó 
áradásánál. Ne-
mesgörzsönybe 
hívtak minket, 

ahova 2013. 04. 06-án kora este indultunk 
el autónkkal. Megérkezésünkkor azonnal 
beálltunk a sorba. Az eredetileg 1,5 méte-
res folyócska akkorra már 15 méter széles 
volt, és a szomszédos települést veszélyez-
tette a víz a leginkább.  Estétől kora reg-
gelig homokzsákokat pakoltunk, nyúlgátat 
építve. A résztvevők több százan dolgoztak 
már napok óta, és a helyiek nagyon hálásak 

voltak munkánkért, kínáltak étellel, teával, 
kávéval. 

A régióvezetőn kívül segített a védeke-
zésben Litérről Piros Attila és Papp Zoltán 
polgárőr, Felsőörsől Nagy Dániel, Tóth 
Zsolt és jómagam vettünk részt.

Polgárőreink kitüntetése
A Felsőörsi Polgárőrség kitüntetésekkel 

büszkélkedhet. A fent említett két polgárőr 
mindegyike nívós kitüntetésben részesült:

Nagy Dániel: Veszprém Megyei Polgár-
őrségek Szövetsége ismerte el a polgárőr 
mozgalomban kifejtett áldozatos tevékeny-
ségét,

Tóth Zsolt: a Balatonalmádi Rendőrka-
pitányság illetékességi területén nyújtott 
kiemelkedő tevékenységéért részesült elis-
merésben.

A Felsőörsi Polgárőrség Közhasznú 
Egyesület nevében ezúton is gratulálok, és 
köszönöm önfeláldozó munkájukat.

Esső István, elnök
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Öt nõ és egy férfi

Ha a fenti képre ránézünk azt is gondolhat-
nánk, hogy egy újabb erdeinket, fáinkat bemu-
tató vagy a természetjárás örömeit népszerűsítő 
cikk olvasásába fogtunk. Most nem erről van szó. 
A temetőnk egy eldugott szegletét mutatja a fen-
ti kép. Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a képet, 
azt vehetjük észre, hogy a fák és bokrok között 
gondozatlan sírok lapulnak meg. A sírokat rejtő 
terület sem a katolikus, sem a református teme-
tőhöz nem tartozik. A terület nem is igazán alkal-
mas temetkezésre, mivel nagyon meredek domb-
oldalban rejtőzik és a domb alján mély gödör 
található. A sírfeliratok arról tanúskodnak, hogy 
pár száz éve ide kaptak temetkezési engedélyt a 
Felsőörsre betelepülő izraelita vallású emberek. 
Róluk emlékezek meg ebben a rövid cikkben.

Feltartott kézzel vonuló zsidó nők menete Bu-

dapesten 1944. október 20-án.

sebők Erika, sebők Miklósné, Ungvári Bé-
láné, Wermer júlia és spitzer Dezsőné volt az 
az öt nő, míg egyetlen férfiként spitzer Dezső, 
akikről igazoltan tudjuk, hogy felsőörsi lakosok 
voltak és soha sem térhettek haza a munkaszol-
gálatból vagy a koncentrációs táborból. Őket 
csak azért deportálták és kínozták halálra, mert 
zsidó származásúak voltak. Az emberiség törté-
nelmének egyik legsötétebb korszakában még 
azokra is szenvedés és a kínhalál várt, akiknek 
csak a nagyszüleik voltak izraelita vallásúak. 
Mindenki számára ismert a megkeresztelkedett 
Radnóti Miklós tragikus sorsa, vagy a katoli-
kus neveltetést kapott Szerb Antal embertelen 
kivégzése Balfon. A holokausztnak nem csak 
zsidó felmenőkkel rendelkező áldozatai voltak. 
Kevesen tudják, hogy világhírű orientalista tu-
dósunk az iszlám hitre térő Germánusz Gyula 
is zsidó származású volt. Ő ugyan szerencsésen 
megmenekült a budapesti gettóban, de szeretett 
felesége G. Hajnóczy Rózsa, aki nem volt zsidó, 
a legnehezebb napokban öngyilkosságot köve-
tett el. Emlékként Germánusz Gyula felesége 
nevével jegyezte a közös indiai élményeik alap-
ján íródott egyik legnépszerűbb magyar regényt 
„A bengáli tűz”-et. Egy másik jeles személyi-
ségünk, Alapy Gáspár az akkori Komárom pol-
gármestere is koncentrációs táborban lelte halá-
lát. Neki csak az volt a „bűne”, hogy felemelte a 
szavát a zsidóüldöztetések miatt. 

Szerb Antal nyughelye Balfon.

A felsőörsi „Öt nő és egy férfi”-ról semmit 
nem tudtam meg. Még Veress D. Csaba „Fel-
sőörs évszázadai” című könyve is csak az áldo-
zatok neveit sorolja fel és nem ír a letelepedett 
zsidók több évszázados felsőörsi történetéről. 
Helyszínen kutakodva csak a hat sírkövet ta-
láltam. A terület nagyságát és az ott látott álla-
potokat figyelembe véve véleményem szerint 
hajdan jóval több izraelita sír lehetett a teme-
tőben. Úgy vélem még jó pár elborult sírkő 
lakozhat az avarban eltemetődve. Az 1848-as 
népszámlálás, amely először tesz említést a 
felsőörsi izraelita hívőkről, 17 főben állapítja 
meg a számukat. Későbbi népszámlálási ada-
tok a lélekszámuk folyamatos csökkenését 
mutatják, ami nyilván annak is köszönhető, 
hogy a dualizmus korában megindult a zsi-
dóság asszimilációja a magyar társadalomba, 
s a kikeresztelkedés is jelentős mértékű volt. 
Veress D. Csaba művében a holokausztáldoza-
tok közül csak Spitzer Dezső neve jelenik meg 
több helyen is. A könyv szerint Spitzer Dezső, 
aki kocsmáros volt a faluban, már 1913-ban 
is tagja volt a képviselőtestületnek. Érdekes, 
hogy egy 1937 november 6-i keltezésű jegy-
zőkönyv is képviselők névsorában említ egy 
Spitzer Dezső nevű személyt. Ha nem történt 
generációváltás, akkor Spitzer Dezső nagyon 
hosszú ideig lehetett községi képviselő. A te-
metőben egy Spitzer Lipót nevű izraelita lé-
lek sírját sikerült lefotóznom, aki nyilván a 
holokausztáldozat Spitzer házaspárral lehetett 
rokoni kapcsolatban. A további 4 áldozatról 
egyáltalán nem találtam információt. Veress 
D. Csaba foglalkozott a veszprémi megyei zsi-
dóság tragédiájával egy másik művében, ami 
internetről is letölthető. Sajnos ebben a művé-
ben sem tér ki a felsőörsi zsidóság tragédiájára. 
A mű elolvasását ettől függetlenül is ajánlom 
mindenkinek, mert abból kiderül, hogy iszo-
nyatosan kegyetlen, gyalázatos gaztetteket 
hajtottak végre a megyében (pl. gettósítás, I. 
világháborús hadirokkant zsidók kivégzése, 
hálaadó istentisztelet a zsidómentesítésért, 
stb.). Nagyon sok zsidó honfitársunk már ki 
sem jutott a koncentrációs táborba, mert ma-
gyarul beszélő aljas emberek magyar földön 
végeztek velük. A koncentrációs táborok egyik 
fő nyelve a magyar zsidók révén magyar volt, 
s becslések szerint minden harmadik áldozat 
magyar volt. Ezt a felfoghatatlan traumát és 
veszteséget lehet, hogy az országunk sosem 
fogja kiheverni, de kötelességünk, hogy áldo-
zatainkra emlékezzünk.

Spitzer Lipót és Neu Mártonné sírja a Felső-
örsi temetőben

Felsőörs a holokauszttal elveszítette zsidó 
lakosságát, amit a teljesen elhanyagolt állapotú 
zsidó temetőnk is igazol. Mivel felmenőink nem 
tudták vagy nem is akarták megmenteni zsidó 
honfitársainkat, a mi erkölcsi kötelességünk, 
hogy áldozataink előtt fejet hajtsunk és az itt 
maradt hozzátartozóiknak a sírját gondozzuk. 
Jövő évben lesz 70 éves évfordulója annak, 
hogy a zsidókat elhurcolták Felsőörsről. javas-
lom, hogy készüljünk közösen (társadalmi 
szervezetek egymással együttműködve) az 
évfordulóra a zsidó temető kitisztításával és 
rendbetételével! 

Források:
Veress D. Csaba: Felsőörs évszázadai (1992).
Veress D. Csaba: Adatok a zsidóság Veszprém 

megyében a II. világháború idején lejátszódótt 
tragédiájához

(A cikk internetes elérhetősége: http://
epa .o szk .hu /01600 /01610 /00016 /pd f /
vmm_16_1982_25_veresd.pdf )

3) http://hu.wikipedia.org/wiki/Holokauszt 
V. Sz.
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Helyi termelõk Veszprémben

Ne hozzon kellemetlen meglepetést a jó idõ

Egyre többen gondoljuk ugyanazt, hogy 
a helyi termékek vásárlásával nem csak 
minőségi élelmiszereket tehetünk az asz-
talra, hanem megvásárlásukkal hozzájá-
rulunk saját településünk, kistérségünk 
vagy a régió gazdasági fejlődéséhez is.  
 
Ezért „Társadalmi vállalkozásba” kezdtünk, 
néhány Veszprém megyei termelő, a Helyi 
Termék Termelői Hálózat (www.helyipiac.
hu) civil szakmai szervezetének együttműkö-
désével, és a veszprémi Belvárosi Üzletház-
ban (színházzal szemben) Termelői Boltot 
alakítottunk ki.

Veszprémi termelői Bolt!
A Veszprém megyei termelők, és tudatos 

vásárlók együttműködésére alapítva!
Az üzlet és bemutató terem, elsősorban a 

Veszprém megyei termelők termékeit kínál-
ja. Jelenleg kézműves helyi élelmiszereket, 
sajtokat, lekvárokat, szörpöket, borokat, hi-
degen sajtolt olajokat, magvakat, gyümölcs-
leveket, mézeket, kézműves ajándéktárgya-
kat, öko háztartási tisztítószereket lehet vásá-
rolni. A Termelői Bolt nemcsak folyamatosan 
bővülő választékkal várja a helyi tudatos vá-
sárlókat, és az ide látogató ínyenc turistákat, 
hanem céljai között szerepel az is, hogy „kós-
toló napok szervezésével” megismertesse 
a fogyasztókkal a termelőket, és termékeik 
előállításának történetét.

Tudjuk, hogy néhány saját termék forgal-
mazására boltot nyitni, működtetni nagyon 
költséges, és a termelés mellett nem is lenne 
ideje, a vásárlók kiszolgálására.

legyen a beszállító partnerünk!
Veszprémi Termelői Boltunkban, helyet 

adunk termékeinek, kiszolgáljuk a vásár-
lókat, kezeljük az előrendeléseket, és lebo-
nyolítjuk az áru kiadását, így Ön a termelés 
hatékonyságára, és a minőségre tud figyelni! 
Várjuk a kézműves mesterek által készített 
iparművészeti, kézműves termékeket, aján-
déktárgyakat is.

jelentkezés feltétele:
minimum 50% saját termelésű alapanyag 

felhasználásával, vagy helyi munkaerővel, 
manufakturális üzemben készült „helyi ter-
mékeket”, várunk Veszprém megye telepü-
léseiről, közvetlenül a termelőtőt. (hiány ter-
mékek esetén a környező megyék területéről 
is várunk beszállítókat) 

folyamatos árukészlet biztosítása 
termeléshez szükséges engedélyek, igazo-

lások. 
jelentkezési adatok:
• vállalkozás (termelő)neve: 
• elérhetősége (telefon, cím, email cím): 
• értékesítendő termékek, termékcsopor-

tok: 
• kapcsolattartó személyek neve, elérhető-

sége:
A következő termékkörökben várunk 

beszállító partnereket:
Zöldségek-gyümölcsök, aszalványok, 

előrecsomagolt pékáruk, sajtok, tejtermé-
kek, lekvárok, mézek, befőttek, savanyú-
ságok, tészták, olajok, magvak, édességek, 
gyümölcslevek, üdítők, szörpök, fűszerek, 
fűszernövények, gyógynövényes készítmé-
nyek, pálinkák, borok, és pezsgők, kézműves 
termékek, öko termékek, bio termékek.

Azoknak a beszállító partnereknek, akik 

saját web áruházat működtetnek, „helyi ter-
mék gyűjtőpont” szolgáltatást nyújtunk, így 
veszprémi vásárlóik szállítási költség nélkül 
boltunkban vehetik át a megrendelt terméke-
ket.

Május 1-től beszállító partnereink termé-
kei megrendelhetők lesznek a termelői Bolt 
web áruházában is ahol egyidejűleg több be-
szállítónk termékét is online kosárba tehetik, 
és a termékek kiszállítását a Termelői bolt 
bonyolítja le.

Falusi vendéglátást, agroturisztikai szol-
gáltatást nyújtó vállalkozások jelentkezését 
is várjuk, mert részükre egy kiállító sarkot 
alakítunk ki, ahol információs anyagaikat 
elhelyezhetik, ill. „kóstolóval egybekötött” 
tájékoztatókat tarthatnak. 

Köszönettel várom jelentkezésüket az 
alábbi elérhetőségeimen, és kérem, ossza 
meg levelemet termelő társaival (barátaival), 
Veszprém megyei vásárlóival, és a témában 
érintett civil aktivista ismerőseivel!

Üdvözlettel:
Fekete-tracz gabriella
üzletvezető
70/3986514, info@helyipiac.hu 
Nyitva tartás: Hétfőtől – Péntekig 9.00-

16.30 óráig 
Alapító beszállító partnereink:
Tündérsziget -ART Kft.
Polgár Kertészet, Csikvánd
Gyógynövénytúrák Kft.
Agrogreen - Ökofarm Kft.
Zsuzsanna Pincészet Dörgicse
Zsusska Lekvár, Lang Zsuzsanna
Levendárium Kft.
Greenman Kft.

Végre itt a tavasz! 
Vagyis talán már bízhatunk abban, hogy 

a jó idő tartósnak bizonyul…
A szép idő kicsalja az embereket a ker-

tekbe, a nyaralókba, kirándulni. Ez a szép 
idő azonban a bűncselekmények elkövetőit 
is megmozgatja. Az elmúlt hónapban már 
több betörésről, nyaraló feltörésről, csalá-
si szándékkal megjelenőkről, terepszemlét 
tartó idegen autósokról kaptunk bejelentést 
a Kapitányság illetékességi területéről. 

Az eddig bevált mesék mellett a figye-
lem eltereléssel „dolgozó” elkövetők a napi 
hírekben szereplő információkat is felhasz-
nálva jelennek meg. Még mindig menő az 
EON-os látogatás, közüzemi visszatérítés, 
pénzváltás, a hozzátartozó nevében történő 
pénzkérés, egy pohár víz kérése a szomjú-
ság ellen jó időben.

Tájékoztatót kaptunk a Központi Statisz-
tikai Hivataltól, hogy a Nemzeti Média-és 
Hírközlési Hatósággal kötött együttműkö-
dési megállapodás alapján 2013. március 
11. és 2013. június 30. között felmérik a 

televíziós műsorsugárzás digitális átállá-
sához kapcsolódóan az állami támogatás-
ra rászorultak körét. Az adatgyűjtés érinti 
Veszprém megye valamennyi települését, 
melyet a KSH által megbízott „felmérők” 
fognak végrehajtani a fenti időszakban. 

Az érintett személyeknek a médiaható-
ság tájékoztató levelet küld, majd a statisz-
tikai hivatal megbízott szakemberei névre 
szóló, arcképes igazolvánnyal, egységes 
ruházatban keresik fel a lakosokat.  A fel-
mérés után történik meg a digitális adás 
vételéhez szükséges eszköz, adapter besze-
relése ez év október 31-ig.

Az ilyen jellegű adatgyűjtések sajnos 
lehetőséget adnak arra, hogy illetéktelen 
személyek, „trükkös tolvajok” keressék fel, 
nemcsak az időseket, hanem bárkit, akinél 
a tájékozatlanságot kihasználva esélyt lát-
nak bűncselekmény elkövetésére. Ezért a 
rendőrség fokozott figyelemmel kíséri a fel-
mérést végző szakemberek tevékenységét.

A tavaszi karbantartáshoz kapcsolódik a 
nyílászárók cseréje, javítása, a csatorna 

tisztítása, felszerelése, kertrendezés. Akár 
szóban, akár írásban történik a megállapo-
dás, előtte a megrendelőnek kell alaposan 
átgondolni, hogy az elvégzendő munka és 
az érte kért összeg arányban áll-e. Érde-
mes több vállalkozóval egyeztetni. Ameny-
nyiben a vállalkozó nem végzi el a mun-
kát, csalásról beszélünk. Abban az esetben 
viszont, ha elkezdi, vagy elvégzi, de nem 
megfelelően, polgári peres eljárásban ke-
reshetjük igazunkat. 

A kertrendezés persze kellemes időtöl-
tés, foglalatoskodás különösen egy verőfé-
nyes napon. Ám zárulhat a nap egy rossz 
élménnyel, anyagi kárral és rengeteg bosz-
szúsággal, ha nyitva hagyjuk a kertkaput, 
vagy a ház, nyaraló ajtaját, ablakait, amíg 
szorgoskodunk a friss levegőn. A besurra-
nó tolvajoknak ez ideális helyzet… 

Javaink megóvása elsősorban saját ér-
dekünk és felelősségünk, amelyhez segítsé-
get és tanácsot kapunk a rendőröktől.

Stanka Mária r. őrnagy
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Gólyahír
Megszülettem!
Nevem: Marton Enikő 
Csepke; születettem: Vesz-
prém, 2013. 04. 05., 23.20 
3850 gr, 56 cm
Szüleim: Marton-Sipos 
Cecília és Marton Péter

Kedves Nénik és Bácsik!
Szeretném Veletek tudatni, 
hogy 2013. 03. 12-én, 3300 
grammal, és 50 cm-rel meg-
születtem!
Nevem: Tóth Panna Julianna,  
Szüleim: Tóth Attila, és Tóthné 
Császár Erzsébet

FELSŐÖRSIHírmondó
8

FELSŐÖRSIHírmondó

Rendezvények 2013. május
5. 18.
16.00 Pünkösdi vásári forgatag kirakodóvásár, zenés 

programok, bál CBK Civilház

5. 22.  
17.00 Ügyes kezek kiállítás Miske Óvoda 

gyermekeinek alkotásaiból Önkormányzat Civilház

5. 25.    
9.30 Gyermeknap gyermekek köszöntése Önkormányzat Civilház

Aerobik hétfőnként 17.15-től az Iskola tetőterében
Zumba hétfőnként 18.15-től az Iskola tetőterében
Ringató május 6-án 9.30-kor Polgármesteri Hivatalban
Kézműves szalon –felnőtteknek szerdánként 17.00-től a Civilházban

Az adó 1 % a következő szervezeteknek felajánlható:

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

téli kukaürítés rendkívüli 
hóhelyzetekben

Idén hosszúra nyúlt a tél, 
március idusán is rendkívüli 
hóhelyzet akadályozta életün-
ket. A több napig tartó rendkí-
vüli időjárás esetén többször 
előfordult, hogy a hulladékbe-
gyűjtést végző Veszprémi Köz-
üzemi Szolgáltató Zrt. a rendkí-
vül rossz közlekedési állapotok 
miatt nem ürítette ki a házak elé 
kirakott kukákat. Mi ilyenkor a 
teendő? Kinek szóljunk?

Amikor azt tapasztaljuk, 
hogy a szolgáltató nem ürítette 
a házunk elé kirakott gyűjtőedé-
nyünket és az feltételezhetően 
az általunk is tapasztalható rossz 
közlekedési viszonyok miatt 
van, fontos, hogy a megszokott 
ürítési napon túl ne hagyjuk kint 
a ház előtt a közterületen a ku-
kánkat. A szolgáltató általános 
gyakorlata az, hogy ilyen eset-
ben másnap vagy harmadnap 
sem fog jönni kukát üríteni. 

Tehát ilyenkor a megszokott 
ürítési nap elteltével vegyük be 
a ház elé kirakott kukánkat, és 

amennyiben az megtelt, vagy 
a következő ürítési napig terje-
dő egy hétben megtelik, akkor 
egy bármilyen (nem VKSZ-
feliratos) műanyag zsákban 
gyűjtve a háztartási kommunális 
hulladék a következő alkalom-
mal a kuka mellé kihelyezhető, 
azt a szolgáltató díjmentesen 
elszállítja.

Fontos, hogy ez csak rendkí-
vüli (időjárás) esetén működik 
így, amikor az egész faluban, 
vagy annak egyes részein marad 
ki a hulladékgyűjtés. Minden 
egyéb esetben csak a kukánkban 
vagy a „VKSZ Zrt.” emblémá-
jával ellátott zsákokban lehet az 
ingatlanunk előtti közterületre 
háztartási hulladékot kihelyezni 
az elszállítás napján.

lomtalanítás
Ahogy újságunk előző számá-

ban is megjelent, illetve ahogy 
azt tapasztalhatták, idén az éves 
lomtalanítás a korábbiaktól gyö-
keresen eltérő rendszerben zaj-
lott. A lomtalanítást megelőzően 
elég vegyes jelzések érkeztek, 

többen – főleg idősek – jogos 
aggodalmukat fejezték ki, hogy 
ilyen formában nem tudják 
megoldani a nagy méretű ház-
tartási hulladékaik kidobását.

Minden esetben elmondtuk, 
hogy rászorultságtól (pl.: ala-
csony nyugdíj, egészségi álla-
pot) és családi helyzettől füg-
gően (pl.: nincsenek elérhető 
távolságban közeli hozzátarto-
zók, akik segíteni tudnának) az 
önkormányzat ilyen helyzetben 
is igyekszik segíteni.

A visszajelzések másik típusa 
a külterületi lomtalanítás kér-
déskörére irányult.

Ezzel kapcsolatban fontos 
tisztázni, hogy a lomtalanítás, 
mint szolgáltatás nem a kül- 
vagy belterülethez kapcsolódik, 
hanem a kommunális hulladék-
gyűjtési szolgáltatás szerződé-
séhez.

Tehát mindenki jogosult lom-
talanításra, aki a VKSZ Zrt-vel 
kötött érvényes hulladékszál-
lítási szerződéssel rendelkezik 
akár kül- akár belterületen.

A lomtalanítás után sok pozi-

tív visszajelzés érkezett, hogy 
a korábbi években megszokott, 
a faluképet rontó, közterületen 
megjelenő/visszamaradó sze-
méthalmok idén elmaradtak, ez-
zel együtt a közbiztonsági érze-
tünket befolyásoló ún. lomisok 
áradata is elmaradt a faluból.

Ezzel ellentétes és jogsza-
bálysértő felhívást tartalmazott 
az az ismeretlen tettes által, a 
falu minden postaládájába má-
jus 8-án beszórt szórólap, mely 
közterületen engedély nélküli 
hulladék elhelyezésre buzdított. 
Az esetet a rendőrségen bejelen-
tettem.

Köztudott, de az idén különö-
sebben nem hirdettük, hogy a 
fémhulladékokat az önkormány-
zat Felsőörs közigazgatási terüle-
tén a falugondnok közreműködé-
sével házhoz menő rendszerben 
(nem a közterületre kihelyezett 
módon) egész évben gyűjti. Az 
összegyűjtött fémhulladékból 
befolyt összeget az önkormány-
zat minden évben az óvodának 
illetve az iskolának adja át.

Szabó Balázs

Utánajártunk
avagy, mi lehet az Önök által felvetett aktuális problémák hátterében
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