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Ezen a napon a magyar szabadságharc kezdetét ünnepeljük.
Március 15-e jelképpé vált, nemzetünk szabadságszeretetét, szabadság utáni vágyát fejezi ki.
Történelmi előzmények
Az 1848 március 15.-én kitört forradalom és szabadságharc nem
volt előzmény nélküli. Abban az időben a Magyar Királyság és az
Osztrák Császárság együttesen alkotta az Osztrák- Magyar Monarchiát. Közös uralkodója volt a két országnak, aki a Habsburgházból került ki. Bár volt magyar Országgyűlés, ennek nyelve először a latin, majd a német lett. A magyar rendek törekedtek az önállóságra, próbáltak engedményeket elérni az uralkodónál, kevés
sikerrel. Egymásba értek a háborúk, amit a magyar társadalom
minden rétege megszenvedett. Az uralkodók is érezték ennek a
helyzetnek a visszáságait, ezért engedményeket tettek: Mária Terézia bevezette a Ratio Educationis-t, (az oktatás rendszere), ami
egységesítette a középfokú oktatást, így minden 7-13 éves gyermeknek iskolába kellett járnia. II. József - akit a magyarok
"kalapos királynak hívtak", mert nem koronáztatta magyar királlyá
magát -, könnyített a jobbágyok helyzetén, csökkentette adóterheiket.
1789-ben kitört a francia forradalom, ennek eszméje hatással
volt a magyar értelmiségre is, egyre erősebbé vált az uralkodó iránti gyűlölet. Ezt növelte, hogy a háborúk miatt II. József a magyar
nemességet is meg akarta adóztatni, így már a király trónfosztásáról is tárgyaltak a magyar nemesek. Amikor Franciaország hadat
üzent a Habsburg Birodalomnak, az akkori király, I. Ferenc hadisegély nyújtására kötelezte a magyarokat, embert és pénzt követelt.
1805-ben a háború elérte hazánk területét, a franciák átlépték a határt. Napóleon 1809 májusában felszólította a magyar nemességet,
hogy szakadjanak el a Habsburg Háztól és támogassák Franciaországot. Ezt a nemesek nem tették meg, mivel féltek attól, hogy elveszítik kiváltságaikat.
1815-ben Waterloo-nál Napóleon vereséget szenvedett, ezzel
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véget ért a háború, ezzel a magyar termékek iránti kereslet is
csökkent, a pénz is értékét
vesztette.
1825-ben összeült az Országgyűlés, ahol a magyar
nyelv használatának ügye volt a
központi kérdés. Ekkor született döntés a Magyar Tudományos Akadémia felállításáról,
amihez gróf Széchenyi István
egy éves jövedelmét ajánlotta
fel. 1830-ban jelent meg Széchenyi Hitel című műve, amiben Magyarország gazdasági és
társadalmi átalakulásának programját fogalmazta meg.
1832-ben Kossuth Lajos
megjelentette az Országgyűlési
Tudósítások című lapot, amelyből értesülhetett az ország népe
a tanácstermekben folyó vitákról. Az egyre erősödő reformmozgalmat az uralkodó -ekkor
már V. Ferdinánd - és környezete nem nézte jó szemmel,
ezért sok magyar vezetőt börtönbe záratott.
A reformmozgalom erősödé-

sét azonban nem tudta megakadályozni. 1847 nyarán megalakult az ellenzéki Párt, aminek
elnöke gróf Batthyány Lajos
lett. Programjukat az ellenzéki
nyilatkozatot, Deák Ferenc fogalmazta meg. Követelték a
Parlamentnek felelős magyar
kormány létrehozását, a sajtószabadságot, az egyesülési és
gyülekezési szabadságot, Erdély Magyarországhoz csatolását, a közteherviselés bevezetését, a törvény előtti egyenlőség
bevezetését valamint, hogy a
nép is képviseltethesse magát a
törvényhozásban és a helyhatósági választásokon. Az Ellenzéki Nyilatkozat a márciusi forradalom programjává vált.
Franciaországban 1848. februárjában, Bécsben 1848. március 13-án kitört a forradalom.

Mi történt 1848 március 15-én?

radikális ifjakra is. 15.-én a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi
Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy
maguk szereznek érvényt a sajtószabadságnak. Alig néhányan
indultak el Landerer Lajos és
Heckenast Gusztáv nyomdájához, ahol cenzúra nélkül kinyomtatták az Irinyi József által
megfogalmazott 12 pontot, valamint Petőfi lelkesítő költeményét a Nemzeti dalt. Délután
nagygyűlést hirdettek a Nemzeti Múzeum elé, ahol már több
tízezer ember jelent meg. Itt
felolvasták a 12 pontot és Petőfi is elszavalta költeményét.
Ezután a Várba vonultak, hogy
a Helytartótanáccsal elfogadtassák követeléseiket. Ez teljes
mértékben sikerült, így vér nélkül győzött a forradalom. Az
összegyűlt tömeg követelésére
Táncsics Mihályt is szabadon
bocsátották.

A bécsi forradalom híre ösztönző hatással volt a magyar

Beszámoló a Polgárırség munkájáról

Gólya hírek

A Felsőörsi Polgárőr Egyesület a 2007- es évben is ugyanolyan
lendülettel dolgozik a község biztonságáért, mint azt az előző évben tette.
Az egyesület létszáma jelenleg 10 fő. Különböző fórumokon
már jeleztük a lakosság felé a Polgárőrség bővítését, de eddig még
nem volt jelentkező, aki közénk állna és a községért, a község lakóinak biztonságáért „dolgozna”. Negatív kritikát annál többet kapunk. Ez a 10 fő napi szolgálatot lát el. Az Önkormányzat rendezvényein rendszeresen biztosítási és rendezői feladatokat vállal. Itt
szeretném megköszönni az Önkormányzat segítségét, amely nélkül
egyesületünk nem tudna működni.
Sok kritika ér bennünket, hogy nem látják a polgárőrséget. A
polgárőrök lehet, hogy akkor állnak szolgálatba, amikor más már
aludni tér.
Bel- és külterületen egyaránt járőrözünk, és nincs egy ünnepély,
ahol nem látni polgárőröket, akik a rendezvény lebonyolításán segédkeznek. Pl. Betlehem, falunap és még sorolhatnánk.
Napi kapcsolatot tartunk a körzeti megbízott urakkal. Havi rendszerességgel ülésezünk, ahol megvitatjuk az eltelt szolgálati idő

Sok szeretettel köszöntjük
Esső Zsóka, Katalint, aki
2006 december 17-én született: 4050 grammal és 56 cm
hosszúsággal. Édesapja Esső
István, édesanyja Essőné
Kocsándi Katalin.
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Jó egészséget kívánunk az
egész családnak.
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eseményeit, valamint más tennivalókat. Több ízben is, meghívottként ülésünkre látogatnak
körzeti rendőreink, akik nagyban segítik munkánkat. Bizalommal fordulunk, fordulhatunk hozzájuk.
Megköszönöm a Polgárőrség
nevében Borbély Krisztián és
Fehér György körzeti megbízottjainknak a segítségüket.

Köszönet mindazoknak, akik
valamilyen módon a Polgárőr
Egyesületet támogatták, és támogatásukra ezután is számíthatunk.
Bármi szokatlan, vagy rendellenes dologgal találkoznak,
kérjük jelezzék felénk, hogy
további információkkal segítsük rendőreink munkáját.

A polgárőrség elnöke: Esső István
Titkárok: Sarf Zoltán és Tóth
Zsolt
Minden felsőörsi lakosnak jó
egészséget kíván a Felsőörsi
Polgárőr Egyesület nevében is:
Borbély György
képviselő

Iskolai farsang 2007
2007. febr. 17-én, szombaton 15
órakor kezdődött az iskolások farsangi bálja. A gyerekek szebbnél szebb,
igényesen elkészített jelmezekben
vonultak fel. Sokan szellemes rímeket
is faragtak maskarájukhoz. A zsűrinek
nehéz dolga volt a helyezések elbírálásánál. A szülők sok finom süteménnyel és ízletes szendvicsekkel
fogadták a büfében a vásárlókat.
Köszönet érte!
Tanulók

Almával ne kínáljatok,
Mert örök álmot aludni nem akarok.
Steiger Vivien: Tavasztündér
Tavasztündér vagyok
Figyeljetek, varázslók
Takarodj el te hideg tél
Bújjatok elő virágok,
Illatotok töltse be az egész világot!
Cérna Korina: Jázmin hercegnő
Jázmin hercegnő vagyok, a legszebb a
világon
Páromat, ha keresed, bizony nehezen
találod.
Kránicz Dóra: Pincérnő
A pincérnők gyöngye vagyok
Ételt, italt felszolgálok.
Lótok, futok, mosolygok,
Panaszra okot nem adok.
A vendég szava mindig szent,
Főleg, ha fizet.

Farsangi versek
Szalai Attila: Ragyogó villanyszerelő
Egy drót ide, egy drót oda
Tévedni nem lehet soha
Simó Bence: Nindzsa
Én egy fehér nindzsa vagyok
Csak jó ügyért harcolok
Küzdök, mint a nagyok
Ütök, rúgok, ha kell harapok
Van fegyverem is: kard, csillag és tőr
Szólj, ha kell egy ilyen jó testőr.
Varga Renáta: Hófehérke
Hófehérke lennék én
Törpék nélkül jöttem el hozzátok
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Tóth Patrik: Balesetes sebesült
Történt egy kis baleset,
Szegény Patrik elesett,
Összetörtem magamat,
Fejem csupa daganat.
Sérülésem jelentős,
Meg is ijedt a mentős.
Itt is fáj, meg ott is fáj,
Kezem, lábam gipszben már.
Kedvem mégis csuda jó,
Itt a Farsang. Halihó!
Hegedűs Ágnes: Csillagszóró
Csillagot szór az én szemem,
Pedig nem is vágtak fejen!
Kulcsár Anna: Napsugár
Napsugár a levegőben, tündököl a rét,
Kincseit az ifjú tavasz bőven önti
szét.
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Március
Március az év harmadik, 31
napos hónapja a Gergelynaptárban. Március nevét Marsról,
a háború római istenéről kapta. Az
ókori Rómában szerencsét hozónak tartották, ha a háborút ez idő
tájt indították. Az ókori görög kultúrában
a
márciust

„Anthesterion”-nak hívták. a
XVIII. századi nyelvújítók szerint
a március: olvanos. A népi kalendárium Böjtmás havának nevezi.
Jeles napjai:
8. - Nemzetközi Nőnap
15. - A Magyar Köztársaság
nemzeti ünnepe

- A Magyar Sajtó Napja
21. - tavaszi napéjegyenlőség, a
csillagászati tavasz kezdete
- a Költészet Világnapja
22. - a víz világnapja
29. - A csillagászat napja.
- március utolsó vasárnapja : a
nyári időszámítás kezdete.

Kultúra
A Kertbarát Kör foglalkozásain történt
Február 15-én Takács Ferenc tanár, a Megyei Kertbarát
Szövetség elnöke tartott előadást a gyógynövényekről.
Többek között elmondta, hogy
milyen szerencsés helyen lakunk. A Balaton felvidéken 150
-170 gyógynövény félével lehet a természetben találkozni,
míg az Alföldön csak 50-60 faj
található. Kiemelte előadásában, hogy nagyon fontos a növény ismeret. Sok tea készíthe-

tő belőlük. A tanár úr maga termesztette és szedte növényekből teakeveréket, kenőcsöt,
tinktúrákat és gyógypálinkákat
készít. (A jegyzék megtekinthető.)
Február 20-án Kaszás Gábor mérnök-tanár a szőlészetet
ismertette a részvevőkkel. Bevezetőül a szőlőtermesztés történetéről, a szőlőfajták jellemző tulajdonságairól tájékoztatott. Szemléltette a szőlővessző

részeit. Beszélt a metszés céljáról, - mellyel meghatározható a
tőke formája, - idejéről, eszközeiről, módjairól és alkalmazásáról. Bemutatta a metszőkést, melyet ma már nem használnak
-, valamint egy rókafarkú fűrészt. Kiemelte előadásában a
metszőolló tisztaságának fontosságát.
Tislér Anikó

Tavasz a kertben
Március! A növénykedvelők
(és növények) számára fontos hónap. Jelentőségét a hőmérséklet
emelkedése, a napsütéses órák
számának gyarapodása, és ennek
következményeként a növények és
a természet ébredése adja.
Az első feladatok: a lehullott
levelek összeszedése, az elszáradt
növényi részek lemetszése, a rózsák és gyümölcsfák metszése. A
kerti hulladék újrakomposztálása
sokaknál még gyermekcipőben
jár, ezért egy pár szót szánjunk
rá !
A komposzttároló ha lehet legalább két készből álljon. Az egyik
rekeszben az előző évi kerti hulladék, a majdnem kész komposzt
van . A másikat pedig töltjük az
aktuális anyagokkal: például tavasszal lomb, ágak aprítéka (jó
szolgálatot tesz egy aprítógép),
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nyáron a fűnyesedék, elbomló
konyhai hulladék, gyomlálás
„terméke”, ősszel újfent lomb.
Tévhit, hogy a diófa lehullott
lombja nem hasznosítható! De
nem keverhető, ajánlott neki inkább egy külön rekesz, mivel a
lebomlási ideje legalább a duplája
az egyéb lombokénak kb. 4-5 év.
Nem ajánlott komposztálni a
citrusfélék héját, természetesen a
szervetlen anyagokat: műanyag,
kő, üveg, és a láthatóan fertőzött,
beteg növényi részeket sem.
Bármennyire is kellemetlen, ezeket a legjobb elégetni (monílás
ágak, tűzelhalás, rovarkártevőkkel
borított részek pl. pajzstetű).
Az elvégzett metszési munkák
után ajánlatos elvégezni egy úgynevezett „lemosó” permetezést.
Én személy szerint ellene vagyok
mindenféle kémiai védekezésnek a
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kertben, de ezt javaslom, mivel a
frissen kibújó hajtások ekkor a
legvédtelenebbek. A károkozók és
kártevők pontosan tudják ezt, ezért
egy szép napsütéses, szélcsendes
napon ezt ejtsük meg. A permetszer tartalmazzon gombaölő, rovarölő és tapadást elősegítő szereket. A gazdaboltok pontos felvilágosítást adnak a szerfajtákról.
Nos, ha mindez készen van, ne
dőljünk hátra a kerti székben, mivel vár ránk a veteményes felásása, a zöldségek és virágmagok
elvetése kis cserepekbe, a szerszámok beszerzése (ami hiányzik, és
mindig hiányzik valami), a fűnyíró
felkészítése, a faiskolák végigjárása és különféle „csemegék” beszerzése, és máris nyakunkon van
árpilis.
Tislér Péter
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Életképek
P. Tófeji Valéria: Az Otthon melege
Kis családi házunkban szoba,
konyha, előszoba, kamra helyiségek
közül a konyha volt a legkedveltebb
tartózkodási hely. Nagy konyhánkba
sok minden belefért: konyhaszekrény,
asztal, pad, székek, sparhelt, vizespad,
mosdó és egy fehér ágy. A falakon
dísznek fehér vászonra piros hímzőszállal varrt négy falvédő volt. Kettőnek a feliratára is emlékszem, mert
azt fejezte ki, amit mi is igaznak éreztünk.
Egyik:
A konyhapénz legyen elég,
mindig finom lesz az ebéd."
Apám biztos támpont volt a család
megélhetését illetően. Mindig dolgozott, sose kocsmázott. A pénzt az
utolsó fillérig anyámnak adta, aki
ügyesen takarékoskodva úgy osztotta
be, hogy mindenre jusson, még arra
is, hogy engem erőn felül, divatosan
öltöztessen. Akkor is ő vette nekem a
legszebb tavaszi kabátot, amikor már
férjhez mentem. Nem akarta, hogy
tófeji barátnőim azt higgyék, " nem
jól megy a sorom".
Másik felirat:
"Az én uram csak a vizet issza,
nem sírom a lányságom vissza."
Sose láttam sírni az anyámat. Kiegyensúlyozott, boldog embernek
gondoltam. Emlékeimben úgy él az ő
mentalitása, hogy családjáért élő, róla
maximálisan gondoskodó
"anyatigris", aki alig várta az
egerszegi iskolából való hazaérkezésemet, és beszámolóimat az 54 km
vonatozás után naponta.
Azt a tényt, hogy kései, "véletlen"
gyerek vagyok, elfeledtette vele, hogy
álmait bennem megvalósulni látta.

Amikor tíz évesen bekerültem a városba, attól az időtől a város egy kis
darabja beköltözött az otthonunkba.
Hiába járt Józsi, a bátyám is hat évvel
előbb Egerszegre, ő sohasem mesélt
otthon semmit. Csak később derült
fény az igazságra, hogy Varga Jolán
és barátnői meg Józsi és barátai a Zala
-partra jártak időnként kiruccanásra.
Ezt kellet eltitkolnia a szülők elől.
Három óra felé érkezett a vonat
Tófejre Egerszegről. Anyám addigra
megterített nekem. Leültem az asztal
melletti padra, ő velem szemben a
hokedlira és meséltem, meséltem és
ettem egyszerre. Ő áhítattal hallgatta
az aznapi történeteket. Később már
kiszínezve adtam elő meséimet, mert
láttam, hogy kipirult arccal hallgatva
beleélte magát a történetbe, mintha ő
is ott lett volna. Ezek az iskolai mesék
pótolták neki elmaradt álmait.
Ha a mezei munkák kerültek sorra,
az egyszerűbbeket már én is el tudtam
végezni. Így már kicsi koromban a
babszedésben, a krumpli összeszedésében, szőlőszüreten segíthettem. Később kapálni is megtanultam.
Ennek akkor láttam igazi hasznát,
amikor pedagógus szolgálati illetményföldet kaptam, és a két holdat
ketten műveltük meg a férjemmel.
Emlékszem, anyámnak mindig
melege volt. Szerette a piros paradicsomot, azzal szokta enyhíteni babszedéskor a hőséget a kukoricaszárak
között. A vöröshagymát már reggel
bevagdosta, besózta és kenyér mellé
az volt a mezei étel. Mire rákerült a
sor, már nem volt olyan csípős, hanem a sótól kellemesen síkos.
Apám ritkán jött velünk a mezőre,

csak a legnagyobb munkákban vett
részt, mert a műhelyben érezte igazán
hasznosnak magát. Talán mert ez jelentette a pénzt. Az a két hold juttatott
föld valahogy megmunkálásra került.
A szántást a vetést mindig elvégezték
a gépek, amelyért apám a műhelyben
megdolgozott. A többi munka anyámra és az időnként ráérő családtagokra
várt. Apám munkájáért gyakran fizettek természetben a gazdák: kapa-,
kasza-,ásó-, lapát-,fejszenyelet tejjel,
túróval, gyümölccsel, vetőmaggal
fizettek meg. Mester úrnak vagy Tófeji úrnak szólították. Anyámat ténsasszonynak, asszonyságnak, esetleg
Tófeji néninek, de a keresztnevén
sohasem szólította senki. Ez egyfajta
tiszteletnek a jele volt.
Ha rájuk gondolok, a munka jut az
eszembe, amelyet nemcsak elvégezni,
hanem szeretni is lehet. A szó igaz
értelmében érzem és látom, hogy
folyton mozognak, jár a kezük, hajladoznak minden évszakban. Örülök,
hogy magamban őket látom továbbélni. Én is szeretem a rendet, tisztelem a
munkát, megbecsülöm amim van,
segítek annak, aki rászorul, vagy
igényli ezt körülöttem. Ezek a tulajdonságok bennünk gyökereznek.
Anyámtól örököltem akaratos hitemet magamban,
A derűt, szeretetet kisebb-nagyobb
adagban.
Kitartásomban apám ereje él bennem.
Tudom, ha elmegyek, akkor is kell
tennem.
Ők ölelik egymást, ha a szépre emlékszem,
Egymás kezét fogják bennem széttéphetetlen.

Az Önkormányzat hírei
A testületi ülésen történt
2007. február 28-án soros ülését tartotta a képviselőtestület.
Elsőként az elmúlt ülés óta történtekről:
Február 16-án ülésezett a Kelet
-Balatoni Többcélú Társulás, és
elfogadta a 2007. évi költségvetést

59.470.000.- Ft-tal.
A polgármesterek döntöttek
arról is, hogy szeptember 2. hétvégéjén ünneplik meg Zoboralja és a
Kelet-Balaton kapcsolatának 15
éves évfordulóját.
Február 21-én Leader-találkozó
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volt Balatonalmádiban, ahol szóba
kerültek a kelet-balatoni kistérség
projektötletei, és a Leader pályázat.
Február 24-én volt a Polgármesteri Hivatal nagytermében a
református teaest.
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Február 27-én két fontos találkozóra is sor került: egyrészt a
Balatonalmádi Családsegítő Központ vezetőnője kereste fel önkormányzatunkat, és megerősítette,
hogy az idősek nappali ellátásának
vezetője Kalmár Lajosné lesz. Ez
a szolgálat a jelenlegi könyvtár
helyén fog működni. A házi segítségnyújtást ezután is Herbelyné
Kaszás Tímea fogja ellátni.
A másik találkozó a veszprémi
önkormányzat oktatási irodájának
vezetőjével, a veszprémi kistérség
képviselőivel és a Botev iskola
igazgatójával zajlott le, melyen
kiderült, semmi akadálya a két
iskola kapcsolatának. A részleteket ezután fogja kidolgozni a
veszprémi Polgármesteri Hivatal.
A képviselők elsőként a közösségi házzal kapcsolatos kérdéseket
vitatták meg Mészáros Norbert
tervezővel, és döntöttek arról,

hogy elvi építési engedélyt kell
benyújtani az építési hatósághoz.
A 2006. évi költségvetési rendeletet módosította a testület, majd
hosszas vitát folytatott a 20062010 közötti ciklusprogramról.
Végül megegyeztek abban, hogy a
bizottságok előzetes véleményezése szerint, határidőkkel ellátva a
március végi ülésre lesz beterjesztve a végleges változat.
A Balaton Riviéra Egyesület
beszámolóját, és a Malomvölgy
Iskola „Esélyegyenlőség, egyenlő
bánásmód” programját elfogadta a
képviselőtestület.
A Településfejlesztési Bizottság véleményét támogatták a képviselők, miszerint az óvodavezető
hozzon ajánlatot az óvoda további
bővítéséről.
Egy perbeszállás kapcsán a
képviselők a peren kívüli megegyezés megkísérléséről döntöttek, melynek során az Öreghegyen

biztosítani lehet több telek megközelíthetőségét.
Egy megkeresésre az ún.
Prevics-ház eladásáról született
döntés, és arról, hogy az árát a
civilház („Tislér-ház”) felújítására
kell fordítani.
Alkalmi munkavállalói foglalkoztatás bevezetése volt a következő napirend, aminek célja a közterületek rendezettebbé tétele.
A Belső Ellenőri Társulási
megállapodást elfogadták a képviselők, és a Kihívás Napi felhívást
megismerve döntöttek a részvételről. (V. 25.)
A Tábor melletti önkormányzati bérlakás lakbérhátralékának behajtásáról hozott utolsóként határozatot az Önkormányzat.

Kenézné B. Györgyi

Hirdetések
A Balatonfüred Körzeti Földhivatal FELSŐÖRS település a belterületi és különleges külterületi ingatlannyilvántartási térképeinek digitális átalakítását befejezte és azt 2007. február 19. és 2007. március 19. között az
ügyfélszolgálaton közszemlére teszi. Az eredeti grafikus térkép hiteles, digitális másolatát tartalmazó digitális
ingatlan-nyilvántartási térképet, a közszemle időpontja alatt bárki megtekintheti, sérelem esetén a közszemle ideje
alatt felszólalással, az azt követő harminc napon belül fellebbezéssel lehet élni.
Balatonfüredi Körzeti Földhivatal
Balatonfüred, Felső köz 2.
----Rendszeresen takarítást vállalok : 06/70-622-3544
-----

Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Felelős szerkesztő: Művelődésszervező. Lapszerkesztő: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: OMIKRON 2001 Bt.
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők.
Hirdetésfelvétel a művelődésszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban.
Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- FT
6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- FT
Lapzárta: minden hó 28-án.
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