
Felhívás borversenyre! – Kié Felsőörs legfinomabb bora?
Hagyományainkhoz híven idén is megrendezzük a 28. Felsőörsi Falunapok keretében

borversenyünket a közönség szavazata alapján. 
Időpont: 2019. július 20. szombat, 16.00. Civilház udvar

Várunk minden helyi borosgazdát, hobbyborászt fajtánként 2 üveg palackkal a megmérettetésre!
Jelentkezés: Szőllősné Erikánál az Önkormányzatban: 06-87/577-211 

A borverseny eredményhirdetése este 18.30-kor lesz a Civilháznál értékes ajándékokkal!

Felhívás főzőversenyre!
A Felsőörsi Falunapok keretében idén is rendezünk főzőversenyt „PÖRKÖLT MEGBOLONDÍTVA –

AHOGY MI SZERETJÜK” kategóriában családok, baráti társaságok számára! 
Időpont: 2018. július 20. szombat, 8.00 a Focipályánál

A pörkölthöz a nevezési díj 2500 Ft, melynek ellenében 2 kg felkockázott, vákuumcsomagolt
marhahúst biztosítunk, a felszerelést (bogrács, gázpalack, stb.) mindenki magának hozza!

A pörköltet mindenki ízlése, kedve szerint variálhatja.
A főzőverseny alatt gyerekprogram várja a gyerekeket a pályánál!

Jelentkezés: Szőllősné Erikánál az Önkormányzatban: 06-87/577-211.
A főzőverseny eredményhirdetése este 18.30-kor lesz a Civilháznál, értékes nyereményekkel!

Felhívás családi sorversenyre – Parasztolimpia!
A Falunapok vasárnapján családi sorversenyt rendezünk a Civilház udvarán! Várjuk a vállalkozó

kedvű családokat, akik szívesen megmérkőznek a Parasztolimpián. Játékos feladatokra,
sorversenyre lehet számítani. Jelentkezés 3 főtől 6-főig/csoport. Jelentkezni konyvtar@felsoors.hu

címen, július 12-éig! Maximum 10 csapat jelentkezését tudjuk fogadni.

A FALUNAPOKRA mindenfajta anyagi és természetbeli támogatást, felajánlást elfogadunk! Köszönjük!
Szeretettel várjuk rendezvényünkre!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kertészkednek az ovisok
Tavasszal a szülők segítségével a megszűnt zöldséges kertünk helyett magas -
ágyások készültek. A jó idő beálltával beültetésre kerültek paradi csom-, kara -
lábé-, paprika-, padlizsánpalánták. Retket, borsót, metélőpet rezselymet, tököt
vetettünk. Azt gondoljuk, hogy a gyermekek egészséges életmódra nevelése,
már az óvo dában elkezdődik. A közösen végzett megfelelő növényápolással és
gondozással (pl.: bio gaz dálkodás) példát tudunk mutatni az egészséges, vegy -
szermentes termékek előállítására. Az óvodai nevelés példaereje nagy, mely
a gyermekek személyiségét egy életre befolyásolja. Mi, az intézmény dolgozói
ennek segítségével tudjuk a jövő nemzedékét az egészséges, környezetbarát,
humánus élet medrébe terelni. Ezért is tartottuk fontosnak, hogy az idei évben
mi is csatlakozzunk a „Legszebb konyhakertek” országos programhoz.
Reméljük, hogy az időjárás kegyes lesz és élvezhetjük munkánk gyümölcsét!
Nagyon köszönjük Szalma Krisztiánnak, Miskolczi Norbertnek és Máhl Zoltán-
nak a sok-sok segítséget, és köszönjük azoknak a szü lőknek is a támogatást,
akik pa lán  ták kal/fűszernövényekkel hozzájárultak ker tünk gazdagításához.

NAGY ZSUZSANNA

INTÉZMÉNYVEZETŐ
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2019. június 27-én tartotta soron
következő, nyílt ülését, melyen a következő
közérdeklődésre számot tartó témákban szület-
tek döntések.
A képviselő-testület ezen az ülésen elfogadta
a településrendezési terv 2018-ban indított
folyamatban lévő módosítását.
Elfogadtuk a településképi rendelet módo sí -
tását, melynek tervezetét korábban lakossági
fórumon részletesen ismertettem. 
Szintén elfogadtuk a Miske Óvoda alapító
okira tának módosítását, így az intézmény hiva -
talos neve 2019. szeptember 1-től Miske
Óvoda és Bölcsőde. A bölcsődei szolgáltatás
várhatóan októberben indulhat.
Döntés született arról, hogy a víz- és csatorna -
szolgáltatás díjának emel ke dését elkerülendő

idén is pályázatot nyújtunk be a lakossági díj tá-
mogatására.
Határoztunk arról is, hogy a Fő úttól épüljön
ki az új köztéri WC előtt az útcsatlakozás,
illetve a Rózsa utca alján legyen befejezve
a csapadékvíz-elvezetés annak érdekében, hogy
az út melletti közműárkot be lehessen temetni.
Az elmúlt ülés óta történt fontosabb ese mé -
nyekről szóló tájékoztatómban elhangzott,
hogy felgyorsult a bölcsőde építése és a Faluház
felújítása. Június 28-án zárult (eredménye
lapzártánkkor még nem ismert) az iskola tan-
teremfejlesztés-tornateremépítés közbeszerzése.
A külterületi közutak fejlesztésére folyamatban
lévő projekt keretében június 7-én elkészült
a Köveskút-pusztai út felújítása. A projekt vár -
hatóan augusztus elején folytatódik a Hosszú
és a Főszőllőki utcák építésével.

A (Veszprém)-Felsőörs-Alsóörs kerékpárút
kivitelezése jó esetben ősszel kezdődhet.
A tájékoztató keretében, lakossági kérelemre
esett szó a Rózsa és a Csöpp utca kereszte -
ződésének biztonságosabb forgalomtechnikai
szabályozásának lehetőségéről. Ezzel kapcsolat-
ban várhatóan a következő testületi ülésre
készül konkrét előterjesztés.
A nyílt ülést követően zárt ülésen bírálta el
a testület az egyik meg üresedett önkormányzati
bérlakás – közkeletű nevén fecskeház – bér-
bevételére érkezett pályázatokat.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegy ző -
könyveit községünk honlapján (www.felsoors.hu)
az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menü -
pont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Dolgos kezek Felsőörsön
Sokszor sok mindenről írtunk már újságunk
hasábjain. Gyakran olyan dolgokról, amiről az itt
élők maguk is beszélgettek. Visszatérő téma az
önkormányzat munkásai és az elvégzendő fela da -
tok garmadája.
Majd’ 9 évvel ezelőtt még merőben más munka -
erő-piaci helyzet volt Magyarországon. Akkor
több, mint 10 államilag finanszírozott közmun -
kással és egy-két önkormányzati alkal mazottal
végeztük el az önkormányzat kö telező és önként
vállalt feladatai közül mindazokat, melyek emberi
munkaerőt nem nélkülözhettek. Ezek a zöld- és
közterület fenn tartás, útkarbantartás, síkosság-
mentesítés, intézményeink mindennapos taka rí -
tása, kar bantartása, sze métgyűjtés, fémgyűjtés,
rendez vényelőkészítés, stb.
Az iskola állami fenntartásba vételét követően is
kötelező önkormányzati feladat maradt a gyer -
 mekétkeztetés megoldása intéz mé nyeink ben, ezért
az önkormányzat közvetlen alkal ma zásában áll
a gyermekétkeztetési feladatok ellátására az isko -
lában 1 fő.
Így hát elsősorban most azokról szeretnék írni,
akik nap mint nap jellemzően a szabad ég alatt dol-
goznak, ami szerintem különösen a mos tani
kánikulai napokban és más időjárási körül mények
között sem könnyű feladat.
Kezdjük legrégebbi dolgozónkkal, a tanya gond -
noki munkakört ellátó kollégánkkal Papp Gyulá-
val. Tisztázzuk először is a falugondnok és a
ta nyagondnok közti különbséget. Falugondnoki
szolgálat létrehozását az állam 600 lakosnál kisebb
településeken támogatja, tehát Felsőörsön nincs és
nem is volt falugondnok. Tanyagondnoki szolgálat

működtetését ott támogatja az állam, ahol a kül-
területen lakók száma 70 és 400 fő között van.
Mivel Felsőörs lakosságszámának (1839 fő) több
mint 10%-a külterületen él ezért nálunk ta nya -
gondnok dolgozik. Feladata közreműködés a kül -
területen élő, szociálisan rászorulók ét keztetésében,
információszolgáltatásban, egész ségügyi ellá táshoz
való hozzáférésben, valamint házi segítségnyújtás,
stb.
Steiger Richárdné, Linda a parkefenntartáson belül
kiemelten a Civilház udvarát, de ezen kívül a fa -
luban lévő egynyári és évelő virág ágyások
(buszmegállóknál, Hősök Kertje, stb.) ápolását,
a Faluház és a Civilház takarítását látja el.
Csikász Ferenc munkaköre kifejezetten a park- és
közterületfenntartási munkák, beleértve a temetők
kaszálását, a téli, kézi síkosságmentesítést.
Az Ő munkáját segíti egyetlen közmunkásunk,
Krámli József.
Talán érzékelhető tehát, hogy a 3 belterületnyi
zártkerttel rendelkező Felsőörs a temérdek fela-
dathoz képest kevés alkalmazottal próbálja ellátni
a legfontosabbakat.
A településkép szempontjából is nagyon fontos
lenne, ha mindenki figyelmet fordítana – úgy
ahogy az faluhelyen megszokott és elvárt – a
magáningatlanán kívül az azzal határos közterület
(árok, járda, útszegély, zöldterület) szépítésében,
karban tartásában. Így tágabb környezetünk
igényességével a saját ingatlanunk és az utcakép
vonzó megjelenéséhez is hozzájárulunk.

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER
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Lajos bácsi üzenete
Idén tavasszal a 92. évében Lajos bácsi elment.
Élete meghatározó részét Felsőörsön töltötte,
de hosszú ideig élt Veszprémben is. Itt született
és vált felnőtté, ide járt a szüleihez és testvérei-
hez minden héten és itt gondozta szőlőskertjét
az utolsó pillanatig. Életében sok mindent
megélt: 1) az utolsó felsőörsi levente volt, aki
megjárta a második világháborút, 2) lelkes
tagja volt a felsőörsi és veszprémi fociéletnek,
3) az egyik legjobb táncos volt a faluban és 4)
vasutasként bejárta az egész országot. Sajnos fe-
leségét nagyon korán elvesztette, de gyerekei,
testvére és unokái körében megtalálta a bol -
dogságot. Mi fiatalabb felsőörsiek csak azt ve-
hettük észre, hogy egy idős bácsi nap, mint nap
sétálgat a Csöpp utca és Főszőlők közötti kb.
1 km hosszú szakaszon, kedvesen ránk
mosolyog és gyakran beszélgetni is megáll
velünk egy ki csit. Nem alkotott világraszólót,
nem váltotta meg a világot, nem ért el világ -
csúcsokat, nem volt a közösségi élet motorja,
de mégis rendkívül különleges ember volt. Ez
a különleges tulajdonsága abból állt, hogy
egyszerű életet élt, amire ma már szinte senki
sem képes. Nem vágyott a motorizált életre, de
naponta kilométereket gyalogolt és imádott
kerékpározni is. Nem érdekelték őt a kapá -

lógépek, motoros fűkaszák és fűnyírók, mivel
az ásót, a kapát és a hagyományos kaszát többre
tartotta. Nem vett magának autót, hogy azzal
minél gyorsabban kijusson a telkére. Nem ment
el világkörüli utakra, mert jól érezte magát Fel-
sőörsön és Veszprémben. Nem lett a fogyasztói
társadalom lelkes tagja sem. Azonban nagyon
sokat sétált és figyelte a faluban zajló változá-
sokat. A TV bámulása helyett keresztrejt -
vényeket fejtett, s az elé tett ételekből is csak
mértékkel evett. De kis birtokára minden nap
a legnagyobb hidegekben, hóban, sárban és
szélben is kigyalogolt, hogy megetesse a kedves
kis madarait. Gyakran mondta nekem is, hogy
csak azért megy ki a szőlőbe, mert várják őt a
madarai. Sajnos ez most véget ért, s madarak-
nak ezután kevesebbel kell beérniük. 
Lajos bácsi minden tiszteletet megérdemel
tőlünk, mert példát mutatott nekünk arra,
hogy mi is élhetnénk olyan egyszerűen és
boldogan, mint ő. Továbbá sokkal többet
is tehetnénk a környezetünk megóvásáért és
a gye rekeinkért. Ha csak annyit fogyasztanánk,
mint ő, akkor nem kellene aggódnunk az
élővilág pusztulása, az éghajlat megváltozása és
a világ fenntarthatatlanságba rohanása miatt.
Most azt gondoljuk, hogy szelektív gyűjtéssel

mindent megoldottunk. Igazából semmit sem,
mert a szelektív gyűjtéssel gyakorlatilag sem-
mivel sem csökkentjük a károsanyag-kibocsátá-
sunkat. Taxizgatunk az autóinkkal, nagy
bevásárló utakra megyünk és repülgetünk
a világ távoli pontjaira. Amit a levegőbe
eregetünk, azt sajnos nem lehet kiszedni a leve -
gőből. Emiatt nem kellene állandóan autóval
rohannunk az óvodába, az iskolába, a temp -
lomba és a helyi boltba, de gyalogolhatnánk
sokkal többet, ahogy Lajos bácsi tette. Nem
kellene a kertjeinket gépekkel letarolni és agyon
vegyszerezni, de kézzel művelhetnénk és ülte-
thetnénk bele őshonos fákat. Nem kellene azon
törni a fejünket, hogy hová menjünk well-
nessezni, síelni és nyaralni, de kiülhetnénk a
kertünkbe napozni és hallgatni a madarak
énekét. Követve Lajos bácsit, a boldogságunkat
mi is megtalálhatnánk az egyszerű életben rejlő
szépségek keresésével. 
Lajos bácsi az egyszerű élet utolsó felsőörsi mo-
hikánja Veszprémben a Vámosi úti temetőben
alussza örök álmát. Nyugodjék békében és
jöjjön el az ő világa! 

Varga Lajos (1927–2019)

VARGA SZABOLCS

Színes sálak és dallamok
Június 20-án a veszprémi Gizella Nőikar adott
koncertet a felsőörsi katolikus templomban.
Ezzel kezdetét vette a komolyzenei koncert-
sorozatunk első része. Sokan voltak kíváncsiak
a kórusra, akiket az alapító karnagy Barabásné
Gazdag Gabriella vezényelt. Repertoárjuk ezút-
tal egyházi és magyar szerzők (Kodály, Bartók)
műveire terjedt ki. Az est különle gesség volt
Dominek Anna színművész közreműködése, aki
Reményik Sándor verseket illesztett a kórus-
művek közé. A jól megszer kesztett est színvona -
lát nemcsak a kristálytiszta több szólamú
énekhangok, hanem a versek is emelték, és mé-

lyítettek. Aki végighallgatta a koncertet, már
más emberként távozott a temp lomból.
Az est másik érdekessége volt, hogy a koncert
után Szabó Balázs polgármester úr tartott
rendhagyó idegenvezetést a templomról és
a faluról. Az érdeklődők bevezetést kaphattak
Felsőörs történelméről, a templom építéséről. 
Legközelebb, július 18-án Maróti Gábor orgona -
művész játszik este 19.00-tól a katolikus temp -
lom orgonáján.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Fazekas műhelyben jártunk
Óvodánk fontos feladatának tartja a népi kultúra, a helyi értékek megis-
mertetését, bemutatását. Célunk, hogy a helyi népi kismesterségeket
megismerjék, és ha lehet, gyakor latban is kipróbálják a gyermekek. Így
jutottunk el Pásztor István fazekas műhelyébe. Itt a gyermekek megis-
merhették, megtapasztalhatták, hogy egy ridegnek tűnő agyag darab,
hogy szelídül meg és készül belőle agyagtál, korsó. István bemutatta a
korongozás techni káját, a kemencét, ahol az elkészült tárgyak égetésre
kerülnek. Végül a gyermekek is egy rövid időre fazekas mesterek lehettek
és kedvükre alkothattak. Az elkészült agyag edényeket, kisebb formákat
István kiégette és a gyer mekek haza vihették.
Köszönjük a lehetőséget
és a kedves fogadtatást!

NAGY ZSUZSANNA

INTÉZMÉNYVEZETŐ

A képzőművészet csodálatos dolog

Nézni is és csinálni is. A gyerekek rengeteg dol-
got tanulhatnak belőle: harmóniát, szépséget
szívnak magukba általa, belemélyedhetnek az
alkotás örömébe, megérezhetik a flow élményt,
kiereszthetik a stresszt, kifejezhetik azt is, amit
szóban nem tudnak megfogalmazni. 
Hiszem, hogy minden ember teremtőnek,
kreatívnak született. Ha az emberek gyerekkor -

ban megszeretik, megszokják az alkotást, egy
életre szóló barátra lelnek benne. Egy barátra,
akihez bármikor fordulhatnak, örömünkben,
bánatunkban. 
Az iskolai művészeti órákon nem művészeket
akarok képezni, hanem a művészet eszközeivel
a kreativitás, hatékonyság, önbizalom, önelfo-
gadás erősítése a célom. Ehhez idén is vál-
tozatos témákat és technikákat választottam:
volt festés, papírmetszés, fonalgrafika, agya -
gozás, nyomtatás, viaszkarc. Egyebek között
hálás témánk volt a téli táj, terveztünk
pulóvereket, mozaikból készítettünk állatokat,
növényeket, megismerkedtünk a méhek
életével és fontos szere -
pével. Karácsonykor lelke-
sen készültünk az immár
hagyományos vásárunkra,
ahol ismét nagy sikert arat-
tak a termékeink.
Idén is eredményesen szere-
peltünk több versenyen:
2018 októberében az „Ál-
lati jó” pályázaton Tóth
Lívia 3. o. tanítványom 2.
helyezett lett.

2019 májusában a „III. nagy históriás rajz -
pályázaton” Takács Eszter 3. o. tanítványom
díja zásban részesült, a Vágfalvi Ottó em lék -
versenyen pedig Fodor Hanna 3.o. tanítványom
bronz minősítést szerzett.

A tanév végén egy kis kamarakiállításon
összegeztük az év munkáját, aminek idén az
iskola adott otthont.

Köszönöm mindenkinek az egész éves munkáját,
jövőre is várok mindenkit szeretettel!

MOSONYI EMESE
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XII. Felsőörsi Ízutazás
2019. június 22-én megtartottuk nyári gasztro -
nómiai programunkat. A rendezvényen minden
évben más és más tájegység ételeiből adtunk
ízelítőt. Ebben az évben a hazai ízek világába
kalauzoltuk vendégeinket. Az ételeket az egye -
sület asszonyai és segítőink készítették. Az ételek
kóstolása közben az óvodások, iskolások, a Búza-
virág Népdalkör és a Berhida Táncegyüttes mű-
sora szórakoztatta vendégeinket. A gyerekek
élvezték a légvárat, amíg az idő engedte. Sokan
töltötték ki a gasztronómiai kvízt. Sajnos, mint
három évvel ezelőtt, az eső miatt nem tudtuk
folytatni a programot. A vendégek türelmesen
várták a fedett térben az idő ja vulását, de sajnos

nem következett be. Sokat köszönhetünk
önkéntes segítőink nek. Adamcsik Eszter és
Csikászné Erika a sütemények osztását vállalta,
Domján Kitti a fellépő gyerekek és a felnőttek
vendéglátásában segített, Steiger Veronika fotó-
zott, Szalai Attila és édesapja a hangosítást vál-
lalta. Csordás Józsi bácsi a szórólapokat osztotta
a faluban. Meg kell említeni azokat az önkor-
mányzati dolgozókat is, akik felállították az
öltöző sátrat, és az előző tábor után a fedett tér
takarítását végezték: Csikász Ferenc, Krámli
József, Papp Gyula és Steigerné Melinda. Köszön-
jük a fellépők áldozatos munkáját, Lénárt
Imréné és a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület

támogatását. Köszönet illeti az egyesület minden
tagját, áldozatos munkájukért.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA, ELNÖK

Adománygyűjtés
Kulics Márta felsőörsi anyuka, a Miske Óvoda munkájának megsegítése érdekében, ipari szárítógép beszerzésére, adománygyűjtési

akciót hirdetett, melyet a Nők Felsőörsért Egyesület segített. Az akció során 257.500 Ft gyűlt össze.
A szárítógép átadására a bölcsőde megnyitásakor kerül sor.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA, A NÖFE ELNÖKE

Gasztro – kvíz
Hagyományok és szokások

1. Mik a hagyományos karácsonyi édességek?
A: pudingok
B: mákos guba, diós bejgli, mákos bejgli
C: sárga túró

2. Mikor szokás libából készült ételeket enni?
A: Szent András ünnepén
B: Újév napján
C: Márton napon

3. Milyen a hagyományos menyasszonyi ruhaszín?
A: piros
B: fehér
C: zöld

4. Mit tároltak régen a szuszékban?
A: ágyneműt
B: szárított gyümölcsöket
C: gabonát

5. Mivel készül a hagyományos bakonyi étel?
A: gombával és tejföllel
B: savanyú káposztával
C: karfiollal és besamel mártással

6. Mik a főbb alapanyagok egy magyaros ételben?
A: zsír, paprika, hagyma, só
B: olaj, liszt, só
C: vaj, fűszerek, só

7. Mit jelképeznek a Cibere vajda és Konc király?
A:   játékos formában a rossz és a jó harcát
B: az aratóbálok két főszereplőjét (szegény-gazdag)
C:  a böjtöt és a farsangot 

8. Melyik a legrégebbi fűszerünk?
A: gyömbér
B: sáfrány
C: paprika

A 8 kérdésből álló Gasztro-kvízt
44-en töltötték ki. 4-en voltak

azok, akik mind a 8 kérdésre
a helyes válasz betűjelét

karikázták be: Horváth-Borbély
Judit, Kulics Márta, Mazurek

Lászlóné és Szalainé Krisztina.
Nekik a helyszínen gratuláltunk

és átadásra került a nyereményük
is, ami egy fűszerekből összeállított

csomag volt.
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Elballagtak a nagycsoportosok a Miske Óvodából!
Akik búcsúznak: Banicz Olívia, Budai Abigél, Bujna Álmos, Galler
Dusán, Guzmits-Pinkavölgyi Zotmund, Hideg-Göblyös Julianna, Hideg-
Göblyös Olivér, Holló Márton, Horváth Hanna, Katona Dominik, Koczor
Zalán, Körtélyes Dorina, Lányi Zora, Mórocza Montes De Oca Mateo,
Máthé Vince, Pfeffer Marina, Próder Júlia, Ruzsin Ákos,  Szabó Kolos,
Szőke Gábor, Tóth Panna, Zentai Jázmin, Varga Dominik.

Akik búcsúztattak: Feczkó Edgár, Babics Bence, Csapó Amíra, Tamás
Lázár, Torma Ákos
Az óvó nénijük: Turzóné Miklós Magdolna, Vargáné Magyar Erika
voltak. Dajka: Padné Erős Magdolna, asszisztens Farkas Andrea.

Sikeres iskolakezdést kívánunk mindnekinek!

Ballagó 4. osztály
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Intézze önkormányzati ügyeit elektronikusan!
Kényelmes és gyors megoldás nyújt a bárhonnan elérhető Önkormányzati Hivatali Portál

Házasságkötés, gyermekszületés, építkezés,
autóvásárlás, vállalkozásindítás, mind-mind
fontos és örömteli, ugyanakkor kétségtelenül
hivatalos ügyintézéssel is járó ese mények.
Januártól már minden magyar  országi
településen, így nálunk is elérhető az Önkor -
mányzati Hivatali Portál szolgáltatás, ame-
lyen keresztül online, akár a saját
nap palink ból is kényelmesen és gyorsan in-
tézhetők az önkormányzati hivatali ügyek a
hét minden napján. Így életünk kisebb-na -
gyobb eseményei és azok adminisztrációs fe-
ladatai is sokkal könnyebbé válnak. 

Évente számos hivatalos ügyben keressük fel a
helyi önkormányzatot, a hivatali látogatások
száma pedig tovább nő életünk nagy pil-
lanatainál. Anyakönyvi kivonat kiállítása,
gépjármű- és építményadó bejelentés, szociális
támogatási kérelem benyújtása, szálláshely nyil -
vántartásba vétel, iparűzési adó bevallás és még

sorolhatnánk azon tevékenységeket, melyek
általánosan a személyes ügyintézések közé tar-
toznak és automatikusan a hosszú sorban állás
jut róla eszünkbe. Ez a kép azonban 2019-től
teljesen megváltozik, mert az Önkormányzati
Hivatali Portálon keresztül már egyre több
ügyet elektronikusan is intézhetünk, amikor
időnk engedi, akár a vasárnapi ebéd után is.
Az e-ügyintézés országosan egységes ügy -
menetet biztosít és ahogy a személyes ügyfélfo-
gadásnál megszokhattuk, úgy a digitális térben
is végig vezet minket a jól ismert folyamatokon.
Első lépésben saját magunk beazonosítása
történik, majd a lakossági és vállalkozási ügy-
intézés kiválasztása, ezt követően pedig a szük-
séges adatok megadása. Mindezt a legnagyobb
biztonság mellett, gyorsabban, átláthatóbban
és papírmentesen, vagyis környezetkímélőbb
módon tehetjük, mint korábban. 
Az Önkormányzati Hivatali Portálon keresztül
bejelentkezett felhasználók számos helyi

lakossági, ipari, kereskedelmi, szociális vagy
adóügyet indíthatnak, az online űrlappal nem
rendelkező ügyek esetén pedig az e-Papír szol-
gáltatást lehet igénybe venni.
Az e-ügyintézést választókat a belépést
követően azonosítja a rendszer és az űrlapok
álta lános adatai automatikusan kitöltésre kerül-
nek, rövidítve így a ráfordított időt. A fel -
használók bármikor nyomon követhetik az
általuk elektronikusan indított helyi önkor-
mányzati ügyeket, így pár kattintás után megis-
merhetik a folyamatok aktuális állapotát és
megnyithatják a lementett űrlapokat. 
A gyorsabb ügyintézést támogatja, hogy a
lakosság mellett a vállalkozások is kényelmesen
teljesíthetik adóbevallással kapcsolatos ügyei -
ket és távolról is lekérhetik helyi adóegyen-
legüket és aktuális folyamataik státuszát.
Az Önkormányzati Hivatali Portál a https://e-
onkormanyzat.gov.hu weboldalon érhető el,
melyet településünk weboldalán is megtalálnak.

Kölcsön vehető ágaprító gépek az
önkormányzattól

Több szóbeli érdeklődés mellett a FÉK Egyesület írásban is megkeresett
azzal, hogy hogyan lehetne jobb alternatívát találni a kerti zöldhulladékok
égetésére. Talán nem mindenki előtt ismert, hogy a hírekben is gyakran
hallható, sokszor határérték feletti (tehát egészségre ártalmas) szállópor
koncentráció egyik fő összetevője a szilárd anyagok ége té sének egyik ter‐
méke: a füst és korom.

Szinte minden szempontból egészségesebb alternatíva a házunk körül
kelet kező kerti zöldhulladékok, ágak helyben történő komposztálása.
Egy korábbi pályázatnak köszönhetően az önkormányzat évekig osztott
komposztáló kereteket, mely így ma szinte minden felsőörsi kertben
megtalálható.
A komposztálás elősegítését szolgáló további lehetőség az önkormányzat
tulajdonában lévő villamos‐ és robbanómotoros működésű ágaprító
berendezés igénybe vétele. Ez irányú igényeiket Papp Gyula tanyagond‐
noknak jelezhetik.

Fölmerült egy Felsőörsön működő köz ponti komposztáló telep létre‐
hozása. Ennek lehetőségét még vizsgáljuk, addig is az égetés helyett min‐
denkit buzdítunk a házi komposztálás művészetének minél magasabb
fokú alkalmazására!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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