Futottunk az iskolánkért!
A Malomvölgy Iskola lelkes kis csapata is részt vett az Euronics-Rotary
Futónapon 2019. május 19-én. Az iskolánk tanulói létszámának minimum 10%-ával kellett indulni, hogy a sorsoláson szerepelhessünk.
A lelkes tanulók névsora:
3. osztály: Kalmár Kende, Kárpáti Zsolt, Lipovszky Rebeka, Próder Máté,
Szabó Regő, Szálka Boglárka, Tóth Lívia
A 4. osztály képviseletében: Németh Zsófia

legítés után megkezdődött a Rotary-futam. A Rotary futóversenyen 4000
induló volt. A tanulóknak 2 km-t kellett lefutni. Miután ezt a távot sikeres teljesítették, részt vehettek a sorsoláson. A sorsolás nagy meglepetést
tartogatott kis iskolán számára. Szálka Boglárka az egyéni sorsjegyével
egy 10.000 Ft értékű Euronics - utalványt nyert; amelyet felajánlott az
iskola javára. Majd következett az iskolai sportszer-utalványok sorsolása.
A mi kisiskolánk 100.000 Ft értékű sportszer-utalványt tudhat magáénak. Köszönet a gyerekeknek és az őket támogató szülőknek.
Az iskola képviseletében Éva néni és Szilvi néni vette át a díjat.

A futónap reggelén szakadó esőre ébredtünk. Azt hittük, hogy el is
marad a verseny. Szerencsére 09:00 órára el is állt az eső, egy kis beme-

HEGYVÁRI SZILVIA, TANÍTÓ

EU-választás
Településünkön 8 tagú bizottság várta a választópolgárokat május 26-án
a Civilházban, hogy leadják szavazatukat az Európa Parlament tagjainak
választása alkalmával. A választott tagok mellé a FIDESZ–KDNP
2 tagot és a Demokratikus Koalíció 1 tagot delegált. A bizottság
munkáját ezúttal 2 jegyzőkönyvvezető segítette, tekintettel a szavazókör
magas létszámára (a névjegyzéken 1421 fő szerepelt). A hivatalnak helyt
adó helyiség kiköltöztetése az előkészületeket némileg megnehezítette,
de maga a választás gördülékenyen, rendkívüli esemény nélkül zajlott le.
Felsőörsön a választási részvétel (53,13%) ez alkalommal is jóval meghaladta az országosat (43,48%).
A listákra leadott szavazatok Felsőörsön az alábbiak szerint oszlottak
meg (zárójelben a Nemzeti Választási Iroda által közzétett országos adatok ):

– FIDESZ-KDNP:
– Demokratikus Koalíció:
– Momentum:
– Jobbik:
– Magyar Kétfarkú Kutyapárt:
– Mi Hazánk Mozgalom:
– MSZP-Párbeszéd:
– LMP:
– Munkáspárt
Egy szavazólap volt érvénytelen.
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DR . KÖNCZÖL GÁBOR
JEGYZŐKÖNYVVEZETŐ
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. május
30-án tartotta soron következő, nyílt ülését, melyen a következő
közérdeklődésre számot tartó témákban születtek döntések.
A képviselő-testület ezen az ülésen tárgyalta a településrendezési terv
2018-ban indított folyamatban lévő módosításának véleményezési szakaszának lezárását. Erről külön lakossági fórumon is részletes tájékoztatást
nyújtunk, melynek meghívóját lapunk ezen számának hasábjain találják.
Elkészült a településképi rendelet módosításának munkaközi anyaga,
melyet az előbb említett lakossági fórumon szintén részletesen ismertetünk. Anyaga addig is elérhető az önkormányzat honlapján a partnerségi egyeztetés anyagai között.
A képviselő-testület döntött arról, hogy a 2018-ban már benyújtott, de
akkor sikertelen pályázatát a Csalogány utca, Rózsa utca és Kökény utca
közti szakaszának felújítására ismételten benyújtja.
Lakossági kérésre ezen az ülésen foglalkozott a képviselő-testület a Bárókert utca hiányzó közvilágításának kiépítésének lehetőségeivel. A megoldásról még további egyeztetések várhatók.
A testület ezen az ülésén elfogadta Felsőörs újabb öt évre szóló Helyi
Esélyegyenlőségi Programját.
Ugyancsak ezen az ülésen fogadtuk el a Veszprém Megyei Önkormányzat, mint konzorciumvezető által kidolgozott Fenntartható Energia
és Klíma Akciótervet (SECAP).
Az önkormányzat idén is fogad diákokat nyári diákmunkára. Várjuk az
érdeklődők jelentkezését!
Az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatómban elhangzott, hogy a vártnál lassabban halad a bölcsőde építése és
a Faluház felújítása. Folyamatban van az iskola tanteremfejlesztés-tornateremépítés közbeszerzése.
Örömteli hír, hogy a Bethlen Gábor Alaptól testvértelepülési kapcsolatok ápolására pályázatunk 350 ezer forint támogatást nyert, míg az idei
Falunapok és Búcsú megrendezéséhez a Balaton Fejlesztési Tanácstól
500 ezer forint támogatást kaptunk.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont
alatt olvashatják.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Felhívás önkormányzati bérlakás
bérbevételére
Felsőörs község Önkormányzata pályázatot hirdet a tulajdoná‐
ban álló alábbi önkormányzati szociális bérlakás bérbeadására:
Felsőörs, Szilvás u. 1/4. szám alatti 50 m2 területű 2 lakószoba és
nappali‐konyha‐étkező, fürdőszoba‐WC helyiségekből álló szociá‐
lis bérlakás.
Jelentkezni a www.felsoors.hu honlapon lévő felhívásban talál‐
ható „Bérbevételi ajánlat” formanyomtatvány felhasználásával
lehet írásban, Felsőörs Község Önkormányzata részére címezve.
Jelentkezési határidő: 2019. június 25. 16:00 (az ajánlatnak eddig
az időpontig meg kell érkeznie)
A kérelmezőnek jelentkezéséhez csatolnia kell a saját és a vele
együtt költöző közös háztartásban élők jövedelemigazolását,
vagyonnyilatkozatát.
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felsőörsi útügyek – Elindult a
külterületi utak fejlesztése
A nagyszámú és jelentős hosszúságú külterületi útjaink fejlesztésére,
felújítására mindenkor nagyobb igény van, mint amire az önkormányzat
saját forrásai lehetőséget biztosítanak. Éppen ezért ezen a területen is
igyekszünk pályázati források bevonásával, alapos projektelőkészítéssel
eleget tenni az ilyen jellegű igényeknek.
VP 7.2.1-7.4.1.2-16 számú, „Külterületi helyi közutak fejlesztése” megnevezésű pályázatunk 73 015 358 forintos támogatási összegének, valamint
az önkormányzat és az érdekelt ingatlantulajdonosok által fizetett önrésznek köszönhetően 2019. május végén elindulhatott a 94 780 024
forint összértékű projekttel érintett három külterületi utunk fejlesztésének kivitelezése. Elsőként, június elején a Köveskút-pusztai út
készült el, majd szeptemberben a Hosszú és a Főszőlőki utcák kivitelezésével fog folytatódni külterületi gyűjtőútjaink fejlesztése, mellyel
az eddig burkolatlan murvás utak melegaszfalt burkolatot kapnak.
Belterületi útjaink felújítására, fejlesztésére is folyamatosan keressük
a pályázati forrásokat, annak érdekében, hogy a belterületen élők komfortérzetét is javíthassuk. Ennek érdekében május 31-én a Csalogány utca
felújítására nyújtottuk be támogatási kérelmünket, melynek eredményét
szeptember-október hónapban fogjuk megtudni.
Köszönöm az érintett ingatlantulajdonosok eddigi hozzájárulását! Közös
összefogással sokkal többre jutunk.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Pogrányiak vendégségben
2019. május 23-án, egy csütörtöki napon, testvértelepülésünkről, a felvidéki, Nyitra melletti Pogrányból érkezett háromtagú küldöttséget láttunk vendégül. A küldöttséget Presinszky Laura újonnan megválasztott
polgármesterasszony vezette, egyben meghívást kaptunk pünkösd vasárnapra, Pogrányba, a helyi értékeiket összefoglaló most elkészült kiadványuk könyvbemutatójára.
A nap során Szuper Miklósné Bohus Judittal közösen egyeztettük a kulturális kapcsolatok terén, a két felvidéki hímzőkultúra éltetésén
munkálkodó két hímzőműhely együttműködési lehetőségeit. A delegáció
tagjai közt régi ismerősként fogadhattuk Molnár Borbálát a CSEMADOK pogrányi vezetőjét, valamint Matyó Adriana közösségszervezőt.
Utunk során megtekintettük a felsőörsi intézményeket. Az óvodában
éppen a nagycsoportosok ballagási ünnepségébe csöppentünk.
Nyáron, a Felsőörsért Közalapítvány keretein belül működő Felsőörsi
Hímzőműhely által szervezett hímzőtáborban újból vendégül látjuk
felvidéki testvéreinket.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Szót kér a gyomirtó
Nem szidni és nem is dicsérni szeretném a gyomirtó szereket. Szántóföldi
használata sok esetben indokolt, mivel így megvédjük a haszonnövényeinket, növeljük a terméshozamot és a mezőgazdaságból élőknek is
növekszik a bevételük. Emiatt a gyomirtó szerek nemzetgazdasági
hasznossága vitathatatlan. Írásomban az érem másik oldalára szeretnék
rávilágítani, amely a gyomirtók indokolatlan használatával kapcsolatos.
Tavaly a Szederfa-sor egyik telkén, míg idén a Hosszú utca egyik 2200
m2 területű beépítettlen belterületi telkén vettem észre, hogy teljes
mértékű gyomirtást hajtottak végre. A beavatkozással a szépen zöldellő
és virágzó gyep egyszeriben átváltott élettelen barnába. Nem csak a növények pusztultak el, de a növényekkel táplálkozó állatvilág is. Elpusztultak az egyenesszárnyúak (sáska, szöcske), a lepkék, a csigák és a bogarak
jelentős része is. Ha nincs csiga, akkor nem lesz szentjánosbogár sem. Ha
nincs hernyó és sáska, akkor a madarak is eltűnnek. Ha nincs virág, akkor
a méhek sem tudnak virágport és mézet gyűjteni. Erre lehet azt mondani,
hogy vannak máshol is bogarak és madarak, s éljenek ezek csak tőlünk
távol. Azonban azt mindenki belátja, hogy az életünk mennyire sivár
lenne, ha nem vennének körül bennünket élőlények. Senki sem vágyik
síri csendre az udvarán, de madárcsicsergésre annál inkább. Az sem mel-

lékes, hogy a rovarok óriási feladatot is ellátnak szervesanyag-lebontással
és beporzással (nemzetgazdasági hasznuk is jelentős). Az utóbbi évek
rovartani kutatásai azt bizonyítják, hogy ökológiai katasztrófa felé tartunk. A rovarokból csalétekkel begyűjtött biomassza tömege évről évre
csökken az egész világban. Az éves fogyás mértéke kb. 3%, amely nem
csak a mezőgazdasági területeken, de a fokozottan védett természetvédelmi területeken is zajlik. Németországban több millió ember követeli
már, hogy állítsák meg az élővilág pusztulását és a fajok tömeges kihalását.
A tudósok szerint már beléptünk a hatodik nagy tömeges kihalás korszakába. Ennek oka pedig maga az Ember.
A gyomirtózók érveit nem ismerem, de nekem elfogadhatatlan, hogy egy
mezőgazdasági használatból kivont belterületi telken gyomirtást
végezzenek. Nem az elkeserítő látvány miatt tiltakozom, hanem azért,
mert a környezetünk állapota így tovább romlik. Ha szót kaphatna a
gyomirtó szer, akkor azt kérné, hogy csak a haszonnövények védelmére
használják, nem pedig a növény- és állatvilág kipusztítására. Ha így
teszünk, akkor kifejlődnek olyan szép védett lepkék is a kertjeinkben,
mint a képen lévő málna-gyöngyházlepke.
VARGA SZABOLCS
http://izeltlabuak.ucoz.hu

Málna-gyöngyházlepke hernyója táplálkozás közben hamvas szedren

Kifejlett málna-gyöngyházlepke
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Egészségnap a Civilházban

Gyereknap Felsőörsön

Május 11-én ragyogó időben tartottuk meg az Egészségnapot a Civilházban. Bár nem számítottam tömegre, szép számmal jelentek meg
érdeklődők, akik kíváncsian járták végig az asztalokat. Vendégeink voltak
fiatal orvostanhallgatók, a Teddy doktorok, akik a gyerekkel játékosan
gyógyítottak. Megmérhettük vérnyomásunkat, testzsírunk és vércukorszintünket, tanácsokat is kaptunk életmódunk javítása érdekében.
Mini termelői piacunkon helyi termelők kínálták portékáikat, és kóstoltattak mézet, szörpöt, sajtot.
Mit kell tennünk vészhelyzetben, mik az alapvető életmentési normák?
Megtudhattuk Götz Norbert mentőtiszttől. Fontos kérdéskört járt közbe
Herczeg Petra gyermekorvos, aki a kórházba kerülés és elkerülés
lehetőségeiről beszélt. Kóstolhattunk tavaszi ízeket, mexikói kávét, és
a délután attrakciója Kocsis Bálint balatonalmádi mesterséf főzőshow-ja
volt, aki a főzés közben jótanácsokkal is ellátott minket.
Köszönet illeti lelkes segítőimet:
• Szálka Brigitta dietetikust, a sok-sok szakmai segítségért, háttérért
• Gerbel Marianna védőnőt a mérésekért és jó tanácsokért
• Siklós Viktóriát a finom italokért
• Herczeg Petrát az előadásért
• Termelőinket a friss áruért: Malomvölgyi finomságok – Alföldi Ferenc,
Tekergő Sajtműhely – Török Gergő, Illés Méhészet – Illés András
• Köszönet Kocsis Bálintnak a főzőshow-ért és a finom kóstolóért
• Vendégünk volt még Götz Norbert mentőtiszt és Varga Orsolya és csapata, akikkel Doterra illóolajokkal ismerkedhettünk.
• A főzést mandulaolajjal a Vass Mandula támogatta
• A rendet a Polgárőrség biztosította
• A technikát Szalai Attila, mint mindig.

Az idei Európa parlament tagjainak választások miatt a Gyereknapi rendezvényünket egy héttel elhalasztottuk, így június 2-án rendeztük meg.
Változékony időjárásunk miatt aggódtam, de a 4 órai frissítő zápor után,
megkezdődhetett a vidám mulatság. Először az iskola Aprótorna csoportja Abba számokra táncolt, majd Barta Tóni Paprikajancsi bábjátéka
következett a színpadon. Sok kísérő programot szerveztem, a Civilház
udvarában a Fanyűvő játékpark hintája pörgött, emellett nagyon sok
mesefigurás fajáték várta a gyerekeket. A szín alatt az iskola szülői
munkaközösségének tagjai gofrit kínáltak, a Nők Felsőörsért Egyesület
tagjai pedig szörpöket és limonádét. Három asztalnál lehetett
kézműveskedni: dekupázsolni, ujjbábot készíteni és álomfogót alkotni.
A rendezvény nem jöhetett volna létre, ha nincs az a sok–sok segítség,
amit kaptam községünk lakóitól, így köszönet:
• a kézműveskedőknek, akik foglalkoztak a gyerekekkel: Simon Erzsi,
Gerő Irénke, Somogyi Kriszta
• Nők Felsőörsért Egyesület lelkes tagjainak: Kaszásné Ancika, Szalainé
Gabi, Szőkéné Gabi, Polczerné Ilike
• az iskola szülői csapatának: Cserháti Gabriella, Musatics Kata, Sebestyén
Kata, Ember Tímea, Kiss Judit, Siklós Viktória, Nádudvary Tímea,
Fodorné Alíz. A tésztát Csikászné Erika készítette
• Mekler Balázsnak, aki a szülőmegőrzőben (kávé!!!) segédkezett
• Somogyi Zsuzsának köszönöm az Aprótornások felkészítését,
• Alföldi Ferencnek és családjának a finom szörpöket (Malomvölgyi Finomságok)
• Esső István polgárőrnek a rend felvigyázását,
• Szalai Attilának a hangosítást.
Köszönöm mindenkinek, hogy segít megvalósítani egy ilyen léptékű rendezvényt, egyedül minden sokkal nehezebb lenne!

A rendezvény a Közösségek hete keretében valósult meg, és az önkormányzat
EFOP 1.5.2-16-2017-00016 azonosítószámú projekt keretében támogatta.

A rendezvény a Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térségben című EFOP -1.5.2-16-2017-0016 azonosítószámú projekt támogatása
által valósult meg.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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XII. Felsőörsi Ízutazás
2019. június 22-én rendezzük meg nyári programunkat. Az Ízutazáson
minden évben más és más tájegység ételeiből adtunk ízelítőt. Ebben az
évben a magyar ízek és a magyar hagyományőrzés kap fontos szerepet.
Célunk, hogy a magyar hagyományos ízvilág keretein belül új ízeket ismertessünk meg vendégeinkkel. Ha valaki kedvet érez bemutatni a szakács
tudományát szívesen fogadjuk! Az ételek kóstolása kóstolójegy ellenében
történik. Kulturális programban elsősorban a népzenét, néptáncot szeretnénk népszerűsíteni. Helyi fellépők mellett más hagyományőrző cso-

portok is színesítik rendezvényünket és a gyerekek szórakoztatásáról sem
feledkezünk meg!
Jelentkezni főzésre az alábbi számokon lehet:
06-70-394-4755 • 06-70-394-6919
Mindenki szeretettel várunk!
NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET

Felhívás táborra!
Felsőörsért Közalapítvány Hímzőműhelye 2019. augusztus 13-16-ig
hímzőtábort szervez, 10 éves kortól gyermekek és felnőttek részére.
A tábor témája:
• Balaton-felvidéki hímzés kultúra elsajátítása, fehér és keresztszemes
hímzések bemutatása
• Zobor-vidéki hímzések, vagdalásos technikák
• Zobor-vidéki és Balaton-felvidéki, keresztszemes és vagdalásos hímzés
tervezése
Részvételi költségek:
• Szakmai díj nincs
• Regisztrációs költség 1500 Ft
• Amennyiben igényel étkezést (csak ebéd) 1000–1100 Ft
• Tízórairól és napközbeni nassolnivalóról mindenki maga gondoskodik
A foglalkozások ideje: naponta reggel 9-től délután 16 óráig.
A távolabb lakók részére térítés ellenében szállást tudunk biztosítani.
A tábor célja: a népi hagyományaink tovább adása, majd apróbb-nagyobb
ajándékokon keresztül olyan alkotások készítése, mely a mai viseletben és
lakáskultúrában is megállják a helyüket.
Bővebb információ és jelentkezés: Tislér Anikó hímző
e-mailben tisleraniko@freemail.hu, vagy telefonon: +36-20/516-8219
Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban.
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven
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170 éve történt – 1849. május 4–21-ig Buda várának ostroma
Az 1849-es dicsőséges tavaszi hadjárat befejezése után a magyar
fősereg előtt ezután két lehetőség állott: vagy megindul az osztrák
fősereg nyomában, kiszorítva az
egész ország területéről, Ausztriába
betörve megpróbálja bevenni Bécset,
még mielőtt a császári és királyi
fősereg újra szerveződhet. A másik
út, hogy visszafordul és a császári
királyi helyőrség által továbbra is
megszállt Buda vára alá vonul, szabaddá teszi az ország fővárosát és
érvényt szerez az 1849. április 14-én
elfogadott Függetlenségi Nyilatkozatban kimondott Habsburg-ház
trónfosztásának. Ez utóbbit választotta a hadi tanács.
A mi 47-es honvédzászlóaljunk az
I. hadtest kötelékében szerepelt, és
különösen kitüntette magát Buda
várának ostrománál. A tavaszi hadjáratban 905 fős zászlóaljból május
4-én. 718 fő érkezett meg Buda alá.
Feladatuk a Nagy-Svábhegy és a
Kis-Svábhegy megszállása egy 12
fontos üteg mellett ágyúfedezetül.
Május 11-én megérkeztek a Komáromból küldött ostrom ágyúk Buda
alá, melyek közül még egy 24 fontos
üteget kaptak a Kis-Svábhegyre.
Az ütegállások kiépítése és lőszer
hiány miatt azonban csak 16-án
tudták megkezdeni a tüzelést.
Ennek sikere után határozta el
Görgei, hogy május 17-ről 18-ra virradó éjjel megkísérli a vár bevételét.
Ez azonban csak látszattámadás
volt. Az igazi roham május 20-án
hajnali 3 órakor kezdődött. A hivatalos jelentés szerint elsőként a 47.
honvédzászlóalj jutott fel a várba,
s zászlótartója, Püspöki Grácián
lobogója jelent meg először a falak
felett. Ez a jelenet bámulatos hatással volt a többi rohamozó csapatra
is. A rést megmászva a 47. honvédzászlóalj a Szent György tér felé

haladva folytatta, és itt keveredett
harcba a Hentzi vezérőrnagy által
személyesen vezetett császáriakkal.
Többek között itt harcolt Pap Gábor,
egykori pápai diák, honvédszázados,
aki Vilonyán született 1827-ben, tíz
gyermekes református papcsaládban nevelődött Nemesvámoson.
Nemcsak fegyver mellett katonaként, hanem tollal is harcolt a polgári életben. Több pápai katonadiáktársának őrizte meg napló feljegyzéseit, köztük a köveskáli
születésű 24 éves Györﬀy Endre
honvéd főhadnagy írását, aki az
utolsó feljegyzést 1849. május
19-én így fejezte be: „…első akarok
lenni a vár falain! Reményem nagy…!
Tábornagy akarok lenni, de eltökélt
szándékom sem kisebb reményemnél…”
A május 20-i csatának szinte első
sebesültje volt, és 10 nap haláltusa
után halt meg az óbudai kórházban. Az utolsó két sort naplójába
már Pap Gábor írta: „És reményed
füstbe ment, mert nyugszol sírba lent.”
Majd hosszú verses gyászbeszédet
írt, melyet a köveskáli református
templomban olvasott fel 1849.

június 2-án. Ennek a Pápán nyomtatott példányát Györﬀy Endre
kardjával és naplójával együtt a köveskáli református templom üveg
szekrényében láthatjuk. Pap Gábor
a szabadságharc bukása a Balatonfelvidéki gyülekezetekben szolgált,
mint helyettes lelkész így: Balatonudvari, Balatonarács, Felsőörs,
Vilonya, Vörösberényben. 1874-ben,
145 évvel ezelőtt a Dunántúli Református Egyházkerület püspökévé
nevezték ki Rév- Komáromba, ahol
élete végéig 1895-ig töltötte be tisztségét. (Forrás: prof. dr. Szénássy
Zoltán helytörténész Rév-Komárom)
Verseket írt, irodalmi újságot szerkesztett, temesvári fogságában
verssel megemlékezett az aradi vértanúkról, emléket állított írásaiban
gr. Batthyány Lajos mártír miniszterelnöknek. Maius 21-kén
(Budavár visszavételére) című versében így ír: „Mienk a vár most, nem
sok az áldozat, Hazánk szívének adtunk életet.. Föl nemzetem! a hírnév
templomába szabadságharcod most
már elvezet.”
RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR
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Rímek szárnyán Varró Dániellel
Szép állat az oroszlán,
felfal minden korosztályt,
kedvence az orosz lány,
szép állat az oroszlán...
Ehhez és ehhez hasonló rímekkel és versekkel várta Varró Dániel, József
Attila-díjas költő a gyerekeket az iskola tetőterében május 28-a délután.
Az író-olvasó találkozó vetítéssel kezdődött, s közben a költő a Túl
a Maszat-hegyen című elbeszélő költeményéről beszélt, és az illusztrációk
segítségével mesélt a történetről. Hallhattuk első költeményéből
a Nyuszikából részleteket, amely azzal a nem titkolt céllal íródott, hogy
szerzőjét híressé tegye. Az ötlet a János vitéz és a Toldi szerzőitől ered,

„Trianon terhét akkor tudjuk
levetni magunkról, ha hiszünk
a magyarság jövőjében” –
Nemzeti Összetartozás Napja
2010. május 31-e óta június 4-e nemzeti emléknap. Ebből az alkalomból emlékeztünk Felsőörsön a trianoni békediktátum aláírásának
99. évfordulójára a református templomban lévő emléktáblánál és a
Hősök keresztjénél.
Minden évben érdemes felidéznünk azt, amit az Országgyűlés a törvény
elfogadásával kinyilvánított, nevezetesen, hogy „a több állam fennhatósága alá vetett magyarság minden tag ja és közössége része az egységes
magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetartozása valóság,
s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságának meghatározó
eleme”.
A Hősök keresztjét az I. világháborúban elesett felsőörsi hősi katonák
emlékére állították 1921-ben. Tavaly az egyházközség pályázatával, az
Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság támogatásának köszönhetően újulhatott meg.
A református templomban lévő emléktábla egész környezete újult meg,
hiszen idén készült el a templom belső felújítása.
Egy év múlva, ha a Jóisten is úgy akarja, a Nemzeti Összetartozás emlékéve keretében emlékezhetünk újra ezen az ünnepen.
SZABÓ BALÁZS

akik berobbantak az irodalmi köztudatba, miután megírták elbeszélő
költeményüket. A versfaragás művészetét a gyerekek is gyakorolták, hiszen
a kivetítőn megjelent verseket kellett kiegészíteni rímekkel. Nem maradt
el felolvasás sem a játékos költeményekből. A gyerekek egy-egy jóga pózt
is kipróbálhattak, hiszen nemrégiben Varró Dániel gyermekjógához
készített verseket. A rendezvényen nem csak az iskola diákjai és dolgozói
voltak kíváncsiak, hanem érkeztek tankerületi tanítók és a faluból is
érdeklődő vendégek. Ezúton köszönöm a lehetőséget és az együttműködést a pedagógusoknak és az iskola vezetésnek.
A rendezvény a Könyvtári Szolgáltató Rendszer támogatásával valósult meg.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Lakossági fórum
Felsőörs Község Önkormányzata 2019. június 13-án
(csütörtökön) 18:00 órakor lakossági fórumot tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom!
A lakossági fórum helye:
Malomvölgy Általános Iskola, tetőtéri közösségi terme
(8227 Felsőörs, Körmendy P. u. 5.)
A lakossági fórum napirendje:
1) településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása –
rendelettervezet véleményezése
2) Helyi Építési Szabályzat településképi szempontú kötelező módosítása – rendelettervezet véleményezése
A rendelettervezetek és munkaközi anyagok www.felsoors.hu honlapon
az önkormányzat – településrendezi terv módosításának partnerségi
egyeztetése – menüben tekinthetők meg.
A fentiekkel kapcsolatosan a település közigazgatási területén lakóhellyel,
tartózkodási hellyel, vagy ingatlannal rendelkezni jogosult természetes
személyek, a település területén székhellyel rendelkező civil szervezetek,
a településen székhellyel, telephellyel rendelkező gazdálkodó szervezetek,
a településen működő egyházak írásos észrevételt, véleményt, javaslatot
tehetnek papíralapon Felsőörs Polgármesterének címezve, az önkormányzat címére – 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. –, történő megküldéssel, vagy elektronikus levélben az onkormanyzat@felsoors.hu e-mail
címre történő megküldéssel.
Véleményezési határidő 2019. június 21.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Gólyahír
2019. április 5-én megszületett várva
várt kislányunk Vasas Izabella, súlya
3250 gramm, hossza 54 cm. Boldog
szülők; Krámli Nikolett és Vasas Gábor
Szeretettel gratulálunk
szerkesztőségünk
nevében! Várjuk a
további gólyahíreket!

Lomtalanítás – 2019
Felsőörsön a 2019-es évben lomtalanítás az alábbi rend szerint lesz:
• A hulladék tulajdonosának minden lomtalanításra szánt hulladékot
be kell szállítani a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyre.
• Lomot a kijelölt gyűjtőhelyre csak hulladékszállítási közszolgáltatást
rendszeresen Felsőörsön igénybe vevő ingatlantulajdonos szállíthat
be. A közszolgáltatás igénybevételét számlával, lakcímkártyával és
személyigazolvánnyal kell igazolni.
Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely:
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református templom/parókia mellett;
volt múzeumi terület)
A lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely nyitva tartása:
2019. július 6. (szombat) 8:00–17:00 óráig
2019. július 7. (vasárnap) 13:00–16:00 óráig
! Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom a kijelölt gyűjtőhelyre és az év hátralévő részében nem lesz több lomtalanítás Felsőörsön.
• Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb
méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, bútorok, eszközök) szállíthatók be.
• Bontatlan elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is
beszállíthatók.
! Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
• Építési törmelék, építmény bontásából származó hulladékok
• Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj),
• Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
• Fénycsövek.
! A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen kívül közterületen és
külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés
várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával
szíveskedjenek lebonyolítani!
A veszprémi hulladékgyűjtő udvarba év közben, nyitvatartási
időben 22 féle hulladékfajtát (zöld hulladékot, lomot, veszélyes hulladékot, stb.) lehet bevinni. A hulladékudvar címe és nyitva tartása:
Veszprém, Kistó u. 8., Nyitva: H–P 8:00–17:00, Szo 8:00–13:00
SZABÓ BALÁZS POLGÁRMESTER
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Óvodai nyári zárva tartás, bölcsőde indulás
Ezúton tájékoztatjuk a tisztelt felsőörsi szülőket, hogy az óvodában
a nyári időszakban a korábbi évek gyakorlatának megfelelően összevont
csoportos működés 2019. június 17–július 26. és augusztus 26–30. között lesz.
Az óvoda 2019. július 29–augusztus 25. között zárva tart.
Az óvoda mellett épülő új bölcsőde intézmény várhatóan 2019. októberétől tudja
fogadni a beiratkozott, 1–3 év közötti felsőörsi kisgyermekeket.
Az építkezéssel okozott kellemetlenségekért ezúton is megértésüket kérjük!
NAGY ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ, SZABÓ BALÁZS POLGÁRMESTER

Kedvezményes strandbelépők
Felsőörsieknek!
2019-ben, a strandidényre gondolva Felsőörs Község Önkormányzata ismét felvette a kapcsolatot a szomszédos, stranddal
rendelkező önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy kedvezményes strandolási lehetőséget biztosítsanak Felsőörs polgárai részére.
Alsóörs Községi Strand:
• Felnőtt belépő: 900 Ft helyett 600 Ft
• Gyermek, nyugdíjas belépő: 600 Ft helyett 500 Ft
Csopak Községi Strand:
• Belépőjegy (egyszeri belépésre jogosít) 1000 Ft helyett 600 Ft
• Napi jegy (napi többszöri belépés) 1250 Ft helyett 850 Ft
• Idénybérlet (fényképes) 30.000 Ft helyett 10.000 Ft
Balatonalmádi Városa a kedvezményes belépőt a káptalanfüredi strandra biztosítja a felsőörsi lakosok számára.
Alsóörs, Balatonalmádi és Csopak községek Önkormányzatának
ezúton is köszönjük támogatást!
Biztonságos fürdőzést kívánunk minden felsőörsi polgárnak
az idei szezonra is!
SZABÓ BALÁZS POLGÁRMESTER
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