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Foci hírek

R E N D E Z V É N Y N A P T Á R

árcius 21-én elkezdődött a 2009-10 évi bajnokság tavaszi idénye. Felnőtt csapatunkból három játékos távozott. Ketten visszatértek Alsóörsre, egy játékos pedig
a győr-soproni bajnokságban folytatja pályafutását. Ifjúsági
csapatunkból ketten távoztak Csopakra ill. Alsóörsre. A távozók
hiányát remélhetőleg nem érezzük meg, hisz keretünk így is elegendő játékossal rendelkezik. A nagyobb probléma az, hogy serdülő csapatunkat, amely a 12 csapatos bajnokság 6. helyén állt,
sajnos vissza kellett léptetnünk, mert létszámgondjaink akadtak,
amely miatt nem volt biztosított a megfelelő létszámú kiállás a
mérkőzésekre. Ez nem azt jelenti, hogy szélnek eresztettük a gyerekeket, hisz közülük az idősebbeket az ifjúsági csapatunkban
tudjuk szerepeltetni, míg a ﬁatalabbak pedig a Bozsik-programból kiöregedett srácokkal tudnak edzeni. Személycsere történt a
felnőtt csapatnál edző poszton is. Porogi Lajos helyét Szabó
Zoltán és jómagam vettük át, valamint az összes korosztályt ketten készítjük fel.
A cikk írásakor már túl vagyunk az 1. bajnoki mérkőzésen, felnőtt csapatunk – amely csak a nevében felnőtt, hisz 80%-ban
18-21 éves ﬁatalok alkotják – nyerni tudott 2-0-ra Ősiben, ahonnan időtlen-idők óta nem tudtunk győztesen távozni. Sajnos ifjúsági csapatunk hiába vezetett két góllal is, csupán 3-3-as
döntetlen ért el, amellyel tartja ugyan 2. helyét, de kissé leszakadt az 1. helyen álló Gyulaﬁrátót csapatától.
A legkisebbekkel továbbra is részt veszünk a NUSI programban.
Velük szerdán és pénteken 16.15-től foglalkozunk. Ide várjuk továbbra is azokat az 5-6 éves ifjakat, akik szeretnének megismerkedni ezzel a nagyszerű sporttal.
Galambos Zsolt
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SORSOLÁS 2010. TAVASZ
Ősi-Felsörs
2010.03.21. 15.00 vasárnap
Felsörs-Balatonalmádi
2010.03.28. 15.00 vasárnap
Felsörs-Balatonkenese
2010.04.04. 15.30 vasárnap
Bakonyszentkirály-Felsörs 2010.04.11. 15.30 vasárnap
Felsörs-Gyulafirátót
2010.04.18. 16.00 vasárnap
Pécsely-Felsörs
2010.04.25. 16.00 vasárnap
Felsörs-Zirc
2010.05.02. 16.30 vasárnap
Balatonfkajár-Felsörs
2010.05.09. 16.30 vasárnap
Felsörs-Balatonfzf
2010.05.16. 17.00 vasárnap
Csopak-Felsörs
2010.05.23. 17.00 vasárnap
Felsörs-Nagyesztergár
2010.05.30. 17.00 vasárnap
A tartalék mérkőzés 2 órával a felnőtt mérkőzés előtt kezdődik.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Kedves Olvasók! Személyi jövedelemadójuk
1 %-át az alábbi szervezeteknek felajánlhatják:
Név
Felsőörsért Közalapítvány
Felsőörsi Ifjúsági
Közhasznú Sportegyesület
Iskola Alapítvány
Nők Felsőörsért Egyesület
Felsőörsi Polgárőr
Közhasznú Egyesület

Adószám
18925575-1-19
19265881-1-19
18914908-1-19
19380458-1-19
18938663-1-19

ÁPRILIS
2010. 04. 16
Egészségnap
Eüi világnap (4.7)
MÁJUS
2010. 05. 19
Kihívás napja
2010. 05. 29
Gyermeknap, gyermekek köszöntése
A programváltoztatás jogát fenntartjuk. A programok pontos időpontjáról, helyszínéről a www.felsoors.hu honlapunkon is tájékozódhatnak.

Gólyahír
Örömmel tudatjuk mindenkivel,
hogy március 6-án 3300 grammal és
54 centiméterrel megérkezett
testvérünk, Katona Áron István.
Aláírás:
Erik és Bendike

ÜVEGEZÉS,
hőszigetelt üveg készítése. Helyszíni
munka hétvégén is.
Szabó Zsolt
Tel.: 30/237-4456

Tuja
Balatonalmádiban
tuja-vásár termelőtől.
Érdeklődni, este telefonon: 88/438-296

A Felsőörsért Közalapítvány kéri Felsőörs lakosságát, hogy adójuk 1 %-ának felajánlásával tiszteljék meg. Az Alapítvány ezen öszszegből tudja támogatni a Búzavirág Népdalkört.
A Felsőörsért Közalapítvány adószáma: 18925575-1-19.
Megköszönjük, hogy segítenek.
Tislér Anikó, Alapítvány titkára

Könyvtár és konditerem
Nyitvatartás:
H: 14.00-19.00
K: zárva
Sze: 14.00-19.00
Cs: zárva (10.00-11.00 Baba-mama klub)
P: 14.00-19.00
Szo-V: zárva
Könyvtárunk már számítógépes nyilvántartással rendelkezik, melyet a Pannónia Könyvtárral közösen működtetünk. Önök is tájékozódhatnak állományunkról a www.pkkk.hu honlapon.
A könyvtárban hangoskönyvek és a „Legendák nyomában – rejtélyek és
mítoszok a történelemben” (22 részes sorozat) DVD-k is kölcsönözhetők!
Helytörténeti gyűjteményünkhöz várjuk Önöktől a régi Felsőörsöt bemutató fényképeiket! A képeket digitalizáljuk, és tulajdonosának viszszajuttatjuk.
Plell Olga;
Könyvtár tel: 87/ 577-209; 30/421-6543
e-mail: konyvtar@felsoors.hu Skype: plell.olga

Felsőörsi HÍRMONDÓ

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező.
Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft.
Lapzárta: minden páratlan hónap 20-án.
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HÍRMONDÓ
IV. évfolyam 2. szám 2010. március

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

Az elmúlt időszak
testületi ülésein történt

TARTALOM:
A testületi ülésen történt ..............1
90 év - Juhász Imre ....................2
Itt élünk - Baumgartner József ....3
Rendőrségi hírek;
A Településőr munkájáról..........4
Nőnap 2010;
Református Gyülekezet hírei......5
Hulladékgazdálkodás ..................6
Megyei hírek;
Hónapok régi nevei ..................7
Hirdetések ..................................8

2010. 01. 28-án és 02. 26-án tartotta soros üléseit a Képviselő-testület. A következő fontosabb döntések születtek:
- Állami támogatással lehetőség nyílt településr alkalmazására a községben. A 6 pályázó helyi lakos közül a Képviselőtestület, a Bizottságok, a Körzeti Megbízott rendőr
és a Polgárőrparancsnok segítségével Herbely Józsefet választotta meg Településőrnek az Önkormányzat.
- A Testület a község civil szervezeteinek és bizottságainak beszámolóit hallgatta meg s
fogadta el, kérve a civileket a pályázati lehetőségek jobb kihasználására.
- A közelgő választások kapcsán a Helyi Választási Bizottság és a Szavazatszámláló
Bizottságok tagjait megválasztották a Képviselők.
- Megalkotta a Képviselő-testület a 2010. év Közfoglalkoztatási Tervét, melyben megKellemes Húsvéti Ünnepeket
határozták, hogy a munkanélküli felsőörsi lakosokat milyen módon, ütemezésben
kívánunk minden kedves
és számban kell alkalmazni.
Olvasónknak!
- A Rózsa utca hiányzó közvilágításának kialakítására 880.000 Ft-ot, a járdák akadálymentesítésének tervezésére 120.000 Ft-ot, míg az Almádi úti járda (Hosszú utcáig)
és a Szilas utcai gyalogátkelőhely építésének tervezésére 442.000 Ft-ot különítettek
el a költségvetésben.
- A Kisperjési lakótelep – Fő utca csomópontjához készült gyalogátkelőhely, forgalomlassító sziget, közvilágítás bővítés tervének felülvizsgálására 500.000 Ft-ot különítettek a Képviselők a költségvetésben.
- A Civilház udvarán nyitott szín engedélyezési tervét elfogadta az Önkormányzat.
- A Civilházat egyesületi székhelyként használhatja a FÉK Egyesület, és meg kell alkotni az épület házirendjét – egyeztetve a civil szervezetekkel.
- 100 eFt támogatásról született döntés ifj. Baumgartner József művégtag operáRózsa, rózsa szép virágszál,
ciójára, mivel a Testület nem tartotta meg hagyományos fogadását, hanem annak
Szálló szélben hajladozzál.
költségéből támogatja az operációra való gyűjtést.
Napsütésben nyiladozzál,
- A Gróf Széchenyi Ödön Alapítvány 05 részére 20.000 Ft támogatást szavaztak meg
Meglocsollak, illatozzál.
a Képviselők, és 15.000 Ft támogatást egy felsőörsi polgár Nemzeti Üdülési Alapítványhoz benyújtott pályázatához önrészként.
- Az Önkormányzat módosítja Társberuházói Szerződését, melyet a Bárókert Viziközmű Társulattal kötött, mert a Társulat kiﬁzette hitelét, s így nem kell helytállni az esetleg nem ﬁzető érdekeltekért.
- 200.000 Ft önrészről született döntés a közművelődési érdekeltségnövelő pályázaton való részvételhez, s 100.000 Ft önrészről a Miske Óvoda pályázati önrészéhez.
- Tárgyalni kell a DRV-vel a viziközmű hálózat leltárával kapcsolatban.
- A Képviselők jóváhagyták a 2010. évi Falunapok rendezvénytervét, s a könyvtár működéséről szóló beszámolót.
- A Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóságnak 20.000 Ft támogatást nyújt az Önkormányzat.
Felsőörs, 2010. március 24.
Kenézné Berei Györgyi Polgármester
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90 év

egható ünnepség színhelye volt a Faluház nagyterme 2010. február 01-én. Az Idősek Klubja születésnapi partit szervezett Juhász Imre bácsinak
90. születésnapján, aki 1920. február 01-én született Pásztón, hosszú ideig Budapesten élt, de nyugdíjas éveit itt éli
közöttünk Felsőörsön. Elmondása szerint mikor végleg leköltözött Budapestről, úgy gondolta, hogy ezután majd magányosan éldegél a kis lakásában, hiszen nem ismer senkit,
barátai nincsenek itt, és az ismerkedés ebben a korban már
eléggé nehézkes. Menye javasolta neki, hogy jöjjön el az Idősek Klubjába, ahol alkalma nyílik különféle változatos programokon való részvételre, beszélgetésekre, magányának
oldására. Azóta Imre bácsi egyike a klub legaktívabb látogatóinak, akit kivétel nélkül mindenki szeret és tisztel. Bizonyította ezt a klubtagság azzal, hogy soha ennyien még nem
tisztelték meg jelenlétükkel egy programunkat sem.
Ezt a szép évfordulót próbáltuk meg lehetőségeinkhez
mérten Imre bácsi – és mindenki – számára emlékezetessé
tenni egy kis műsorral és megvendégeléssel.
Először iskolánk első osztályos tanulói – Kovácsné Bognár Gabriella igazgatónő vezetésével – énekes-táncos műsort adtak elő és a „Boldog születésnapot” énekelték magyarul
és angolul.
Kenézné Berei Györgyi Polgármester asszony megható
köszöntőt mondott és adta át az Önkormányzat ajándékkosarát falunk jelenleg legidősebb polgárának.
A Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ munkatársainak jókívánságait Matula Klára intézményvezetőhelyettes tolmácsolta.
Vers sem maradhatott el, Juhász-Vedres Zoltánné Ezüst
években című versét Kalmár Lajosné olvasta fel, majd átadta a klubtársak ajándékait.
Kaszás Zoli bácsi a tőle megszokott stílusban mondott
frappáns köszöntőt.
Végül Angyal Imre - vagy ahogy mindenki ismeri – Angyal Bandi hegedű-muzsikája kíséretével Imre bácsi ﬁa Juhász István énekelte el: Az én jó apámnál nincs jobb a
világon és a Deres már a határ című nótákat.
Remek nótázós hangulat alakult ki amely nagyban köszönhető Angyal Bandinak, aki mindenki nótáját „elhúzta”.
Az ünnepség alatt gyakran elhomályosult Imre bácsi tekintete, többször kellett zsebkendő után nyúlnia, köszönő
szavait – amely itt olvasható – a meghatottság járta át.
Legvégül engedjenek meg a szervezőktől egy kérést: szeretnénk minél többször megszervezni, lebonyolítani ilyen és
ehhez hasonló szép, kerek évfordulókat. Ehhez kívánunk
mindenkinek egészséget, békességet, jó kedvet!

A hónapok régi magyar nevei
Legyünk büszkék hagyományainkra, és ne hagyjuk elveszni őket!
ÁPRILIS
Szent György hava, Tavaszhó Szelek hava - Báránytor, Rügyezés hava

M

Imre bácsi köszönő szavai:
Tisztelt Jelenlevők!
A meghatottságtól nehezen tudok szóhoz jutni, mert az a
tisztelet, szeretet, amellyel körül vagyok véve, örömkönnyeket varázsol megfáradt szemembe. Ezért a könnyekért
köszönetet mondok Felsőörs lakóinak, hogy engem befogadtatok, hogy köztetek lehetek - nagyon boldog vagyok.
Köszönöm a Hivatal valamennyi dolgozójának irántam
való segítőkészségét, Polgármester Asszonynak, mint a falu
első emberének, hogy Ő is megtisztel születésnapomon becses jelenlétével. Higgyék el, nagyon boldog vagyok.
Köszönetet mondok az Idősek Klubja vezetőségének, hogy
születésnapomra így felkészültek. Megtettek Ők mindent,
hogy mi jól érezzük magunkat, áldja meg az Isten Őket és
munkájukat.
Klubtársaimnak köszönetet mondok, hogy születésnapomon jó szívvel Ők is jelen vannak. Nagy öröm ez nekem,
hogy születésnapomat klubtársaimmal együtt ünnepelhetem.
Köszönetet mondok még azoknak, akik mindennapjaimban rólam gondoskodnak.
Herbely Tímeának, aki elvégzi helyettem a nehezebb
munkákat.
Menyemnek, ﬁamnak, akik őrangyalként vigyáznak
rám.
És végül köszönet minden résztvevőnek, akik társaságában születésnapomat ünnepelhetem. Kívánok mindenkinek jó egészséget és hosszú, boldog életet!
TÁJÉKOZTATÓ a 2010. január 01-jei állapotnak megfelelő
népesség-statisztikai adatokról.
Állandó lakosság
Lakónépesség
Felsőörs
1607 fő
1523 fő

Korcsoportok adatai:
év
0-14
fő
269
Kalmár Lajosné és Herbely Tímea
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15-X
1338

0-18
337

19-60
1009

61-X
261

Ez a hónap a magújbodás ideje.
Megérkeznek a vándormadarak,
a fecskék.
A meteorológusok Tavaszhóként tartják számon, a régi székely naptár szerint Szelek
havának nevezik.
Jeles napjai: Bolondok napja;
Nagycsütörtök;
Nagypéntek;
Nagyszombat; Húsvét vasárnap;
Húsvét hétfő; Szent György
napja; Szent Márk napja
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Megyehírek
Elfogadta a megyegyűlés
a költségvetést
Összesen 14,5 milliárd forint költségvetési főösszeggel és egy milliárd forint
hiánnyal számol a megyei költségvetés. Ezt fogadták el a képviselők a
Szent István teremben, február 18-án.
- Döntés született a Veszprém Megyei
Turisztikai Hivatal megszűntetéséről,
amellyel 10-15 milliós megtakarítás
várható, Lasztovicza Jen elnök kiemelte: a feladatot a mostaninál szűkebb létszámmal az önkormányzat
keretin belül továbbra is ellátják, ezért
az, a felvetésekkel ellentétben, nem
szenved csorbát.
- A napirendek között döntöttek a
képviselők több, megyei alapítású közalapítvány megszüntetéséről.

Népi megﬁgyelések,
az időjárás tapasztalása
Ha az idő áprilisban nagyon
kellemes, rossz május szokott reákövetkezni. Ezen hónapi égiháborúk nedves esztendőre mutatnak. Ha a szivárvány kék és sárga színei szépen és jól látszanak, néhány napra jó időt lehet várni. A húsvét körüli nedves idő rossz rozs-aratást okoz.
Ha Szent György nap körül a rozs akkora, hogy a varjú benne elbújhatik, gabonabőségre mutat.
MÁJUS
Pünkösd hava – Tavaszköszöntő – Ígéret hava – Borjútor – Virágzóélet hava
Jeles napjai: Szent Flórián; Pongrác, Szervác, Bonifác; Áldozó csütörtök; Nepomuki
Szent János emléknapja; Pünkösd; Orbán napja; Margit napja; Szentháromság vasárnapja
Népi megﬁgyelések az időjárásban.
Szép idő lesz, ha az est pír aranyszínű. Ha napnyugtakor a vizeken, s mezőkön,
sűrű köd keletkezik. Ha a szárazon tenyésző békák magasra ülnek és brekegnek.
Rossz idő következik, ha reggeli pír van. Ha a hegyek ormait köd borítja. Ha az
esti pír igen vörös.
Májusi népi mondóka:
Orbánnak a napja hogyha fényes
A vincellér mint a páva kényes.
Mint az áldozó csütörtök,
Olyan lesz őszi időtök.
Pünkösd napi esésre
Ne várj áldást vetésre.
Május hava hűvössége,
A gazdának üdvössége.

Tizenegy milliárd
Veszprém megye egészségügyéért
Uniós pályázati lehetőségekkel 11 milliárdos egészségügyi fejlesztés előtt áll
Veszprém megye, mellyel jelentős előrelépés történik az infrastruktúra és a
szolgáltatás terén egyaránt – hangsúlyozta dr. Kovács Zoltán, a megyei
közgyűlés Egészségügyi Bizottságának
elnöke egy sajtótájékoztatón, Veszprémben, melyen részt vett dr. Gyri
István, a megyei önkormányzat
egészségügyi szakreferense is.

Forrás: A Magyar Nép képes hetilap, Naptára az 1921 évre.
Lejegyezte: Tislér Anikó
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Mi kerül ezen ennyibe???
allottuk, sokszor elmondták, hogy hamarosan új hulladékgazdálkodási rendszer valósul meg a megyében,
megszűnnek a környezetszennyező régi lerakók, helyükbe újak kerülnek.
Hallottuk, de talán nem gondoltuk végig teljes egészében,
hogy ez mit is jelent.
Az Európai Unió 1999-ben fogadta el az úgynevezett lerakó
irányelvet, amely megszabta, hogy milyen műszaki védelemmel épített hulladéklerakók üzemeltethetőek csak. Erre alapvetően a talaj és felszín alatti vizek védelme érdekében van
szükség. Mindannyian emlékszünk a balatoni nagy angolnapusztulásra, az algainvázióra és a turizmus drámai csökkenésére
a 80-as évek közepén.
A bajt elsősorban a tóba szabadon bekerülő kommunális
szennyvíz okozta, a hetvenes években épült nyaralókból mindenféle utakon jutott le a szennyezőanyag a vízbe.
A változást a tó körül kiépített szennyvízhálózat hozta meg,
mára a tó vízminősége felülmúlja várakozásainkat.
A szigetelés nélkül épült hulladéklerakók jelentették az utolsó
nagy szennyezőforrást a talajvízre nézve.
Mindannyian hallottunk már a hulladéklerakó elhelyezése
körül kirobbant hosszas vitáról. Tudjuk, hogyan került, Veszprémből Ajkára, onnan Szentgálra és végül Királyszentistvánra.
Nem egyszerű egy lerakónak helyet találni a megyében.
Karsztforrásaink, melyek egyedülálló vizet adnak az országban,
ilyenkor átkot jelentenek.
A Királyszentistvániak és a környéken élők azzal a feltétellel
fogadták be a lerakót, ha az nem egyszerű, 5 – 10 év alatt betelő lerakó lesz, hanem egy korszerű hulladék-feldolgozó
üzem is kapcsolódik hozzá, hogy egyrészt növeljük a lerakó
élettartamát, másrészt csökkentsük a lerakó környezetre gyakorolt káros hatását (bűz, széllel kihordott hulladék,…).
Mindennek ára van, amit meg kell térítenünk. Eddig nem
foglalkoztunk a szemétdíjjal. Ezután is ez marad a legkisebb
közüzemi számla, de ﬁgyelnünk kell rá.

H

Az Uniós csatlakozáskor mi is vállaltuk, hogy felszámoljuk
a környezetszennyező lerakókat, ennek megkönnyítésére az
Unió által biztosított előcsatlakozási forrásokat (ISPA) használtuk fel. Ez egyszeri tőkejuttatás. Ebből kell megépíteni és
működtetni a rendszert úgy, hogy mikor a jelenleg épített lerakó megtelik, tudjunk miből valami mást, az akkori kor követelményeinek megfelelő hulladékkezelő művet építeni.
Az eddigi hulladékszállítási díjaknak egy előnye volt: olcsó
volt, de cserébe nem nyújtott fedezetet a bezárandó lerakók rekultivációjára, rendes gyűjtőjárművek, technológiai fejlesztések
megvalósítására. Az alacsonyan tartott díj oda vezetett, hogy jelenleg nagyon kevés szolgáltató tud csak saját erejéből bármilyen fejlesztést megvalósítani.
Mi fog történni 2010-ben? A regionális rendszer központi és
kapcsolt létesítményei megépülnek és 2010. június 1-én megkezdjük a próbaüzemüket, melyet legkésőbb 2010. szeptember
30-án lezárunk.
Ezt követően, meg kell indítanunk a rendszer üzemszerű
használatát, hiszen a kiképzett dolgozókat már nem bocsáthatjuk egyszerűen szélnek, a gépek sem állhatnak üresen, kihasználatlanul 3-4 hónapot. Az egyetlen célszerű megoldás az
üzemszerű működés elindítása.
Ennek sajnos költsége van. A próbaüzem ideje alatt a Társulásnak kell biztosítania a távolsági szállítás költségeit, amely havonta, előreláthatóan 19 millió forintba kerül, három hónapon
keresztül. A szeptember 1-től induló teljes üzem költsége havi
81 millió forint (ez már tartalmazza a távolsági szállítás költségeit is) négy hónapon keresztül. A rendszer fenntartásához kapcsolódó egyszeri általános költségek 57 millió forintra becsülhetők, így összességében 2010-ben 440 millió forint költséget
kell a Szolgáltatóknak plusszként megtéríteni. Ez lakásonként,
átlagosan mintegy bruttó 5.000 Ft évi díjnövekedést jelent.
Tudom. Minden többe kerül, csak a munkabérünk nem nő.
De van lehetőség a takarékosságra. Azok, akik hajlandók tenni
a környezetükért, vállalják a szelektív gyűjtéssel járó feladatokat,
esetleg hajlandóak komposztálni is, lecserélhetik jelenlegi, jellemzően 110 literes edényüket kisebbre. Díjnövekedés így is lesz, de
annak mértéke lényegesen kisebb
lesz.
Mit kapunk ezért a díjért: a kötelezően ellátandó heti alkalommal történő ürítését az edényünknek, az évi
egy alkalommal történő lomtalanítást
és a szelektív hulladékgyűjtő rendszer
működtetését.
Czaun János

Felsőörsi HÍRMONDÓ

A Tiszta Európa Program,
Észak-Balatoni Térség
Regionális Települési
Szilárdhulladék-kezelési
Önkormányzati Társulás
elnöke

„Itt élünk” – Baumgartner József
z utóbbi hónapokban többször felmerült Baumgartner József neve a
Felsőörsi Hírmondó hasábjain.
A Felsőörsért Közalapítvány adományokat
gyűjtött számára, művégtag megvásárlásához. Jelentős összeg gyűlt össze a Közalapítvány számláján, a vállalkozók és magánszemélyek adományaiból.
De ki is Ő? Ismerik történetét? – Megkértem, mesélje el a Felsőörsi Hírmondó olvasóinak.

A

1979-ben született, azóta itt él Felsőörsön. 6 évesen futballozott, egészen tehetséges játékos volt. Imádott kerékpározni, motorozni, túrázni, önvédelmi
sportot is űzött, élte a ﬁatalság mindennapi életét. Szakmája vízvezetékszerelő,
balesetekor műanyagiparban dolgozott.
2006 októberében éppen motorozott a
Malomvölgyben, mikor elesett, a motor
rádőlt a lábára. Még hazamotorozott,
majd elvitték a kórházba, kivizsgálni a sérülést. Bokatörést állapítottak meg, melyet műteni is kellett. Pénteki napon
került sor a műtétre. A műtét sikeres volt,
természetesen utána fájt a lába. A szombati és a vasárnapi nap folyamán sokszor
jelezte, hogy a fájdalom egyre nagyobb,
de nem vették komolyan panaszait, azt
gondolták talán „hisztis”, és kicsi a fájdalomtűrő képessége. Aztán hétfőn reggel
egy orvos komoly vizsgálatot tartott, és
azonnal a műtőbe került Józsi. A műtét
után arra ébredt, hogy amputálták a jobb
lábát, combközépig. Orvosa azt mondta,
nem biztos, hogy túléli. Mi is történt?
Gas gangrene baktérium támadta meg.

Ezek után egy hétig intenzív osztályon,
majd jó 3 hétig kórteremben kezelték,
ahol a már legyengült immunrendszere
miatt más fertőzést is sikerült elkapnia,
ezáltal sebe még lassabban gyógyult.
Az amputáció után nem esett depreszszióba (!), mihelyt mozoghatott, mankót
kért, amint lehetett tornászott, a jövővel
foglalkozott. Azt mesélte, inkább a sajnálattól tartott, melyet majd ismerősei,
barátai mutatnak felé, de a sok-sok látogató nem ezt tette, támogatásukat bírta.
A kórház után hamar kezdett visszatérni az életbe, mankójával még egy budapesti bevásárlóközpontot is megjárt.
Műlábat következő év elején kapott, merev térdízületes volt, alig lehetett benne
mozogni – és Józsi mindenáron minél
többet mozogni akart – nem adta fel,
mesélte, hogy még cserepet is szedett a tetőről!
A következő műláb, melyet kapott,
már sokkal jobb volt, ezzel bicajozott is,
sőt bakonyi kerékpártúrán is részt vett.
1,5 évet töltött el otthon. 2008 tavaszán kezdett el újra dolgozni, az OmikronDokk Kft.-nél. Szerszámjavítónak vették
fel, de minden munkafolyamatot megtanult, teszi azt, amire kérik. Élvezi, hogy
dolgozhat. Baráti kapcsolatai úgy érzi,
megerősödtek a baleset óta, folytatta a ﬁatalságával járó életet, szórakozni is járt,
és a sport nem maradhatott el! Hihetetlen, de képes fára mászni, sziklát mászni,
örömmel kenuzik, de számára a kerékpározás a legfontosabb a sportok közül.
Idén csatlakozott a felsőörsi Polgárőrséghez, az itt végzett munkájával is viszonozni szeretné a közösség, a község összefogását, melyet érte tett.

„A sercegő üszök (gázgangréna, gázﬂegmóne) az izomszövet életveszélyes fertőző betegsége, melyet legtöbbször az anaerob Clostridium
perfringens baktérium, illetve más Clostridium
fajok okoznak. A sercegő üszök vagy gázgangréna az izomszövetet érintő, gyorsan terjedő
Clostridium-fertőzés, mely kezelés nélkül gyorsan halálhoz vezet. A kórokozók gázt termelnek,
ami a fertőzött szövetben marad. Általában sérülést vagy sebészi beavatkozást követően alakul
ki, de enélkül is előfordulhat. A sercegő üszök
vagy gázgangréna igen nagy fájdalommal jár a
fertőzés helyén.”

Forrás: http://www.doktorinfo.hu/
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„Az ember élete olyan, mint a patak.
Néha megzavarodik, és törve-zúzva kiárad,
de mindig visszatér a mederbe. „
Fekete István

Olyan műlábat szeretne az összegyűlt
összegből, mely bokaízületes is, lehet vele
lejtőn, lépcsőn is menni. 3 év kihordási
idő helyett 6 évet bír. Ez a műláb Székesfehérváron, egyedileg készül. A közösség
által összegyűjtött pénzből és állami támogatásból tudják ezt ﬁnanszírozni.
A Felsőörsért Közalapítvány közreműködésével indult el az adománygyűjtés
2007-ben, 2009. decemberi adat szerint
1.372.000,- Ft. összeg áll rendelkezésre.
Különösen nagy összeget adományozott
az Omikron Dokk Kft, az Önkormányzat, és magánszemélyek is jelentősen támogatták a művégtag megszerzését.
Nagyon köszöni mindenkinek a segítséget. Öröm volt az, hogy összefogtak érte,
akár ismerték személyesen, akár nem:
gondoltak rá, megértették, támogatták,
segítették.
Józsit én magam nem ismertem, de hallottam a történetét. Mesélték róla, hogy életkedve mit sem változott a
baleset óta. Nehezen hittem el
ezt, de minden tekintetben
megcáfolt beszélgetéseink folyamán. Öröm volt vele beszélgetni, hallgatni a tabuk
nélküli történeteket, amiket
elmesélt, jó volt megtudni,
hogy magánélete rendben
van. Gondolatai a jelen és a
jövő körül forognak, nem a
múlton rágódik. Kitartása,
ereje példamutató.
Teljes értékű életet él.
Plell Olga

Felsőörsi HÍRMONDÓ
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Újra a családon belüli erőszakról,
gyermekbántalmazásról
családon belüli erőszakkal elkövetett bűncselekmények elemzése, a körülmények, okok
feltárása nemcsak a rendőrség számára, hanem
más, ezzel foglalkozó civil szervezetek tevékenységében is fontos információ a megelőzési munkában.
Szakmai körökben általános az a vélemény, hogy sem
a nők elleni erőszakot, sem a gyermekek bántalmazását nem lehet önálló témaként kezelni, hiszen ezek a
szomorú események az érintett család életének, sajnos,
nem is ritkán, mindennapi életének a részét alkotják.
Mielőtt elfogultsággal vádolnának, el kell mondanom,
a családon belüli erőszak elkövetője nemcsak férﬁ lehet.
Az olyan bántalmazásokat, amelyek ebbe a bűncselekmény csoportba tartoznak, és a törvény bünteti, bármely családtag elkövetheti: apa, anya, nevelőszülő, férj, feleség, gyermekek, testvérek, nagyszülők, unokák, nagynénik,
nagybácsik, volt házas- és élettársak egymás ellen.
A Gyermekvédelmi törvény fogalmazza meg: A gyermeknek joga van emberi
méltósága tiszteletben tartásához, a ﬁzikai, szexuális vagy lelki erőszakkal történő bántalmazással, az elhanyagolással és az információs ártalommal szembeni védelemhez. A gyermek nem vethető alá kínzásnak, testi fenyítésnek és
más kegyetlen, embertelen vagy megalázó büntetésnek, illetve bánásmódnak.
EZEK A JOGOK MINDEN EMBERT MEGILLETNEK!
Amíg a férﬁakra, akár a komolyabb, ﬁzikai bántalmazás a jellemző, addig a
nők a lelki bántalmazást, a pszichés zsarolást gyakorolják. A felnőttek egymás
vagy a gyermekek elleni erőszakos cselekedetei valójában nem a gyermekek
viselkedésére adott válaszok, hanem egyszerűen így vezetik le az őket ért sérelmeket, a problémáik miatt bennünk lévő feszültséget, mert ezt a megoldást látták saját szüleiktől is. Az agresszív viselkedés az esetek döntő részében
alkoholos állapottal is párosul. Ezért is meghatározó a felnőttkori viselkedésünkben, hogy milyen környezetben nevelkedünk. Senki nem születik jónak
vagy rossznak. A gyermekek a felnőtté válás során tanulják meg, hogyan kell
viselkedni, mik a jogaik, mik a kötelességeik, mit szabad és mit nem szabad
ahhoz tenni, hogy a közösség, amelyben élnek, szeresse, elfogadja őket. Ezt az
együttélést szabályozta már a Tízparancsolat, és szabályozzák ma a törvények
is.
Az a szülő, aki mindent ráhagy a gyermekére, aki minden elvárás nélkül anyagi
javakkal halmozza el gyermekét, nem tanítja meg a társadalom által elfogadott
szabályok betartására, nem is gondol arra, hogy ezzel elhanyagolja őt. Ez pedig
ugyanolyan ártalmas, és ugyanúgy veszélyeket rejt magában, mint az agresszív
viselkedési minta. Már egészen kis korban kell kezdeni annak a tanítását, hogy
mit szabad és mit nem. Szabad és kell is a gyerekek követelőzésére nemet mondani! A „neveletlenség” a későbbiek során gyakran vezet viselkedési zavarokhoz, rossz tanulási eredményekhez, a mások és a szülők iránti tisztelet
hiányához, és végül törvénybe ütköző cselekedetekhez.
Ennek ellenkezője a túl szigorú nevelés. Amikor olyan elvárásokat támasztunk
a gyermekünk elé, amelyeknek éppen azért nem tud megfelelni, mert állandó
kritikában, szidásban, leszólásban van része. Ha egy gyermek nem kap elég
dicséretet, biztatást, szeretetteljes odaﬁgyelést, hiányt szenved az érzelmi fejlődése, amely mindenképpen rossz hatással van a teljesítőképességére.
A Gyermekvédelmi törvény szerint a nevelés a szülőnek joga és kötelessége is.
Vajon, amikor a szülők az iskolát, más intézményeket, a médiát teszik felelőssé
a gyermekeik viselkedése miatt, elgondolkodnak ezen?
Stanka Mária r. őrgy.
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Református gyülekezet

Rendőrségi felhívás!
alatonalmádi Rendőrkapitánya tájékoztatja a lakosságot, hogy a „Közbiztonsági Háló” program tovább
folytatódik. Nemcsak a Rendőrkapitányság
területén, hanem az egész országban számítani lehet és kell fokozott közbiztonsági és
közlekedésrendészeti ellenőrzésekre. Az ellenőrzéseket hétköznap, hétvégén, a legkülönbözőbb napszakokban megerősítő erők
részvételével tarjuk. A program célja a fokozott rendőri jelenléttel javítani a lakosság
biztonságérzetét, kiszűrni a közlekedési szabályszegőket, elfogni a bűncselekmény miatt
körözött személyeket.

programjai (április-május)

B

S TANKA M ÁRIA r. őrgy.

TÁJÉKOZTATÓ
a Településőr munkájáról

Felsőörs településőre: H ERBELY J ÓZSEF
Telefon: 06-70/453-3482
Feladatai többek között:
• Felsőörs községben tevékenykedő, hivatalos és közfeladatot ellátó személyek munkavégzésének támogatása,
• a különböző hivatalos szervekhez, rendvédelmi szervekhez, hatóságokhoz, közterület-felügyeletekhez kapcsolódó jelző
tevékenység, szükség esetén intézkedés
kezdeményezése az illetékes hatóságoknál,
• közvagyon helyben található elemeinek
(pl. parkok, játszóterek, középületek, stb.)
védelmében való közreműködés
• az önkormányzati rendeletek betartásának, ill. betartatásának, a bűnmegelőzési,
tűzvédelmi, köztisztasági, településrendészeti célkitűzések megvalósításának hatékony támogatása,
• veszélyhelyzet során közreműködés az
összehangolt segítségnyújtásban,
• munkavégzése során együttműködik a
Polgármesteri Hivatal munkatársaival,
önkormányzati képviselőkkel, intézmények dolgozóival, a településen működő
civil szervezetekkel, különösen a Polgárőr
Egyesülettel és a körzeti megbízott rendőrökkel.
Plell Olga

Felsőörsi HÍRMONDÓ

nagycsütörtöki esti áhítat
(Kálvin terem)
Április 2. 10 óra:
nagypénteki istentisztelet
(templom)
Április 4. 10 óra:
húsvét első napi istentisztelet
úrvacsorával
Április 5. 10 óra:
húsvét másod napi istentisztelet legátus szolgálatával
Április 8. 15.30- 17.30: tavaszi szüneti játszóház
(Kálvin terem)
Április 11. 10 óra:
istentisztelet
Április 1. 18 óra:

Nagy sikerű rendezvény

a Nőnap alkalmából
M

árcius 6-án este csordultig telt meg az iskola tetőtere,
ahol már harmadik alkalommal szerveztek Nőnap alkalmából programot a felsőörsi férﬁak.
Nótáztak, zenéltek, szavaltak, és hastáncoltak nekünk, melyekkel nagy sikert arattak. (Utóbbi produkció a www.videa.hu
oldalon is megtalálható.) A vacsorát is férﬁaink szolgálták fel,
majd jól meg is táncoltattak minket a bál alatt. A Nőnapi Bál jótékonysági akciót is magába foglalt, Baumgartner Józsefnek ajánlották fel a tombola bevételét.
A hölgyek sem vonták ki magunkat a bál munkálatai alól. Finomabbnál ﬁnomabb pogácsát, süteményt készítettek és vittek
el a mulatságra.
Rengeteg felajánlás, tombolatárgy is érkezett, melyet a szervezők nevében itt a Felsőörsi Hírmondó hasábjain is köszönünk
szépen!
Kedves Olvasók! A Nőnapi Bálról készült fotókat honlapunkon (www.felsoors.hu) is megtekinthetik.
Plell Olga

Április 18. 10 óra
Április 25. 10 óra:

családi istentisztelet
gyermekfoglalkozással
istentisztelet

hálaadás az édesanyákért
istentisztelet keretében
Május 6. 18 óra:
ökumenikus istentisztelet a
római katolikus templomban
Május 7. 18 óra:
ökumenikus istentisztelet
a református templomban
(az alkalom után szeretetvendégség a Kálvin teremben)
Május 8. 10 óra Litér: hittanosok körzeti találkozója
és vetélkedője
Május 9. 10 óra:
istentisztelet
Május 2. 10 óra:

Május 13. 17 óra:

Május 16. 10 óra:
Május 21. délután:
Május 23. 10 óra:

Május 24: 10 óra :
Elérhetőségeink:

áldozó csütörtöki áhítat és
a konﬁrmandusok bizonyságtétele (Kálvin terem)
hittanévzáró istentisztelet
szeretetvendégséggel
Szeretethíd – Református
Önkéntes Nap:
ﬁatalok Felsőörsért
pünkösd első napi istentisztelet, a konﬁrmandusok
ünnepélyes fogadalom tétele,
úrvacsoraosztás
pünkösd második napi istentisztelet
Kántorné Pólus Ibolya lelkész
(06 20 51 247 51)
Kertvég u. 10.
Kovács Gábor gondnok
(06 87 789 313) Fő u. 14.

Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkon!
„Erősödjetek meg az Úrban
és az Ő hatalmas erejében!” (Ef 6:10)
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