KARÁCSONYI IMA

Istengyermek, kit irgalmad közénk lehozott, az ezerszer áldott
Istennek egyszülött Fia, aki kisgyermekként jöttél közénk, aki
emberré lettél, hogy mi istenivé lehessünk, első imádóiddal, a
Boldogságos Szűzanyával és Szent Józseffel, valamint az egyszerű pásztorokkal együtt jászolod előtt leborulva imádunk!
Istenünk jóságát és emberszeretetét árasztod ránk, mert gyermekként jöttél közénk, hogy ne féljünk hozzád közeledni.
Csodáljuk ezt a végtelen irgalmat, amellyel a világmindenség
Teremtő Ura és Királya, majdan Bírája, szeretettel tárja felénk
gyermeki karjait, és szeretetünket kéri. Bizalommal térdelünk
elődbe mi, aki fáradtak vagyunk és az élet terheit hordozzuk,
mert tudjuk, hogy nálad enyhülést és nyugalmat talál a mi lelkünk.
Végtelenül kiszolgáltatottan, nélkülözésben és szegénységben
fekszel a jászolban, hogy fölkeltsd elnehezült lelkünkben az
együttérző segítőkészség, szolgálatkészség, odaadás erényeit.
Palota helyett istállót választottál, bársonyos ágy helyett jászolt,
trónus helyett édesanyád ölében ülsz, ékességed a szerénység.
Születésedtől fogva Tanítónk és Mesterünk vagy, aki példát
adsz nekünk, hogy ne legyünk rabjai a test kívánságainak, a
szemek kívánságának és az élet kevélységének. Jézusunk isteni
Szíve, alakítsd szívünket akaratod szerint!
Legyen Istennek dicsőség és minden jóakaratú ember szívében
igaz békesség!
2020. Advent idején

Plébániánk területén minden keresztény testvéremnek örömteli, a
Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes karácsonyi
ünnepeket és egészségben bővelkedő, boldog újesztendőt kívánok
lelkipásztori szeretettel.
v. Ajtós József László
c. prépost, esperes, plébános

(Lipovszky-Drescher Mária felvétele)

Jöjjetek szeretett Testvéreim, köszöntsük együtt imádsággal a
hozzánk érkező betlehemi Gyermeket, akit az Atyaisten küldött
hozzánk.
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Emlékképek:
A felsőörsi betlehemes
közvetítettek, -a Megváltó születését,- elfedte
ezeket a hiányosságokat. Vártuk őket, hogy
a karácsonyt teljessé tegyék. Énekeltek és elkántálták a születés történetét. Nem lehetett
egyszerű dolga Körmendy atyának ezeket a
zömében kamasz fiúgyerekeket, erre a műsorra
betanítani.
A történethez hozzátartozik, hogy a keresztényi üzenet vegyült némi pogány szokással is. A
karácsonyi történet végén, egy fűzfavesszővel
ráütöttek a ház lakóira kántálva, hogy adjon
az Isten az elkövetkező évben jó egészséget és
a betegség ne találjon ránk.
Emlékeim között kutatva még az is előjött,
hogy mennyire hiányzott ez a kis karácsonyi
szerepjáték, amikor elköltöztem Felsőörsről
egy időre. Akkor értékelődött fel számomra
ez a kedves hagyomány és az fogalmazódott
meg bennem, hogy ezek az egyszerű, de igazán
kedves történések teszik teljessé, örömtelivé
ünnepeinket.
Többet azok tudnának mesélni, akik főszereplői voltak a betlehemezésnek, terveztük is
hogy megszólaltatjuk őket, de a járvány ennek
megvalósítását meghiúsította, elnapoltuk a
következő karácsonyig.
Egy kis anekdotával szeretném befejezni a történetemet, amely néhány évvel ezelőtt a templomdombon rendezett karácsonyi ünnepen
történt. Az iskolások betlehemes játékát fi-

gyeltem polgármesterünk, valamint volt iskolatársam, Jóska társaságában, majd elkezdtünk
nosztalgiázni a régi betlehemekről.
Polgármester úr megkérdezte:
– Jóska, te melyik szereplő voltál?
Jóska nemes egyszerűséggel, de büszkén válaszolt:
– Mi lehettem volna? Természetesen József.
Áldott karácsonyi ünnepeket kívánok!
Bagi Judit képviselő

Adventi
kalendárium online

Elkészült Felsőörs első, digitális adventi kalendáriuma. December 24-éig minden nap ki
lehet nyitni egy ablakocskát, amely alatt egy
bejegyzés található. Egy fotóval és egy idézettel emlékezünk vissza az elmúlt időszak eseményeire, programjainkra, rendezvényinkre.
A kalendárium megnyitható innen:
https://calendar.myadvent.net?id=5b97cea
5778bbc8fda7d93542df6a8df
illetve a Felsőörsi Aktuális facebook oldalról
is!
Jó szórakozást kívánok hozzá!
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező

(Lipovszky-Drescher Mária felvétele)

Napjainkban divatba jött a régi emlékek fel
idézése, és így karácsony közeledtével nekem
is eszembe ötlött gyerekkorom nekem oly kedves történése: a Felsőörsi betlehemes, a ’60-as,
’70-es évekből.
Számomra akkor a karácsony elképzelhetetlen
volt a betlehemes, vagy ahogy falunkban hívták a betlehemeseket, a chriskindlisek nélkül.
Ezt a kedves hagyományt Körmendy prépost
úr elevenítette fel a faluban, és az akkori katolikus gyerekekkel játszatta el karácsony szent
estéjén a családok otthonaiban.
Akkoriban mindenki ismert mindenkit a faluban, és ezek a tizenéves gyerekek is tudták,
hol látják őket szívesen, nem kellett előzetesen
eligazítást tartani, hogy melyik házba kopogjanak be: mi már vártuk őket.
A betlehemes csapat a ház ajtajában
megkérdezte: „Beengedik a Kis Jézuskát?” És
ha igennel válaszoltak, akkor bejöttek és a családnak eljátszották a történéseket. Mindegyik
gyereket ismertem, hisz egy iskolába jártunk,
és együtt nőttünk fel Felsőörsön. A három
királyok, nagyapáik padlásokon őrzött bekecseiben, csizmáiban és kucsmáiban, József valamiféle zsákruhában érkezett hozzánk. Mária
és a kis Jézust tartó angyal téli ruha fölé varrt
selyemruhában, szárnyakkal. Visszatekintve,
egy kicsit esetlenek voltak, talán a jelmezek
sem voltak igazán korhűek, de az üzenet, amit
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Faosztás a faluban
Örömmel tapasztaljuk, hogy egyre többen élik meg a falusi hétköznapokat úgy, ahogy az
elmúlt évszázadokban szokás volt. Egyre több lakos készít konyhakertet, sőt sokan vállalkoznak állattartásra, ha csak kisebb mértékben is.
Ezt az irányt szerettük volna erősíteni ezzel a kezdeményezéssel is, amely tavaly valósult meg
először. Az évenkénti falusi faültetést faosztással toldottuk meg.
Az önkormányzat felajánlásából 50 mandulafát osztottunk szét, ezen felül közel 250 db,
többségében őshonos gyümölcsfa is gazdát talált. A kezdeményezésben 70 család vett részt.
A fákat egy újkígyósi faiskolából vásároltuk.
Örülünk az akció sikerének, igyekszünk a következő években is hasonló ötletekkel előrukkolni, hogy településünk minél zöldebb legyen.
Illés András alpolgármester

Adománygyűjtés az
„Emberkék Alapítvány” javára
Fontosnak tartjuk, hogy apró gesztussal hangot adjunk annak,
hogy mennyire hálásak vagyunk az egészségügyi dolgozóknak,
akiknek a vírushelyzet miatt megnövekedett a munkájuk. Gyűjtést szerveztünk a Veszprémi Kórház Gyermekosztályának, a csomagokat Léberné Stáhl Katalin osztályvezető főnővér vette át.
Köszönjük Mindenkinek, aki hozzájárult, nagyon hálásan fogadták!
A Felsőörsi focisták nevében:
Papp Gyula és Illés András

Ajándékcsomagot kaptak
az idősek
Az idén sok más rendezvényünk mellett elmaradt az időskorúak köszöntése október elején, az Idősek Világnapján. Az elmúlt időszakban
azon dolgoztunk, hogy érezzék a Felsőörsön élő 65 év felettiek, nem
feledkeztünk meg róluk. 290 csomagot készítettünk és juttattunk el
minden érintetthez (akihez nem tudtuk, az a Községházán december
31-ig átveheti).
A Felsőörs címerével és egyik jelmondatunkkal ellátott táska tartalmát
különösen emelte a Béres Gyógyszergyár több mint 600 ezer Ft értékű
adománya. Ezzel együtt sikerült egy praktikus és tartalmas csomaggal
meglepni a felsőörsi időskorúakat az elmúlt napokban. Isten tartsa meg
Őket jó egészségben!
Köszönöm kollégáim, az önkormányzat dolgozóinak lelkiismeretes
munkáját a csomagok összeállításában és kihordásában, valamint képviselőink támogatását!
Szabó Balázs polgármester
Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 700 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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Mikulás-ünnep – járványra szabva
Lovas kocsin érkezett településünkre a Mikulás! Mivel a járványügyi
szabályok miatt nem tudtunk programot szervezni, a falut járta körbe
a Mikulás. A lovas kocsi útvonalát előre közzétettük, így sokan várakoztak az út szélén. A Mikulás egy-egy szaloncukrot adott a gyerekeknek
útközben. Köszönet Hermann Péternek és a Cukrászdának a meleg teáért és köszönet Kulics Mártának a Mikulás kísérőjének is.
A délelőtti kocsikázás után este ismét munkához látott a Mikulás. Sokan fejezték ki örömüket a szombati, rendhagyó mikuláscsomaggal
kapcsolatban, hiszen több mint 600 csomagot osztottunk szét. Természetesen ebben nagyon nagy összefogás volt, köszönet érte annak a 21
embernek és egy kis pocaklakónak, aki járta a falut, hogy mind a bel- és
külterületen élők kapjanak egy kis jelképes csomagot.
Az ajándékot az Önkormányzat dolgozói készítették össze, illetve a képviselőkkel összefogva hordták szét a faluban!
Reméljük, hogy a 2020-as év nemcsak a szorongás és aggodalom miatt
marad meg emlékezetünkben, hanem emiatt a kis kedvesség miatt is.
Ezúton szeretném megköszönni munkatársaimnak és Felsőörs Képviselő-testületének, Polgármester Úrnak a közös és lelkes munkát!!!
Talán nem árulok el nagy titkot, de jobb adni, mint kapni! Ezt most
mindannyian megéreztük!
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező

Ismét Adventi Ablakok
Immár második éve, hogy elindítottuk Advent
első vasárnapján (vagyis november 29-én) az

Adventi Ablakok játékunkat. A tavalyi évben
is óriási sikert aratott és nagyon sok családot
mozgatott meg az ünnepi készülődés idején.
Nagy büszkeség az számunkra, hogy ebben az

évben is sok család nevezett ablakdíszítőnek és
keresőnek egyaránt.
Az idén is fontos volt számunkra, hogy különlegessé, meghitté tegyük a településen élő
lakóink ünnepi készülődését, hiszen tudjuk,
a járványügyi helyzet szinte minden családot
érint, kisebb-nagyobb terhet róva mindennapi
életünkre.
Ebben az évben 30 család nevezett díszíteni,
és naponta 10-12 család keresi meg az adott
napi ünnepi díszbe öltöztetett ablakot. Nagy
öröm számomra, amikor találkozom egy-egy
családdal, akik együtt indulnak útnak, nem
törődve az időjárás viszontagságaival.
Köszönöm mindenkinek, aki aktív tagja a közösségünknek és hozzáteszi a saját erőforrásait,
hogy Felsőörs egy erős, összetartó közösség legyen ebben a nehéz időszakban. Egy erős település lelke a jó közösség!
Külön említeném a díszítő családokat, akik
nagyon kreatívak, ízlésesen, csodaszépen
díszítik ablakaikat. S amellett sem tudok szó
nélkül elmenni, hogy nem csak az ablakok öltöztek ünnepi díszbe, hanem egyre több család
portája is.
Köszönöm Máthé Gáspárnak és édesapjának,
Máthé Tamásnak, hogy elkészítették
térképünket, és Dr. Pásztorné Simon Annamáriának a közreműködő segítségét!

A játéknak még nincs vége, így szeretném motiválni a családokat, hogy egy kellemes séta
keretén belül keressék meg az ablakokat. A
karácsonyi szünetben akár egy nap alatt is teljesíthető az összes ablak megkeresése. Az utolsó ablakot december 26-án díszítik, de ezen a
napon két ablak is kivilágosodik!

Áldott, békés, szívmelengető ünnepvárást
kívánok!

Kulics Márta képviselő
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Önkormányzati hírek
Az idei év az önkormányzati döntéshozatal
szempontjából és újságunk megjelenési formáját tekintve is rendkívüli volt. Az Önkormányztai hírek rovat hagyományos formájában utoljára a márciusi számban jelent meg,
ezt követően különszámainkban tájékoztattuk a lakosságot a veszélyhelyzeti intézkedésekről.
A március végére tervezett képviselő-testületi ülést a kihirdetett veszélyhelyzeti időszak
különleges jogrendje miatt, már nem tudtam
összehívni. Ezt követően az alábbi, közérdeklődésre számot tartó döntések születtek:
• A februárban meghirdetett önkormányzati
szociális bérlakást a két pályázó közül Vaczkó István és bérlőtársa vehette ki.
• Áprilisban döntöttem a költségvetés rendkívüli átrendezéséről, melynek során a
várható kieső bevételek és a védekezés költségeinek biztosítására 17 millió forintot
csoportosítottunk át.
• A tavaszi veszélyhelyzeti időszakban elsősorban a felsőörsi lakosok, különösen
az időskorúak szociális és egészségügyi
ellátására fordítottuk energiáinkat, mindamellett, hogy a pályázatírás, projektek előkészítése ugyanolyan, ha nem nagyobb lendülettel folytak, mint normál időszakban.
• A Balatonalmádi Központi Háziorvosi
Ügyelet feladatainak biztosítására a korábbi, önkormányzati kft. helyett közbeszerzéses eljárásban külső szolgáltatót
választottunk. Erről a résztvevő önkormányzatokkal közösen döntöttünk. Az új
szolgáltató: Inter-Ambulance Zrt. Az önkormányzatok által lakosonként fizetendő
hozzájárulás díja a korábbi 43 Ft/fő/hónap
egységárról 101 Ft/fő/hónap egységárra
emelkedett. A döntés oka még Balatonfűzfő önkormányzatának 2019-es (tavaszi)
döntésére vezethető vissza, amikor a fűzfői
képviselő-testület felmentette a fűzfői háziorvosokat az ügyeletben való részvételi
kötelezettségük alól.
• Döntés született arról, hogy az év elején egy
csoporttal megnyitott új bölcsődénkben ősztől egy második bölcsődei csoport is indul.
• Június 17-én megszűnt a kormány által
kihirdetett veszélyhelyzeti állapot, ezért a
képviselő-testület ülését június 29-re össze
tudtam hívni.
• Ekkor bocsájtotta társadalmi egyeztetésre
a testület a 2020-2024. évi gazdasági programjának tervezetét.

• Ugyancsak társadalmi egyeztetésre bocsátotta a közösségi együttélés szabályairól,
és ezek megsértésének következményeiről
szóló, valamint a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendeletek tervezetét.
• A testület ezen az ülésén megbízta hivatalát, hogy októberre készítsen előterjesztést
a helyi adók mértékének emeléséről. Erre
a gépjárműadó-elvonás bevételkiesésének
kompenzálása és a gazdasági programban
meghatározandó célkitűzések eléréséhez
szükséges kiadások finanszírozhatósága érdekében van szükség.
• A testület döntött arról, hogy pályázatot
nyújt be az É-D irányú Csalogány utca felújítására, melyhez legfeljebb 3 529 412,-Ft
pályázati önrészt (saját forrást) biztosít.
• Ezen az ülésen született döntés arról is,
hogy beszerzési eljárást kell lefolytatni a
Kisperjési településrész (Kisperjési, Malomvölgy, József Attila, Táncsics Mihály,
Szegedi Róza, Kinizsi utca, beleértve a
befogadóig tartó részeket) csapadékvíz-elvezetésére vonatkozó vízjogi engedélyezési
tervek készíttetésére.
• Határozat született arról, hogy az önkormányzat gyalogátkelőhely létesítését tervezi az óvoda kanyarhoz legközelebb eső területen a Fő utcán, valamint kezdeményezi
a közútkezelőnél a Fő utca, Almádi utca és
Alsóörsi utca teljes szakaszára a 40 km/h-s
sebességkorlátozást.
• A képviselők támogatták azt a javaslatot,
hogy az önkormányzat a 2020. évi lakossági víz- és csatornaszolgáltatás támogatására
pályázatot nyújtson be.
• Ezen az ülésen született döntés arról, hogy
2020. évben a falunapokat augusztus 1920-án tartjuk.
A képviselő-testület július 6-án és 27-én rendkívüli üléseket tartott, melyen az orvosi ügyelet és az újabb bölcsődei csoport indításával
kapcsolatos adminisztratív döntéseket hozott.
Az augusztus 11-i rendkívüli ülés alkalmával
a testület eldöntötte, hogy pályázatot nyújt be
a Magyar Falu Program keretében „Szolgálati
lakás kialakítása” a Miske Óvoda és Bölcsőde
emeleti szintjén lévő használaton kívüli volt
szolgálati lakás felújítására. Szintén ezen az
ülésen döntötték el a képviselők, hogy szociális célú tüzelőanyag vásárlásához támogatási
kérelmet nyújt be az önkormányzat a Belügyminisztériumhoz.

Szeptember 3-án nyílt ülésen az alábbi határozatok születtek:
• Elfogadtuk a 2020-2024 időszakra szóló
gazdasági programot.
• A testület értékelte a közösségi együttélés
szabályairól és azok megsértésének következményeiről szóló önkormányzati rendelettervezet társadalmi véleményeztetése
során érkezett észrevételeket, javaslatokat.
• Értékelte a Kisperjési településrész csapadékvíz-elvezetésének tervezésére beérkezett ajánlatokat, és 1 050 000 Ft értékben
megbízta a legkedvezőbb ajánlatot adó tervezőt a munkával.
• Döntés született arról, hogy a Nemzeti
Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal
2020-3.1.4-ZFR-EKM pályázati felhívására az önkormányzat konzorciumi partnerekkel közösen, „Helyi energiaközösség
Felsőörsön” címmel pályázatot nyújt be,
melyhez legfeljebb 19 500 000 Ft saját
forrást biztosít a projekt megvalósítása érdekében.
Szeptember 28-án ismét ülésezett a képviselő-testület és egyebek mellett az alábbi döntések születtek:
• Felülvizsgálni és módosítani szándékozik
hatályos településrendezési eszközeit (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv). Ennek érdekében eljárást kell
lefolytatni a településrendezési tervező
beszerzésére.
• A Községháza földszintjén lévő 13,8 m2
alapterületű irodahelységet bérbeadással
hasznosítani kívánja, melyre a helyben szokásos módon pályázati felhívást tesz közzé.
• Csatlakozunk a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer
2021. évi fordulójához és a felsőörsi fiatalok tanulmányainak segítésére kiírjuk a
pályázatot. A támogatásra az önkormányzat saját költségvetéséből 500 000 Ft-ot
különít el.
2020. október 12-én a Balatonalmádi háziorvosi központi ügyelet ügyében még egy rendkívüli ülést tartott a képviselő-testület.
2020. november 4-től ismét veszélyhelyzetet
hirdetett a kormány, így a tavaszi időszakhoz
hasonlóan a képviselő-testülettel egyeztetve
ismét polgármesteri határozatok, rendeletek
formájában hozom meg a szükséges önkormányzati döntéseket. November 10-én (mely
napra eredetileg a képviselő-testület ülésének
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keretében történő döntéshozatalt terveztem) az alábbi közérdeklődésre
számot tartó döntéseket hoztam:
• Helyi adók emelése céljából az aktuális adórendeletek módosítása.
• Időskorúak részére egyszeri rendkívüli települési támogatás megállapítása természetbeni formában.
• Településrendezési terv módosítására településrendező tervező kiválasztására lefolytatott beszerzési eljárás eredményhirdetése. Legkedvezőbb ajánlattevő megbízása 6 858 000 Ft értékben.
• Bursa Hungarica Ösztöndíjra felsőörsi felsőfokú tanulmányokat
folytató fiatalok által benyújtott pályázatok elbírálása.
• Az Alsóörs-Felsőörs kerékpárút építése során előkerült régészeti leletek feltárására 5 168 646 Ft biztosítása.
• Döntés született arról, hogy a Rózsa utca, Fő utca és Csalogány utca
közti szakaszára várakozni tilos táblákat helyez ki az önkormányzat,
ugyanakkor a Petőfi utca forgalom szabályozásán a folyamatban lévő
kerékpárút-építés miatt, annak forgalomba helyezése előtt nem változtatunk.
• Az EKF programban való részvételhez szükséges együttműködési
megállapodás megkötése.
November 26-án döntés született a Béres Gyógyszergyár nagyértékű
(626 880 Ft) adományának átvételéről a felsőörsi időskorúak részére,
valamint a Kinizsi utcában és a Rózsa utcában a csapadékvízelvezető-rendszer problémáinak megszüntetésére.
December 9-én megszületett és 2021. január 1-vel fog hatályba lépni
a közösségi együttélés szabályairól és ezek megsértésének következményeiről szóló rendeletünk. A rendelet tételesen felsorolja a közigazgatási bírsággal is sújtható magatartásokat. Így például, aki belterületen
kutyát póráz nélkül vezet, nem helyezi ki ingatlanára a házszámtáblát,
üzemképtelen járművet tárol közterületen, a szomszédos telekhatártól
a védőtávolságok be nem tartásával ültet fás szárú növényt, ingatlana
előtti járdát nem síkosságmentesíti stb. Tekintettel arra, hogy ezen magatartások ellenőrzésére az önkormányzat közterület-felügyeletet nem
fog fenntartani, a jogsértő magtartásokkal szembeni eljárások várhatóan elsősorban kérelemre, bejelentésre fognak megindulni. A cél elsősorban nem a bírságolás, amennyiben azonban a jogszerű magatartás
teljesítése másképpen nem érhető el, úgy magánszemélyek esetében
5 000 – 200 000 Ft-ig terjedő bírság kiszabásának lesz helye.
Ezzel együtt módosul a közterületek használatáról szóló rendelet és a
zajrendelet. Ezek értelmében közterület-használati engedélyt kell beszerezni fás szárú növény, bokor közterületre való ültetését megelőzően, ha
azt nem az önkormányzat ülteti. Nem adható közterület-használati en-

A Felsőörsi Református
Egyházközség ünnepi alkalmai:
• December 24. 16 óra: Szentesti áhitat gyertyagyújtással
– templom (a gyermekek műsora az idén elmarad)
• December 25. 10 óra: Karácsonyi istentisztelet úrvacsoraosztással
– templom
• December 27. 10 Vasárnapi istentisztelet (karácsonyi evangélium)
– gyülekezeti terem
• December 31. 16 óra: Óévi hálaadó istentisztelet
– gyülekezeti terem
• Január 3. 10 óra: Újévi istentisztelet
– gyülekezeti terem

gedély közlekedés lehetőségét vagy biztonságát korlátozó tárgy (szikla-/
kőtömb, virágosláda, fatuskó stb.) elhelyezésére. Zajrendeletünk pedig
úgy módosul, hogy 2021. januártól kezdődően tilos a település belterületén 22.00 – 06.00 óra közötti időben, illetve vasárnap és ünnepnap
06.00 – 08.00 és 12.00 – 22.00 óra közötti időben kültéri berendezés,
szabadidős zaj- vagy rezgésforrás kültéri használata, azaz vasárnaponként 12.00 órától (és a kora reggeli órákban is) tilos lesz a zajkeltés.
2021. január elsejétől hatályát veszti az önkormányzat avar és kerti hulladék égetéséről szóló önkormányzati rendelete, országszerte megszűnik
a növényi hulladék nyílttéri égetésének lehetősége.
Szintén december 9-én született döntés a november 4-én helyi adóemelések céljából módosított adórendeletek visszavonásáról a kormány
december 1-jei döntése értelmében. Egyúttal döntés született az önkormányzat 2021-es költségvetésének takarékos tervezését illető irányelvekről, valamint forráshiány miatt a településrendezési eszközök
tervezett módosítására kiválasztott településrendezési tervező megbízásának elhalasztásáról.
Kérelmére, a Felsőörsi Bokszsuli Sportegyesület hozzájárulást kapott
ahhoz, hogy székhelyként a Szabadság tér 5. szám alatt lévő Civilházat
használja.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk
honlapján (www.felsoors.hu ) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’
menüpont alatt olvashatják. A rendeletek az alábbi linken érhetők el:
http://www.felsoors.hu/egyeb_rendeletek
Szabó Balázs polgármester

Csúszda a legkisebbeknek
Idei évben a járványhelyzet sok terhet rakott közösségünk nyakába.
Ilyen esetben falunk előtt több lehetőség állhat fenn, amiben benne lehet a széthúzás vagy az összetartozás. Szerencsére településünk lakosai
az önzetlen segítségükkel és egymás támogatásával ez utóbbi mellett
állnak ki és tesznek nap, mint nap hitet.
A járvány elején megkerestem a Miske Óvoda vezetését, s megkérdeztem, mivel tudjuk segíteni működésüket. Egy nagyobb kültéri játékot
kértek a kis bölcsiseknek. Felajánlva a képviselői tiszteletdíjamat, meghirdettünk egy adománygyűjtést, és azt követően 3 óra alatt meglett a
tervezett összegnek majdnem a duplája. Ezúton is szeretném megköszönni mindenkinek az adományát, s hiszem, hogy ez egy befektetés
gyermekeinkbe, akik közös jövőnk letéteményesei.
Adományozók: Alföldi Ferenc, Cserép Gergely, Hajdú Anita, Horváth-Borbély Judit, Horváth István, Izsó Matild, Kopcsándiné Galambos Hajnalka, Kalauz-Simon Veronika, Kántorné Pólus Ibolya, Kiss
Judit, Kopcsándi Sándor, Lacfi Ági, Dr. Pásztorné Simon Annamária,
Kárpátiné Piller Zsuzsanna, Sipőczné Horváth Laura, Szöllőskei Veronika, Szőkéné Vízi Gabriella, Takács Márk, Tóth Balázs, Vass Zsolt.
Földi Tamás képviselő
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Múltidéző
Régi újságok nyomában
1. rész
A tavasszal a járvány első hulláma bezárta a könyvtár kapuját. Ez bármennyire is szomorú volt, más kapukat nyitott ki. Elővettem a könyvtárban felhalmozott régi Felsőörsi Hírmondókat és év szerint rendszereztem őket. Akkor elkészült az újságok összegyűjtése 2001-2020-ig.
Fedőlapot készítettem nekik és a könyvtár helytörténeti gyűjteményébe
bevetettem. Ezek már hozzáférhetők és bárki számára kölcsönözhetők!
Most a korábbi számoknak láttam neki. Sajnos több évfolyam hiányos,
illetve a ’90-es évek elejéről több évfolyam egyáltalán nincs meg. Digitalizáltam a fennmaradt papír számokat, amelyek pedig számítógépen voltak meg és papíron nem, azokat kinyomtattam, majd összefűztem őket.
A Felsőörsi Hírmondó „őse”, az 1991 őszén megjelenő Malomvölgyi
Hírvivő. (Az 1990-es évből nem találtam újságot). Az újság a rendszerváltás utáni első faluújság, amelyet Podmaniczky Gyula akkori polgármester készíttetett. Sajnos csak pár lapszámunk maradt fenn 1994-ig
(összesen 12 darab), utána nem találtam számokat az archívumban. Így
nincs újságom az 1995-ös és 1996-os évfolyamokból. Lehet, hogy ebben a két évben nem történt nyomtatás?
S, hogy mi foglalkoztatta a ’90-es években az embereket?
A Malomvölgyi Hírvivő beszámolt a Főszőllők és a Pocca telkeinek villamosításáról, a focisták eredményeiről, a benzinkút és a gazdabolt megépüléséről, a helyi programokról, valamint cikksorozat indult Felsőörs
történelméről Körmendy atya tollából. Az újságok 4-10 oldalig terjedtek és fekete-fehérek voltak, de sok fotóval illusztráltak.
A ma ismert Felsőörsi Hírmondó 1997-ben indult útjára és kétszer kezdődött újra az évfolyamok jelölése. Az első „ciklus” 1997-ben kezdődött
az I. évfolyammal és 2006-ban fejeződött be az IX. évfolyammal. Aki

ügyesen utána számol, rájöhet, hogy hiba történt a nyomtatásban. A
2000-es és 2001-es újságok IV. évfolyam jelölést kaptak, holott a 2001es újságoknak már az V-ös évfolyamszámot kellett volna kapniuk. Így
lehetséges, hogy a 2006-os év nem X., hanem IX. jelölésű.
2007-ben újrakezdődött az újság évfolyam jelölése, így 2020-ra a XIV.
évfolyamnál tartunk. Az újságok általában 6-10 oldalasak voltak és a
decemberi számok voltak színesek, amely kék vagy zöld betűszínt jelentett.
Az újságot nem feltétlenül az Önkormányzat gondozta. Először, mint
A falu lapja, majd a Képviselő-testület kiadványa jelent meg. 2007-től
a Felsőörsért Közalapítvány adta ki a lapot, majd 2012 márciusától a
felsőörsi önkormányzat felel a kiadásért, napjainkig.
Folytatása következik…
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező
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Használttelefon-gyűjtőpont
a Községházán
A Pannon Egyetem Fenntarthatósági Megoldások Kutatólaboratórium felsőörsi munkatársaival együttműködve szeretnénk részt venni a
„Passzold Vissza Tesó!” Jane Goodall Intézet csimpánz- és gorillamentési kampányában. A kampány a magyar háztartásokban használaton
kívülre került mobiltelefonokat, mobiltelefon töltőket, gps-eket, táblagépeket célozza meg. Ezeket a használaton kívül került készülékeket
és töltőket az ember hajlamos elrakni, majd évekkel később kidobni!
Pedig csimpánz- és/vagy gorillaéletet menthet vele. A mobiltelefonok
gyártásához szükséges koltán ércet Afrikában, veszélyeztetett fajok, pl.
gorillák és csimpánzok élőhelyén bányásszák, kivágva erdeiket. Ezt a folyamatot szeretné megfékezni a Jane Goodall Intézet „Passzold Vissza
Tesó!” kampánya.
Arra kérünk mindenkit, hogy nézzen körül otthon, vegye elő nem
használt mobiltelefonját, mobiltelefon-töltőjét, fülhallgatóját, táblagépét, gps-ét és dobja be a kihelyezett dobozunkba, amely a Községháza
aulájában, a könyvtár mellett található. A zárt dobozokban összegyűlt
használt eszközöket a Jane Goodall Intézet partnere, az Inter-Metal
Recycling Kft. fogja újrahasznosításra átvenni, ahol egy zárt láncolaton
keresztül kerül feldolgozásra, vagyis nem fogja tudni senki eltulajdonítani a készülékeket, vagy az abban lévő adatokat megszerezni.
A dobozban elhelyezhető: mobiltelefon, mobiltelefon-töltő, fülhallgató, gps, táblagép.

a laptopokban, gps-ekben, táblagépekben. A világ koltánkészletének
80% Afrikában található, ennek is nagy része a Kongói Demokratikus Köztársaságban (DRC). Ugyanott, ahol a hegyi gorillák, Grauer
gorillák, bonobók, a csimpánzok is élnek. Élőhelyüket drasztikusan
megváltoztatja a bányászat. Az erdők területe csökken, a meglévőket
pedig a kitermeléshez használt utak hálózzák be. A bányák jó része illegális. A bányákból az ércet gyakran Kigaliba (Ruanda) csempészik,
melyet „Coltanville”-nek is neveznek, arra utalván, hogy a település az
ásványból él. Ruanda annyi koltánt exportál főleg Kínába, amennyi hivatalosan nincs is az országban, így próbálják a DRC-ből érkező fémet
tisztára mosni. A koltánt hajóval szállítják Kigaliból a nyugat-európai
országokba, és így gyakorlatilag lehetetlenné is teszik az érc eredetének
követését. Illegális bányászat a gorillák otthonául szolgáló Kahuzi-Biega Nemzeti Park, Itombwe Rezervátum, Virunga Nemzeti Park (határ)
területein történik.
Számítások szerint, ha a növekedési tendenciák ebben az ütemben folytatódnak 2025-re a 8.6 milliárdnyi emberiségből 5,9 milliárd előfizető
lesz. Ebből következően 2020-ra a koltán kereslet meghaladhatja az
1000 tonnát.
Várjuk tehát a használt telefonokat a Községháza gyűjtődobozába a
földszinten!
Berta Kinga Manuéla

Miért van szükség a mobiltelefonok újrahasznosítására, és mi az a
„koltán”?
A koltán (tantalit) nevű ércből nyerik a tantál nevű fémet. Ezt kondenzátor-bevonatok készítésére használják, így megtalálható a mobilokban,

Új könyvek érkeztek
a könyvtárba!
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Kertépítés
Hosszú évek óta gondolkodunk azon, hogy mi legyen református közösségünk Király utcai ingatlanjának sorsa. Abban megegyezett gyülekezetünk vezető testülete, hogy eladni nem szeretnék, sem beépíteni. Végül arra jutottunk, hogy egy nagyot álmodunk, és olyan kertté
szeretnénk kialakítani a területet, ami nem csak gyülekezetünk kertje
lenne, hanem Felsőörs egész közössége előtt is megnyitnánk. Tervünk
egy olyan pihenőkert létrehozása, ahová jó betérni, ami az egyre jobban
beépülő községünk számára zöld felületet biztosít, és találkozóhelyet.
Gondoltunk a kisgyermekes családokra, hogy legyen egy játszósarok is
a kertben, legyen egy kis pavilon, ami akár színpadként szolgálhat egyegy program előadója/előadói számára, s persze gondoltunk egy szalonnasütő helyre/kemencére is, és még sok-sok álmunk van… Azonban
nem szaladunk előre, hiszen pályázatokra várunk, igyekszünk az anyagi
hátteret apránként megtalálni.
A kezdet bíztató, hiszen az önkormányzat által szponzorált faültetés
keretében Dr. Pásztor István képviselő úr 8 fát „szervezett” a kertprojekt számára, amit hálás szívvel megköszönünk! Hálásak vagyunk a más
forrásból érkezett többi fa illetve sövénytő adományért is, amelyből az
utóbbi ültetése igencsak megtornáztatta a lelkes ültető csapatot! Öröm
volt látni az összefogást, amely a helyszínen kibontakozott. Egyháztagjaink és falusi önkéntes szervezők együtt ültettek, ástak, mértek,
locsoltak, árkot temettek. Öröm van a szívünkben azért, hogy valami
elkezdődhetett! Igyekszünk tovább fejleszteni a kertet, figyelve a pályázatokat és bízva későbbi közösségi összefogásban is! Lehet, hogy csak
nagyon lassan haladunk majd, de addig is nőnek a fák és sövények. Kér-

jük szépen az arra sétálókat, hogy közösen vigyázzunk a még bekerítetlen területre, hiszen az elvégzett eddigi munkálatok vesznek kárba, ha
nem becsüljük meg a kezdeteket. (A közelmúltban két ízben is valaki
„szorgoskodott” a sövénytövek kiráncigálásával, ami nemcsak szomorúságot okozott, hanem a helyreállítás sok plusz munkaóráját.)
Kertet építeni mindig a jövőről szól. Azt gondolom, hogy hit kell hozzá és kitartás, és a kert egyszer meghálálja a ráfordított időt. Őszintén
remélem, hogy egy napon gyülekezetünk boldogan hívhatja majd a felsőörsieket a kert megnyitására!
Kántorné Pólus Ibolya
református lelkész
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Szent-Györgyi Albert-díjat
kapott Bárdos Jenő professzor
Magas állami kitüntetésben részesült Bárdos Jenő professzor. A húsz éve
Felsőörsön lakó Professor Emeritust a Pannon Egyetem terjesztette fel,
mivel több mint ötven éves felsőoktatási szakmai pályáján mind külföldön, mind Magyarországon egyetemi szakokat, karokat és doktori iskolákat hozott létre. A Szent-Györgyi Albert-díj az emberi erőforrások
minisztere által adományozható állami elismerés. A felsőoktatás területén kiemelkedő oktatási, kutatási és nevelési munkáért, illetve iskolateremtő, nemzetközi elismertségű tevékenységet végző magánszemélyeknek adományozható. A vele készült riport a következő linken olvasható:
https://view.publitas.com/egyetemunk/2020-6/page/1
Szeretettel gratulálunk az elismeréshez az Önkormányzat nevében! További munkájához jó egészséget kívánunk!
Felsőörs Önkormányzata

Új könyvek érkeztek
a könyvtárba!

