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Tisztelt Képviselők! 

 

A balaton.vehir.hu oldalon Műhavas sífutás Alsóörsön című cikkben jelentek meg az 

alábbiak: 

„A mai nap sikerén felbuzdulva, úgy határoztunk (erről csütörtökön fog döntést hozni a képviselő 

testület), hogy még az idei, téli szezonban beszerez az önkormányzat egy hóágyút, amit a Merse 

parkban a szánkó dombnál fogunk beüzemelni - nyilatkozta Ferenczy Gábor Alsóörs 

alpolgármestere.” 

Kérem, hogy a vásárláshoz való hozzájárulásuk előtt az alábbiakat szíveskedjenek átgondolni. 

1. Az éghajlatváltozás hatására bolygónk hőmérséklete folyamatosan emelkedik. 

Településünk mára szinte mediterrán éghajlatú lett. Alsóörsön a Balaton 

közelségének köszönhetően a vízfelület befagyásáig annak temperáló hatása 

érvényesül. A jelenlegi téli időszakban egyetlen napon sem volt a nappali 

hőmérséklet -4 fok alatt.  

 

2. Műhavat víz, levegő és elektromos áram segítségével lehet előállítani. A ventilátoros 

hóágyút vezetékeken keresztül 15 bar nyomású vízzel és elektromos árammal is el 

kell látni.Tehát nem elégséges megvásárolni egyeszközt, az infrastruktúra kiépítését 

és munkaerőt is biztosítani kell. 

 

3. Egy adatokat, érveket összegyűjtő cikk szerint a hóágyúk meglehetősen hangosak, a 

csendesen üzemelők viszont jóval drágábbak. A tervezett hóágyúzás lakóházak 

szomszédságában van, annak működése feltehetően zavaró lesz az ott élők számára. 

 

4. Alsóörs közelében, azaz 30 km és kb. 30 perc távolságban profi sí- és szánkópálya 

található. Amennyiben a téli sportok népszerűsítése a kiemelt cél, eplényi síbérlet, 

utaztatás támogatásával nagyobb eredményeket lehetne elérni. 

 

5. Alsóörsön van számtalan sportolási lehetőség, de ha erre további eszközöket tud és 

kíván fordítani az önkormányzat, a helyi adottságok kihasználásával balatoni 

úszásoktatás, vitorlás alapoktatásra lehetne fordítani, esetleg felmérést végezni, hogy 

mire volna a lakosság részéről tényleges igény. 

 



Mindezen érveken felül szeretnék emlékeztetni arra, hogy a polgármesteri 

kommunikációban megjelent egy új kifejezés, a fenntartható fejlődés. Műhavas pálya 

létesítése ezzel a fogalommal nem egyeztethető össze.  

Véleményem szerint Alsóörs imázsát sokkal inkább szolgálná, ha nemcsak kommunikációban, 

de nyomon követhető stratégiákban, tettekben is megjelenne a környezet védelme, a 

hulladék kibocsátás- és az energiafelhasználás csökkentése. 

Kérem a Tisztelt Képviselőket, hogy a fentieket átgondolva a hóágyú vásárlás és telepítés 

ötletét elvetni szíveskedjenek. 
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