Az elmúlt évek eredményei
Tisztelt Olvasó!
Természetes igényünk és kötelességem is, hogy a ciklus végéhez közeledve
beszámoljak Önöknek az eddig elvégzett önkormányzati munkáról,
Felsőörs gyarapodásáról. Mielőtt azonban ebbe kezdenék, hadd köszönjem meg ezúton is mindazoknak, akik támogatásukkal hozzájárultak
a közös eredményekhez.
Ebben a ciklusban a gördülékeny, megfontolt munkának köszönhetően
tovább tudtuk gyarapítani községünk vagyonát, melyet az alábbi
diagramon szemléltettem.

Épül a bölcsőde
Hosszas előkészületek után tavaly ősszel indult a bölcsőde építése.
Most rövid képriportban számolunk be az építkezés előre haladásáról. A bölcsőde átadását novemberre tervezzük. A legifjabb felsőörsi korosztálynak és szüleiknek induló új szolgáltatás fokozatosan
töltődik fel a bölcsődei csoport befogadóképességét jelentő 12 főre,
mert a kisgyermekek beszoktatása egyenként, nem egyszerre történik.
A készülő új épület belső elrendezésének köszönhetően a későbbiekben – igény esetén – lehetőség lesz második bölcsődei csoport indítására is.

Folytatjuk az 5. oldalon.
MÉSZÁROS ÉVA, A BÖLCSŐDE SZAKMAI VEZETŐJE
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

* önkormányzati vagyon (itt): ingatlanok és ingóságok

Családbarát-díjat kapott
Felsőörs Önkormányzata
2019. nyarán úgy döntöttünk, hogy beadjuk pályázatunkat a Nagycsaládosok Országos Egyesületéhez, aki versenyre hívta a településeket.
A pályázatban kíváncsiak voltak a község családbarát intézkedéseire,
és arra, hogy mennyire családbarát az önkormányzat, mint munkahely.
Folytatjuk a 2. oldalon.

2. oldal

Családbarát-díjat kapott Felsőörs Önkormányzata
Folytatás
az első oldalról.
Nagy örömmel és büszkeséggel osztom
meg az olvasókkal, hogy Felsőörs Önkormányzata elnyerte a Családbarát Önkormányzat Díjat!!! 2019. szeptember 4-én
ünnepélyes keretek között Budapesten, az
Országházban vettük át az elismerést Kardosné
Gyurkó Katalintól, a NOE vezetőjétől: egy oklevelet és egy zászlót, amely már kint leng
a Civilház előtt!
Köszönet illeti kollégáimat, Szőllősné Erikát és
Galambosné Krisztit, akik a pályázat benyújtásában segítettek! Köszönöm György Adriennek is, aki felhívta figyelmemet a pályázatra!
Az alábbiakban Felsőörs rövidített laudációját
olvashatják, amely a Parlamentben is elhangzott!
„Felsőörs egy igazi nagycsaládos település.
Az óvodában 35%-a nagycsaládosok aránya, a kisiskolások között 43%. A polgármester maga is
tagja a NOE-nak és a sok betelepülő kisgyerme-

kes család motiválja a falu képviselőtestületét. Így
tudnak könnyen közösséget vállalni az elveikkel,
céljaikkal. Olyanok itt a juttatások, tervek és programok, amik segítik, hogy ebben a csodálatos kis
Balaton felvidéki faluban letelepedjenek
a családok, gyermekeket vállaljanak, és aktív tagjai
legyenek a helyi közösségnek. Minden önkormányzati rendezvény épít a gyermekes családokra,
nincs olyan rendezvény, ahol ne lennének ott.
A cél, hogy Felsőörsön jó legyen élni. Itt szinte
mindenki lokálpatrióta.
A rengetegből csak néhány:
– mivel kicsi falu, ismerik egymás gyerekeit,
szívesen találkoznak, foglalkoznak velük: a
falu egy nagy család. Igen erős a szociális háló,
– a Felsőörsi Dispután a helyi intézkedésekről
nyílik beszélgetés a szakemberekkel,
– házaspároknak előadás a Házasság hetén,
Ciklus show a lányoknak helyi képzőkkel,
– bejáróknak teljes bérlettérítés,
– augusztus 20-án az előző évben születettek és
családjaik köszöntése. Az újszülöttekről a hírt
a babazászlóval adják tudtul a faluház falán,
– a helyi fociklub tagsága ingyenes, könyvtár
ingyenes,

– fecskeház friss házasoknak,
– játszótér a falu elején, közepén és végén,
– író-olvasó találkozó gyerekeknek és felnőtteknek,
– szinte az összes önkormányzati rendezvény ingyenesen látogatható, ami évente több mint 30!
– A református egyházközség létrehozta a Baba-mama klubot, az önkormányzat támogatja a Ringató foglalkozást.
– közös munka a civilekkel és az egyházakkal
a családokért.”
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Simon Krisztiánt köszöntöttük
Egy őszi csütörtökön Simon Krisztián volt
a vendégünk, aki – mint tudjuk –, nem kisebb
sikert ért el, minthogy megnyerte Oroszországban bútorasztalosként a szakmák olimpiáját.

Hogy jutott el idáig, és hogy zajlik egy ilyen
rangos versenyre való felkészülés, – azt is megtudhattunk „hazánk” fiától. Megnézhettük
Krisztián két munkáját, egyiket tavaly
készítette el a bajnokságra, a másikat gyakorlásként az idén. A beszélgetés végén az elnyert
érmeket is kézbe foghattuk. Vendégünk volt
Fekete Zoltán is, aki szakértőként segítette
a felkészülést.
A bajnokot Polgármester úr köszöntötte egy
pezsgővel és egy igen stílusos tortával, valamint
egy felsőörsi kitűzővel.
További sok sikert kívánunk Krisztiánnak, és
gratulálunk az egész családnak!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Szüreti mulatság volt Felsőörsön
Szüreti mulatság és a betakarítás ünnepe volt
Felsőörsön, amelyet a Nők Felsőörsért Egyesület és Felsőörs Község Önkormányzata
közösen szervezett. A rendezvény szüreti
felvonulással kezdődött a faluban, majd kulturális programokkal folytatódott a Civilház
színpadán. Felléptek a Miske óvoda nagycsoportosai, köszönet Szilvi és Rita néninek lelkes
munkájáért. Bemutatkozott Szerdahelyi Luca
3. osztályos kislány Nagy Eszterrel, a lányok
a Felszállott a páva… tehetségkutató tévéműsorban is szerepelni fognak. Végül, de nem
utolsó sorban a Búzavirág Dalkör énekelt.
Ezután értékeltük Felsőörs Legszebb konyhakertjeit. Ezúton köszönjük a zsűri és a résztvevők
munkáját.
Idén a Legszebb konyhakert címet Bíró Géza
kapta, megosztva A legszebb gazdaság címmel,
amelyet Dr. Kovács Margit és családja kapott.
Becsülendő, hogy az öttagú család megtermeli
magának az egész éves zöldség és gyümölcsbetevőt. III. helyezett Benedek Szabolcs lett, illetve különdíjat kapott a Miske Óvoda, Siklós
Viktória és Simon Ferencné. A zsűri tagjai:
Krániczné Marika, Illés András, Földi Tamás.
Bemutattuk a Családbarát-díj oklevelét, majd
köszöntöttük mindazokat, akik az elmúlt öt
évben sokat tettek a faluért, a közösségért.
Szabó Balázs polgármester oklevéllel, virággal
és egy emlékplakettel köszöntötte
Kaszásné Ferenczi Annát, a NöFe elnökét,
Felsőörsért végzett önzetlen munkájáért, és

a közösségszervezésben kialakult példás együttműködésért.
Rásky Mihálynét, felsőörsi és nemzeti önazonosságunk megismerésében tett több évtizedes munkásságáért.
Varga Szabolcsot, a teremtett világ védelmében és megismertetésében Felsőörsön tett
emberfeletti erőfeszítéseiért.
Máthé Tamást, a Felsőörsi Nyolcas országos
teljesítménytúra szervezéséért, a polgárok természetbe csalogatásáért, fáradhatatlan közösségszervező munkájáért.
Dr. Somogyi Ferencet a FÉK Egyesület
vezetőjét, a felsőörsi kisdiákok sakkoktatásáért
és évtizedes közösségszervező munkájáért.
Nagytiszteletű Kántorné Pólus Ibolya
lelkipásztort, Felsőörsön végzett keresztyén
szellemiségű ökumenikus közösségépítő munkájáért.
Papp Gyulát, a felsőörsi sportéletben kifejtett
aktív szerepvállalásáért, tanyagondnoki munkájáért.
Galambos Zsoltot, a felsőörsi ifjúság sportra
nevelésében végzett kimagaslóan lelkiismeretes,
önzetlen munkájáért.
Esső Istvánt, Felsőörs közbiztonságának
javításában és rendezvények biztosításában
tett erőfeszítéseiért, és a felsőörsi polgárőrség szervezéséért.
Tislér Anikót, Felsőörsért végzett önzetlen munkájáért, sokrétű közösségszervező tevékenységéért.

A köszöntés után az Almádi Néptáncműhely
bemutatója majd táncház következett, éjfélig
pedig a Viktória Együttes zenélt.
Az est egyik különleges programja fél nyolckor
következett, hiszen hagyományteremtő céllal
a felnőtté vált polgárokat köszöntöttük és hívtuk egy közös pezsgőkóstolóra a Civilház
pincéjébe. Fejes Olivér helyi lakos, borász segítségével a kulturált alkoholfogyasztás rejtelmeivel ismerkedhettek meg a fiatalok. Bár nem
sikerült minden 18 éves fiatalt elérni a faluban,
bízunk benne, hogy ez egy jó nyitás a sokat emlegetett ifjúsági korosztály felé. Azt gondolom,
hogy akik ott voltak, és eljöttek meghívásunkra, nem érezték magukat rosszul.
Köszönet a lelkes munkatársaknak és támogatóknak: Nők Felsőörsért Egyesület tagjai,
Pocca Pince – Tóth Balázs, Viola Büfé – Maróti
Péter, Felsőörsi Polgárőrök – Esső István, Szalai
Attila, Balogh András, Fejes Olivér, Tuvic Gabi
és a pónisok, Kiss Áron, Derzsiné Judit.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Szenior találkozó
Kilenc évvel ezelőtt 2011-ben Angyal Imrével beszélgetve elhatároztuk,
hogy a Felsőörsön végzett és azóta elszármazott „szeniorokat” megkeressük és meghívjuk őket egy baráti beszélgetésre. Ebben a munkában
segítségünkre volt Angyal István, Szalai János, Tislér Irén.
Első találkozónkat 2012. május 20-án tartottuk. Rendezvényünket
megtisztelték jelenlétével egykori tanáraink, Márkus Zoltán és Kaszás
Zoltánné Gizike is. Minden évben gyarapodott a résztvevők száma,
ahogy újabb címeket kaptunk. Alkalmainkkor nagy-nagy beszélgetések
voltak és élmények kerültek megosztásra. A megjelenteket köszöntötte
Simon Gábor a Felsőörsért Közalapítvány elnöke valamint Szabó Balázs
polgármester úr és tájékoztatott minket, mi történt az elmúlt egy évben
a falunkban. Szeniorjaink egészségére háziorvosunk, Dr. Bardóczi
Miklós „vigyázott”, ugyanis vállalta, szükség esetén segítségünkre lesz.

Az évek során nagy sétát tettünk a faluban gyalogosan, majd volt alkalmunk kisvonattal is körbe járni Felsőörsöt. Fotókiállításokat rendeztünk, ebben segítségünkre volt Vargáné Mesterházi Anikó, Nyirőné
Németh Mariann, Kissné Bakó Zsuzsanna. Ez évben vendégünk volt
dr. Regenye Judit régész muzeológus, aki a Bárókerti ásatások alkalmával
talált leletekről és a falunk múltjáról tartott előadást.
A találkozókra a Felsőörsön maradt osztálytársak is évről évre egyre
többen jönnek.
Ez évben az ebédet segítőinknek – Polczer Józsefné, Szélessy Imréné,
Steiger Veronika –, köszönjük.
TISLÉR ANIKÓ
A TALÁLKOZÓ SZERVEZŐJE

Felhívás, javaslat kérés az Örökség díj
adományozására!
A Felsőörsi Hímző Műhely 2017. júniusában
megalapította az ÖRÖKSÉG DÍJAT.
Az Örökség Díj minden év január 22-én a Magyar Kultúra Napi ünnepségen kerül átadásra.
A díj célja:
olyan személy díjazása, aki kimagasló munkát
végez a hagyományőrzésben és a kultúrában.
A díj áll:
– egy Balaton-felvidéki motívumos kenyérkosárkendő (a magyar embernek a kenyér
mindig szent és sérthetetlen)
– egy oklevél, melyet a Hímző műhely vezetője, (mint alapító), az Önkormányzat képviselője, valamint a Felsőörsért Közalapítvány
elnöke aláírásával hitelesít.
Az Örökség Díjat a Felsőörsi Önkormányzat
Képviselő-testülete, a Hímző Műhely és a Fel-

sőörsért Közalapítvány közös döntése alapján
adományoz.
A díj annak a személynek adományozható, aki
a Magyar Kultúráért és Felsőörs Községben
végzett magas színvonalú munkájával kiérdemelte.
Első ízben 2018. évben Rásky Mihályné tanárnő, 2019. évben Simon Gábor tanár fafaragó
kapta.
Kérem, tegyen javaslatot, hogy 2020 évben ki
kapja ezt az elismerést! Nevezze meg és indokolja is, hogy miért Őt javasolja!
Javaslatokat kérjük 2019. december 31-ig
megtenni levélben vagy e-mailben az alábbi
elérhetőségeken: Felsőörsért Közalapítvány
8227, Felsőörs, Szabadság tér 2.,
tisleraniko@freemail.hu címre.
TISLÉR ANIKÓ

Szezon végi
klíma akció!
A készlet erejéig, legkésőbb
2019. október 15-ig!

Syen Bora 2,6 KW,
WIFiS, H-tarifa
igényléssel, alapfelszereléssel csak

185.000.-Ft!
Rövid beszerzési határidővel!

Klímás Tamás:
30/514-71-30 vagy
20/967-83-99
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Az elmúlt évek eredményei
Folytatás a címlapról.
Az anyagi gyarapodás mellett a legfontosabbnak közösségeink építésében
részt vevők önzetlen munkáját értékelem. Ők azok, akik az összetartozás,
a biztonság és a befogadó közösség érzését erősítik az itt lakókban, ide
látogatókban. Köszönet egyházi és civil szervezeteink tagjainak,
vezetőinek! Köszönet a közösségépítő rendezvények sikeres megvalósításában közreműködő sok-sok lelkes felsőörsinek és mindazoknak,
akik szeretett falunk határán kívül is jó hírét vitték Felsőörsnek, gondolok itt például a nagyvilágban versenyző felsőörsi büszkeségeinkre.
Fáradozásukat a legmesszebb menőkig elismerve köszönöm a sportegyesület tagjainak az utánpótlásnevelésben, az ifjúság egészséges
időtöltésében végzett odaadó munkáját. Ebbe a sorba illeszkedik az idén

kilencedik alkalommal megrendezett Felsőörsi Nyolcas országos teljesítménytúra lebonyolításában közreműködők, vagy az iskolai sakkszakkör
szervezőjének önkéntes munkája. A köszönő sorokat még hosszan
lehetne folytatni, mely bizonyára meghaladná újságunk terjedelmi korlátait. Közös sikereink titka, hogy az elmúlt 9 évben a faluért tenni akaró
személyeket sikerült egy irányba állítani és minden tevékeny kéz a közös
célokat látva, csapatként együtt dolgozva végezte feladatát.
Az önkormányzat korlátozott lehetőségeit a külső támogatások, pályázatok bevonásával jelentősen tudtuk bővíteni. Ehhez nélkülözhetetlen
a közszférában pályázatírás terén eddig szerzett nagy tapasztalatunk és
mások mellett elsősorban országgyűlési képviselőnkön, Dr. Kontrát
Károlyon keresztül a kormányzattal ápolt igen jó kapcsolatunk.

 Óvoda napelemekkel való ellátása
 Iskola napelemekkel való ellátása
 Polgármesteri Hivatal napelemekkel való ellátása
 Ívóvíztározó mellett napelemek telepítése
 Óvoda tető- és nyílászárócseréje
 Új tanyagondnoki autó beszerzése
 Járdafelújítás a Fő utcán (rendelőtől Csöpp utcáig)
 Miske utca út- és közvilágítás építése
 Kazáncsere az óvodában
 Térfigyelő kamerák a faluközpontban
 Faluház energetikai felújítása
 Köveskút-pusztai út építése
 Hosszú u. építése
 Főszőllőki u. építése
 Bölcsőde építése
 Kerékpárút (Veszprém–Felsőörs–Alsóörs) építése
 Tornaterem építése
ÖSSZESEN:

5.700.000 Ft támogatás
5.200.000 Ft támogatás
5.200.000 Ft támogatás
7.000.000 Ft támogatás
28.000.000 Ft támogatás
5.000.000 Ft támogatás
15.000.000 Ft támogatás
40.000.000 Ft támogatás
1.000.000 Ft támogatás
2.400.000 Ft támogatás
44.000.000 Ft támogatás
19.300.000 Ft támogatás
35.500.000 Ft támogatás
14.500.000 Ft támogatás
95.000.000 Ft támogatás
412.500.000 Ft támogatás
állami beruházásban
több mint 735.300.000 Ft külső forrás

A külső források felhasználásához a legtöbb esetben önerőre is szükség
volt. Ezt javarészt az önkormányzat megtakarításaiból és főleg útépítéseknél, kisebb részben az érdekelt ingatlantulajdonosok hozzájárulásaiból tudtuk biztosítani.

Ennek az önerőnek az összege ebben a ciklusban: 142.650.000 forint
volt. Mindezek mellett olyan kisebb léptékű önerős beruházásokra is futotta, melyek az itt lakók, intézményeink kérésére valósultak meg. Ezek
közül a jelentősebbek:

 Hozzájárulás a focipálya automata öntözőrendszerrel való ellátásához
 Fejlesztőszoba kialakítása az óvodában
 Óvoda kerítésfelújítása
 Nektár utca építése (önkormányzati önrész)
 Napelemes térvilágítás a Civilház udvarára, iskola közbe, játszótérre
 Térfigyelő rendszer kiépítése a szelektív gyűjtőszigethez
 Ipari mosogatógép az óvodába, iskolába
 Új hulladékgyűjtők a buszmegállókhoz
 Óvodába akusztikus álmennyezet
ÖSSZESEN:
Az önkormányzat hivatala takarékos és szakszerű működésével járult
hozzá a projektek megvalósulásához, ezért a jövő egyik záloga a mostani
munkaerőhiányos világban a nagy tapasztalattal rendelkező önkormányzati dolgozóink megtartása.
Az idén nyáron indított települési kérdőívre érkezett válaszok is megerősítettek
abban, hogy az irány, a fő fejlesztések egybeesnek az Önök igényeivel.
A nagyszámú válaszadónak köszönhetően a folytatáshoz építő kritikákat
és értékes ötleteket kaptunk.

750.000 Ft
350.000 Ft
2.000.000 Ft
3.700.000 Ft
2.000.000 Ft
415.000 Ft
1.150.000 Ft
500.000 Ft
1.200.000 Ft
12.065.000 Ft saját forrásból
A felsorolásból is látszik, hogy olyan nagy projektek, mint a kerékpárútvagy a tornaterem-építés ciklusokon átívelő fejlesztések lesznek, hiszen
lapzártáig még nem kezdődtek meg a kivitelezési munkálatok.
A zökkenőmentes fejlődés érdekében bízom abban, hogy az előkészítés
és a sikeres forrásszerzés után a megvalósításra is lehetőséget kapok.
SZABÓ BALÁZS
POLGÁRMESTER
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Önkormányzati ügyek.
Mindenkinek. Bárhonnan.
A sorban állás a múlté, intézze ügyeit mostantól online!

TANFOLYAM indul október 14-én 18 órától a református
gyülekezeti házban azoknak, akik keresik az élet értelmét,
érdeklődők, kérdezők, akár kételkedők, ismeretekre vágyók,
nyitottak keresztény hitünk igazságai iránt, szeretnék megérteni
a Bibliát, elakadtak, de közelebb akarnak kerülni Istenhez.
10 hétfő este és egy szombati fél napos alkalom ad lehetőséget
a válaszkeresésre beszélgetések, előadások, interaktív
módszerek segítségével.
A hétfői alkalmak 18.00-tól 20 óráig
tartanak, október 14-től november 25-ig,
illetve 2020. január 20-tól február 3-ig
(a sűrű adventi időszakban szünetet tartva).
A szombati alkalom január 11-én lesz 10.00–15.00-ig.
Jelentkezés október 9-ig.
A csoport minimum 8 fő jelentkezése esetén indul.
Kapcsolat:
Kántorné Pólus Ibolya lelkész,
06 20 51 247 51
polusibolya@gmail.com
A sorozat ingyenes, a felmerülő
költségeket a szervező református
gyülekezet állja.
Szeretettel várjuk!

Meghívó
A közelmúltban elhunyt, felsőörsi születésű
Dr. Gáty István nyugalmazott gyermekorvosról,
mindenki Pista bácsijáról emlékezünk meg
Isten iránti hálával 2019. október 18-án 17 órakor
a református egyházközség gyülekezeti termében.
Várjuk azokat, akik szerették és tisztelték őt, emlékezzünk
együtt áldozatos, gyógyító életére!

Az online elérhető Önkormányzati Hivatali Portál nemcsak
magánszemélyeknek, hanem a vállalkozásoknak is megkönnyíti
a mindennapjait. Az e‐ügyintézési felületen keresztül az ország
bármelyik pontjáról, gyorsan és kényelmesen intézhetők az
önkormányzati ügyek. Az elektronikus ügyintézést választók így
nemcsak a sorban állás miatti bosszankodástól kímélik meg
magukat, hanem támogatják a papírmentes és környezetkímélő
ügyintézést is.
Egy új vállalkozás elindítása, vagy egy meglévő adminisztrációs
feladatainak teljesítése mellett nehéz a rohanó hétköznapok során
még az önkormányzati hivatalt is útba ejteni. Szerencsére manap‐
ság erre már nincs feltétlenül szükség, hiszen van olyan digitális tér,
amelyre belépve egyre több helyi hivatali ügy elintézhető. Az Ön‐
kormányzati Hivatali Portálon keresztül lakossági, ipari, keres‐
kedelmi, szociális ügyek sora indítható és egyszerűen nyomon
követhető.
A portál segítségével a papír alapú, személyes megjelenést igénylő
ügyintézés helyett az ország bármely pontjáról, bármikor,
kényelmesen, online is intézhetők akár a magán és vállalkozói helyi
adóügyek is. Adóigazolás kérhető, túlﬁzetés esetén átvezetés és
visszatérítés kezdeményezhető, gépjármű‐, illetve termőföld adó
jelenthető be, valamint helyi/önkormányzati adó‐ és érték‐
bizonyítvány igénylésre is van mód. A helyi iparűzési adó bevallása
a portál segítségével szintén könnyűszerrel megoldható, füg‐
getlenül attól, hogy általános vagy ideiglenes tevékenységről van
szó.
Az elektronikus ügyintézésnek köszönhetően jelentősen meg‐
rövidül a helyi adóbevallásra fordított idő. A lakosság mellett
a gazdálkodó szervezetek is kényelmesen teljesíthetik helyi adóbe‐
vallással kapcsolatos kötelezettségüket, és lekérhetik helyi adóe‐
gyenlegüket. Az online rendszerbe való belépést és személyes
azonosítást követően ismét időt takarít meg a rendszer a fel‐
használónak, ugyanis közhiteles nyilvántartásokban meglévő
személyes adatok már automatikusan kitöltve jelennek meg az űr‐
lapokon.
Az online ügyintézési felületen közel félszáz különféle ügy indítható,
többek között ipari és kereskedelmi, hagyatéki, birtokvédelmi,
valamint szociális, sőt az Önkormányzati Hivatali Portálról
is közvetlen linken elérhető, az úgynevezett e‐Papír szolgáltatás
(epapir.gov.hu) segítségével szinte bármilyen egyéb ügy is
benyújtható elektronikus úton. A bejelentkezett felhasználók bár‐
mikor nyomon követhetik az általuk indított helyi önkormányzati
ügyeket, így pár kattintás után megtekinthetik, hol tart az adott ügy,
illetve az előzetesen már kitöltött űrlapjaikat is könnyedén
elérhetik.
Az Önkormányzati Hivatali Portál az https://e‐onkormanyzat.gov.hu
weboldalon és településünk weboldalán is elérhető.

7. oldal

170 éve történt….
1849. október 6. ARAD
A forradalom és szabadságharc 170. évében az aradi vértanúkra emlékezünk.
A honvéd szó 1848–49-ben a legszebb szónak számított
Magyarországon. Tulajdonképpen Kisfaludy Károly költőnk írta le először egyik versében, amely az Auróra c.
almanachban jelent meg:
„Midőn hazáját rabbilincs fenyíti,
Bőszült érzéssel harcmezőre száll,
Nem csügged a HONVÉD, tisztét teljesíti
Míg győz, vagy testhalmok közt sírt talál.”
Róluk emlékezünk ma, magyarokról és nem magyarokról,
hősökről és névtelenekről, mindazokról, akik sokat tettek
a szabadságért.
Az egyik Országos Honismereti Akadémia résztvevőiként
jutottunk el Aradra, ahol a Nyugat-Jelen c. lap szerkesztősége vendégeiként az aradi vértanúk emlékoszlopához is elzarándokoltunk.
Jó érzés volt látni, hogy szépen rendbetett, gondozott
környezetben helyezhettük el koszorúinkat. Felcsendült
a Himnusz, majd Vörösmarty Szózat c. költeménye. Az
emlékoszlop dombjáról oda látszik az aradi vár, a várárok,
ahol a tábornokok utolsó szavaikat, üzeneteiket elmondhatták.
Görgei Artúr tábornok 1849. augusztus 13-án a szőlősi
mezőn adta meg magát az orosz seregeknek, mely nagy
sértés volt a császári oldal számára. Ennek az volt az
üzenete, hogy két nagyhatalom túlereje győzött, s nem az,
hogy a forradalom elbukott.
De mi is történt Aradon?
A 14 tagú hadi törvényszék Haynau vezetésével, tanúk
meghallgatása, védők részvétele nélkül ítélkezett.
1849. október 6-án 13 magas rangú honvédtiszt, 12 tábornok és 1 ezredes halt mártírhalált.
Álljanak itt neveik, tisztségeik és származásuk szerint:
Aulich Lajos honvéd tábornok német polgári családból
Damjanich János honvéd tábornok szerb katona családból
Dessewffy Arisztid honvéd tábornok magyar nemesi
családból
Kiss Ernő altábornagy magyar- örmény kereskedő családból (felesége a füredi Anna-bálok névadója Répceszemerei
Horváth Anna Krisztina)
Knézich Károly honvéd tábornok horvát származású
Láhner György honvédtábornok német polgári családból

Lázár Vilmos honvéd ezredes magyar-örmény nemesi
családból (Lázár Vilmos fogathajtó világ bajnokunk családi
ágából, az Aradi-13-ak Baráti Társaság létrehozói)
Leiningen Westerburg Károly német főnemesi családból
Nagysándor József vagyontalan magyar nemesi családból
Pöltenberg Ernő lovag, honvéd tábornok, osztrák nagybirtokos (katonái szerint magyarul csak káromkodni tudott) Családja temetkezési helye Badacsonytomaj.
Schweidel József honvédtábornok német polgári családból
Török Ignác honvéd tábornok, hadmérnök kisbirtokos
magyar nemesi családból
Vécsey Károly gróf, honvéd tábornok, magyar főnemesi
családból
A kivégzettek tetteikkel és halálukkal hősökké váltak, ezért
haláluk a magyar nemzet gyásznapja lett.
Ugyanezen a napon Budán kivégezték gróf Batthyány
Lajost, az első felelős magyar kormány miniszterelnökét.
Vele együtt emlékezünk Kazinczy Lajos tábornokra,
Kazinczy Ferenc legkisebb, hetedik fiára, aki Világos után
12 nappal rakta le a fegyvert, ezért őt 1849. október 25-én
végezték ki, szintén Aradon. A történelem a 15. vértanúként tartja számon. Sírja Széphalmon a Magyar Nyelv
Múzeuma kertjében található.
Eddigi ismereteink szerint 123 volt a kivégzettek száma.
Több száz személyre mondták ki a halálos ítéletet, de
a nemzetközi tiltakozás miatt nagyobb részt 4-20 évi várfogságra mérsékelték. A rabságra ítéltek zöme Olmütz,
Kufstein, Arad, Munkács várában raboskodott, míg Erzsébet királyné közbenjárására többségük 1856-ig kiszabadult.
Utóélete a fekete karperec: fekete karikán 9 ezüst színű
betű, az aradiak kezdő betűi egy bosszú mondatot takarnak: Pannonia Vergiss Deine Toten Nie Als Kleger Leben
Sie. Magyarul: Pannónia ne feledd halottaidat, mint
vádlók tovább élnek ők! A szabadságharc bukása után
a nemzet hölgyei tüntetőleg kékfestő ruhában, fekete karpereccel a karjukon jelentek meg a bálokon, így az Annabálon is.
„Sírotokon a hír őrködni fog, nyugodjatok hát békén hős
tábornokok!”
RÁSKY MIHÁLYNÉ
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Ültessünk fákat a kertjeinkbe
Van egy ország a Földön, amelyet úgy hívnak, hogy Etiópia. Ebben az
országban 110 millióan élnek a legutóbbi becslések alapján. Az ország
károsanyag-kibocsátása (CO2) azonban csak 100 kg/fő körüli, ami
gyakorlatilag elhanyagolható egy átlagos magyar állampolgár évi 4–5 tonnás kibocsátásához képest. Ez az ország idén intenzív fásítási programba
kezdett, amely során 4 milliárd fát terveznek elültetni az év végéig. Ez azt
jelenti, hogy minden etióp állampolgárra (csecsemőtől az idősekig) kb.
40 facsemete jut. Vajon miért csinálják ezt? Talán azért, mert már a saját
bőrükön érzik a klímaváltozás kedvezőtlen hatásait, nem akarnak éhen
halni és nem akarják otthonukat elhagyni. Mi érzékeljük a klímaváltozást?
Talán mindenki igent mond erre a kérdésre, de ez a mindennapi életünket
kevésbé befolyásolja, mert mi nem dolgozunk a földeken egész nap, szemben az etiópiaiakkal. Azzal válaszolunk a változásra, hogy még több
energiát használunk részben zöld, részben fosszilis forrásból, amivel a gazdaságot tovább pörgetjük, de a Föld állapotát tovább rontjuk. Beklímázzuk a házainkat és az autóinkat, amivel még több üvegházhatású gázt
bocsátunk a levegőbe. Károsanyag-megkötésen, a tudósokon kívül, azonban szinte senki sem gondolkodik, mert az saját (nem fosszilis) energiabefektetéssel jár, és nem hoz kézzelfogható hasznot.
A növények egyik csoportja, azonban ingyen megköti a szén-dioxidot
fotoszintézis révén Magyarországon is. Ez a növény a fa, amit bárki elültethet a kertjében és már indul is a szén-dioxid megkötése. A lágyszárú
növényekkel ellentétben a fák évszázadokra képesek a szenet megkötni
(tárolni), amely révén a légköri szén-dioxid mennyisége jelentősen
csökkenthető. A kihívás persze emberfeletti, mert az amerikai kontinens
meghódítását követő őslakos népességfogyás során egy egész Fran-

Faültetés Etiópiában

ciaországnyi terület beerdősült Amerikában, de az is csak kb. 7–10 ppm
értékkel csökkentette a CO2 légköri koncentrációját. Ha az elkövetkező
50–100 évben, vissza akarunk térni az 50-es évek légköri CO2 koncentrációjának szintjére, akkor legalább 10 Franciaországnyi területet kellene
beerdősítenünk és közben drasztikusan kellene csökkentenünk a fosszilis
energiahordozók (gázolaj, benzin, földgáz, szén) használatát.
Felsőörsön is bele lehetne kezdeni egy nagyobb volumenű faültetési hullámba, hogy csökkentsük a szénlábnyomunkat. Ehhez nyújtanak nagyszerű lehetőséget a belterületen kerítéssel elzárt gyepek. Ha a gyepjeinket
jól záródó fafajokkal ültetnénk be, akkor csökkenthetnénk az éves
fűnyírások számát is. Egy teljesen záródott lombkorona alatt füvet sem
kell nyírni. Ezzel nem csak szenet kötünk meg, de a fűnyíró használatával
(üzemanyag égetésével) levegőbe jutó szén-dioxid mennyisége is sok tonnával csökkenne a faluban, nem beszélve a zajterhelésről. Ehhez főleg
erdei fafajokat kellene ültetnünk. Ha ezt megvalósítanánk, akkor a falunk
50 év múlva Káptalanfüredhez hasonlóvá válna, ahol a kertekben tölgyes
van. További haszna is lenne az őshonos fafajok ültetésének. A pusztuló
élővilág újra élőhelyre találna a falu leromlott állapotú gyepjein. Itt nem
nagyvadakra kell gondolni, hanem madarakra, bogarakra, lepkékre és
lombszöcskékre. A fák árnyékában kialakuló mikroklíma a házak
túlmelegedését is akadályozná. Végül adódik a kérdés, miért nem a közterületeket és a határt ültessük be fákkal a kerítésen belüli telkek helyett?
Erre a válasz egyszerűen az, hogy a túlszaporodott nagyvadállomány az
ültetések jelentős részét tönkretenné.
VARGA SZABOLCS
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Gólyahír
Sziasztok! A nevem Kalmár Gábor.
Szeptember 3-án érkeztem meg 14:18
perckor ebbe a nagyvilágba 2750
grammal és 52 cm-el. Apukám és
Anyukám is jól van és nagyon
várták már rám. Puszi nektek!
Gratulálunk!
További gólyahíreket
örömmel fogad
a Szerkesztőség!

