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A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Önkormányzati hírek

Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2012.
szeptember 10-én tartotta, melynek közérdeklődésre is számot tartó témái a következők voltak:
A testület elfogadta az állatok tartásáról szóló
önkormányzati rendelet módosításának koncepcióját, azzal, hogy a következő ülésre a rendelet tervezet pontos szövege legyen előterjesztve.
A Felsőörsi Polgármesteri Hivatal későbbi jövőjét komolyan befolyásoló – bár formális – szándéknyilatkozatot fogadott el a képviselő-testület arról, hogy közös önkormányzati hivatalt kíván alakítani Balatonalmádi Város
Önkormányzatával. Talán nem annyira köztudott, de az új önkormányzati törvény kötelezi
a 2000 főnél alacsonyabb lélekszámú településeket, hogy közös önkormányzati hivatalt hozzanak létre környező önkormányzatokkal ös�szefogva.
Az önkormányzat ezen az ülésén döntött a
hó-tolásról és síkosság-mentesítésről szóló ajánlattételi felhívás kiírásáról, melyre a korábbi határozott idejű szerződés lejárta miatt volt szükség.
A képviselő-testület döntött a Hóvirág utcai
játszótér, valamint a Civilház udvarának fejlesztéséről szóló pályázatok előkészítéséről.
A képviselő-testület elfogadta az Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sport Egyesület kérelmét, és
a sportöltöző épületének felújítására 4.876 ezer
Ft visszatérítendő támogatásról döntött. Az átmeneti és visszatérítendő támogatásra az Új
Magyarország Vidékfejlesztési Program keretében elnyert, de utófinanszírozott pályázat miatt
van szükség.
A képviselő-testület határozatot hozott arról, hogy megkeresi a szolgáltatót (VKSZ Zrt.),
hogy a település szelektív hulladékgyűjtő edényeinek rendszeres túltelítettségének problémáját oldja meg.
A képviselők arról is döntöttek, hogy felmondják az eddigi ebrendésszel kötött átalánydíjas szerződést és a gyepmesteri feladatok ellátására másik vállalkozóval kötnek szerződést.
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2012.
október 8-án tartotta.
A testület elfogadta a haszonállatok tartásáról
szóló rendeletet, melyet társadalmi egyeztetésre
bocsátott a helyben szokásos módon. A rendelet szövege olvasható az önkormányzat hivatalos honlapján a következő menüpontban: www.
felsoors.hu à ’Önkormányzat’ à ’Rendelettervezetek’.
A képviselő-testület egyetértve mindkét bizottságának egyöntetű álláspontjával és a vonatkozó törvény sugalmazta szabályokkal nem kívánta az államtól átvállalni az Malomvölgy Iskola működtetésének költségeit.
Az önkormányzat döntött arról, hogy korábbi határozatát kibővítve a Hóvirág utcai játszó-

tér felújítására benyújtandó pályázatot kibővíti a
Sportpálya melletti játszótér felújításával is.
Ugyancsak pályázatot nyújtunk be a Civilház udvarának parkrendezésére. Ennek tervezési költségeit, 130.000 Ft-ot a pályázatra való felkészülés részeként állja az önkormányzat.
A testület döntött a korábban meghirdetett
bérlakás bérbe adásáról is. A bérlakásba Csonka Viktória – felsőörsi lakos - költözhet be családjával. Mivel a felhívásra egyetlen jelentkező
volt, így nem volt nehéz a döntés a képviselők
számára.
A testület döntött egy másik felhívásra beérkezett pályázatokról is. A hótolás- síkosságmentesítésre két pályázó adta be anyagát, mely
közül az egyik nem felelt meg a formai követelményeknek, így az önkormányzat Csóka Tamás
egyéni vállalkozó pályázatát fogadta el és vele
köt szerződést.
Az önkormányzat gyakorlatilag lezárta a
szennyvíz nyomvonalakon történt útsüllyedések garanciális kijavításáról szóló, régóta húzódó folyamatot azzal, hogy elfogadta a jogutód
nettó 2 millió forintos ajánlatát. Így a kivitelező
ilyen értékig vállalja a szükséges helyeken a garanciális javításokat. Az önkormányzat egyúttal
megkereste a Csendvilla utca lakóit, hogy anyagi hozzájárulásuk függvényében a nyomvonallal érintett süllyedéseknél nagyobb mértékű útjavítást is elképzelhetnek tart.
A testület elfogadta a DRV Zrt. ivóvíz és
szennyvíz közműrendszer rekonstrukciós javaslatainak jelentős részét is. A felújítások fedezete
a lakosságtól beszedett díjak elkülönítetten kezelt része.
Döntés született arról is, hogy az önkormányzat továbbviszi a csapadékvíz-elvezető rendszer
fejlesztéséhez nélkülözhetetlen vízvisszatartó
gát terveztetését is. A gát tervezett helye a Malomvölgy Jegenyés nevű részén van.
A már megrendelt két új gyalogátkelő-hely
tervezését ki kell bővíteni a közvilágítás tervezésével is, mert a tervezési munka közben derült
ki, hogy gyalogátkelő-hely számára már nem
elegendő a megvilágítás a kérdéses helyeken.
A testület tárgyalta a nyitott szín huzatmentesítésének kérdését is és elfogadta a Civil Baráti
Kör ajánlatát azzal, hogy el kell végezni a jelenleg is látható kék színű szigetelő esztétikus takarását a tető aljának többi részén látható nádfonattal megegyező borítással.
Képviselői indítványra az őszi faültetés céljára 20 ezer Ft-ot szavazott meg a testület, melynek fedezete a korábban más célra felajánlott
képviselői tiszteletdíj megmaradt része lesz.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.felsoors.
hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs, polgármester

Gondolatok
idõsek napjára...
Az emberi gyermeklét eszmélésének
idején szüleink és nagyszüleink jelentik
számunkra az otthon meleg biztonságát,
azt a biztos pontot, amely bármilyen bajunk esetén oltalmat nyújt, és gyengéden
segít a világot felfedező első lépéseinknél. Gyermeki világunkban a szülők jelentik a rendet, a kötelességek rendszerességét, a szigorúságot, nagyszüleink pedig a
feltétlen, odaadó szeretetet, a felhőtlen jókedvet, nevetést. Gyakran az idősebbektől tanuljuk meg a legizgalmasabb dolgokat: hogyan kell sípot csinálni, tüzet rakni,
vagy tésztát kavarni, lekvárt főzni. Ma is
fülembe csengenek nagyapám és méhész
barátjának csendes, bölcs szavai, amikor
téli estéken a tűzhely melegénél megbeszélték a háztályi gazdaság apróbb – nagyobb gondjait. Gondolkodás- és jellemformáló emberi kötődés ez a generációk
kapcsolata, amit nem pótol semmiféle tudományos alapon szervezett intézmény.
Később, amikor ifjúkorunkban kinyílik előttünk a világ, megismerjük a közeli és a távolabbi múlt eseményeit, döbbenten csodálkozunk rá az idősebb generációk emberfeletti teljesítményére. A világháború rettenetes anyagi terheit és véráldozatát túlélve szinte csak kézzel dolgozva kaparták elő Magyarországot a romok
alól, s a harmadik tavaszon már reménykedve és büszkén nézték a határban sarjadó gabonatáblákat. Elviselték és túlélték
az újraéledő rémuralomnak az önálló emberi lét kibontakozását sárba tipró tombolását, a padlások lesöprését, a társadalom
finom szövetének szétszaggatását. A mai
idős generációra, annak verejtékes munkájára alapozva lehetett ideig-óráig sikeres a gulyáskommunizmus, relatív jólétet
biztosítva nemzetünk számára.
A rendszerváltásnak mondott káosz évtizedeinek anyagi-szellemi-lelki rombolását is leginkább ők szenvedték el. A munkahelyek elvesztése, a költségvetési lyukakat foltozgató ilyen-olyan csomagok, a
fiatal generáció tanításának és életkezdésének egyre növekvő anyagi terhei mindmind az ő vállukra nehezedtek.
Köszönet az el nem múló szeretetért,
a támogató odafigyelésért, az élethosszig
tartó álhatatos és kemény munkáért, a család összetartásáért. Éltesse őket a jó Isten
egészségben, boldog családi közösségben
az emberi élet végső határáig!
Kulcsár Tamás
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Az Európai és Globális Geopark Hálózat tagja lett
a Bakony-Balaton Geopark

A Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság hivatalos sajtóközleménye
Kiadás helye és időpontja: Csopak, 2012.
szeptember 25.
„A megszelídült vulkánok és dinoszauruszok földje” nemzetközi összehasonlításban
is páratlanul gazdag földtani örökségét, aktív
geoturisztikai tevékenységét ismerték el
A portugáliai Aroucában megrendezett 11.
Európai Geopark Konferencián a projektgazda
Balaton-felvidéki Nemzeti Park
Igazgatóság (BfNPI) delegációja 2012. szeptember 20-án este átvette az Európai Geopark
Hálózat (EGN) és az UNESCO által támogatott Globális Geopark Hálózat (GGN) teljes jogú tagságáról szóló okleveleket. A magas rangú elismerést az UNESCO részéről
Patrick McKeever, az EGN részéről Nikolaos
Zouros elnök és Andreas Schüller alelnök adta
át Puskás Zoltán igazgatónak, Korbély Barnabás geopark projekt koordinátornak és Knauer
Anna turisztikai szakreferensnek (utóbbi két
szakember nagy sikerű előadást is tartott a rendezvényen). A BfNPI delegációjának kíséretében jelen volt Zolnai Mária, a Vidékfejlesztési
Minisztérium Környezetügyért felelős Államtitkára titkárságvezetője is.
A konferenciát – amelyre a világ számos országából mintegy 400 résztvevő érkezett – José
Manuel Barroso, az Európai Bizottság elnöke
videóüzenetben nyitotta meg, és mások mellett a
Bizottság lisszaboni képviseletének nevében beszédet mondott Gönczy Katalin is. A Bakony–
Balaton Geopark kihirdetésének jelentőségét és
presztízsét tovább emeli, hogy az EGN Koordinációs Bizottsága idén összesen hét új pályázat
sorsáról döntött, és a hazai nyertesen kívül csupán egy katalán geopark jutott be a tagok közé.
Az Európai Geopark Hálózatnak ezzel immár 18
ország területén 52 tagja van. Az EGN tagsággal együtt a Bakony–Balaton Geopark teljes jogú
tagja lett az UNESCO által támogatott Globális
Geopark Hálózatnak is: e szervezet 27 ország 91
geoparkját tömöríti.

A geoparkokban számos olyan földtani, felszínalaktani értéket találunk, amelyek ritkasága,
tudományos, ismeretterjesztési
és oktatási jelentősége vagy pusztán szépsége egyaránt kiemelkedő. A Bakony–Balaton
Geopark több mint 3100 km 2-es területe igen
gazdag ilyen értékekben: elég utalni a Tihanyifélszigetre, a Bakony vadregényes szurdokvölgyeire, a Tapolcai-medence emblematikus vulkáni tanúhegyeire, a Káli-medence festői kőtengereire, az Úrkúti-őskarszt sajátos sziklavilágára, a felsőörsi Forrás-hegy nemzetközi jelentőségű feltárására, vagy éppen a több
száz barlangra, köztük az évente több mint 100
ezer látogatót vonzó Tapolcai-tavasbarlangra.
Mindemellett a terület élő természeti értékeinek, kulturális örökségének és hagyományainak védelme és bemutatása is fontos! A „szelíd”, fenntartható jellegű geoturisztikai programokon és szolgáltatásokon keresztül egy
geopark a helyi gazdaság fejlődését is szolgálja. Alapvető feladat a földtani örökség jelentő-

ségének tudatosítása a látogatók és a helyben
élők körében, a helyi közösségek és szervezetek bevonása. Hazánkban elsőként (és mindmáig egyedüliként) a BfNPI indított sikeres
geotúra-vezető tanfolyamokat.
Mivel a geopark irányító szervezete, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság már évtizedes hagyományokkal rendelkezik a földtani értékek bemutatása terén, a Turisztikai és Oktatási
Osztály valamint a projektet gondozó munkatársak jóvoltából a Bakony–Balaton Geopark lakóit
és látogatóit sok programlehetőség, felfedeznivaló várja: a terület földtani örökségét élményszerűen bemutató látogatóhelyek, képzett geotúravezetők geotúrái, természetismereti túrák, erdei
iskolák és tanösvények.
Szöveg és fotók: Korbély Barnabás a Bakony–
Balaton Geopark projekt koordinátora, a BfNPI
geológiai és barlangtani szakreferense
Fotók, további információk:
• A Bakony–Balaton Geopark weboldala:
http://www.bakony-balaton-geopark.hu/

A felsõörsi Forrás-hegyi geológiai bemutatóhely felújítása (2012)
A felsőörsi geológiai bemutatóhely a helyiek
körében jóformán csak geológiai csodaként ismert. És bár a helyszínen járva laikusként nehéz meglátni a csodát, de az mindenesetre igaz,
hogy szakmai körökben nemzetközileg is számon tartott jelentőségű helyet érezhetünk magunkénak mi, felsőörsiek.
Ahogy pedig azt a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság (BfNPI) sajtóközleményében e számunk hasábjain is olvashatjuk, 2012.
szeptember 20. óta különösen büszkék lehetünk
arra, hogy Felsőörs is része a Bakony-Balaton
Geoparknak, sőt talán nem ok nélkül állítjuk,
hogy mi is hozzájárultunk az említett cikkben
részletezett sikernek.
A Bakony-Balaton Geopark nívós eredményét
megelőzően nemzetközi szervezetek delegáltjaiból álló bírálóbizottság járta be Geoparkunk
jelentősebb helyszíneit. Így a bírák két napos
Magyarországi tartózkodásuk első állomásaként 2012. augusztus 13-án reggel megtekintették a felújított felsőörsi Forrás-hegyi geológiai bemutatóhelyet is. Ezt megelőzően persze

rengeteg munkával járt az, hogy a 2000-ben kiépült bemutatóhelyet újra nemzetközi színvonalúra hozzuk. Az önkormányzat felhívására (ebből a két nagyobb lélegzetűt hirdettük meg széles körben a faluban) öt alkalommal fogtak ös�sze a lelkes felsőörsi polgárok, hogy paleontológusok szakmai útmutatása alapján megtisztítsák
a kövületeket az elburjánzott növényzettől, kijavítsák az alapszelvényt védő féltetőt, az ösvény
melletti fa korlátot. Ezzel a társadalmi munkával sikerült megtöbbszörözni a felújításra szánt
mintegy 300 ezer forintos összeget. A munkálatokhoz a Balaton-felvidéki Nemzeti Park a
szakmai irányításon kívül közvetlenül is hozzájárult, hiszen a bemutatóhelyen lévő régi, néhol
törött információs táblák tartalmi fejlesztését és
legyártatását is vállalta.
A felújítási munkálatok nagy részét Orbán
György képviselő vezette a helyszínen. Korbély
Barnabás a BfNPI geológiai és barlangtani
szakreferense a szakmai szervezést, Vörös Attila és Budai Tamás professzorok a tudományos
közreműködést vállalták.

Mindennél is fontosabb volt mindazok segítő munkája, akik eljöttek, hogy kezük nyomán
újuljon meg Felsőörs egyik nevezetessége, a
Forrás-hegyi Geológiai Bemutatóhely! Köszönjük mindannyiuknak!
Az elvégzett kiemelkedő munkáért és eredményes együttműködésért Felsőörs Község Önkormányzata „Bakony-Balaton Geopark Partner” címet kapott a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól. Ezt a kitüntető címet a Geopark területén csak két együttműködő szervezet kapta meg! A címről szóló tábla a Faluház aulájában látható.
Szabó Balázs
Polgármester

A felsőörsi társadalmi munkáról a Kossuth Rádió Hajnal-táj című műsorában tudósított. Honlapunkon a Település-Földrajz link alatt elérhető mp3-as formátumú hanganyag meghallgatható.
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Itt élünk – Vikman Pál

Mi köze a reneszánsz zenének az olasz
konyhához, és miért áll végig egy gimnazista egy operaelőadást? Legutóbb
augusztus közepén a római katolikus templomban lépett fel az együttes,
amelyben énekel. Ez az együttes mis�sziójának tekinti, hogy megismertesse a
reneszánsz zenét a közönséggel. „A zene
csak akkor művészet, ha szenvedéllyé
válik” – vallja az énekes és pedagógus.
– Hogyan fedezi fel valaki, hogy jó énekes lenne belőle, és hogyan történt ez a te
esetedben?
– Ez azért jó kérdés, mert én még nem
fedeztem fel, hogy jó énekes lennék… (nevet). A Lovassyban annak idején vagy öt
kórus működött egyszerre, a legkisebb, tizenkét tagú kórusban pedig a legjobbak
énekeltek. Nagyon szerettem ott énekelni,
és az ének-zenetanárom is ajánlotta, hogy
tanuljak énekelni. Átiratkoztam a Konziba
[Dohnányi Ernő Szakközépiskola], és már
ott érettségiztem.
– Legfőképpen reneszánsz zenével lépsz
a nyilvánosság elé? Miért választottad ezt
a stílust?
– Azt a bizonyos gimnáziumi énekkart
Belcanto Énekegyüttesnek hívták, már ott
énekeltünk reneszánsz kórusműveket. Ott
szerettem meg azt a zenét, és nagyon hálás
vagyok, hogy ott énekelhettem. Sok év telt
el, és úgy éreztem, egy régi vágyam kell
megvalósítanom azzal, hogy énekegyüttest alapítok.
– Egy korábbi interjúban Nagy Csaba
lantművész hivatkozott rád. Te mondtad,
hogy az utca embere ismeri a reneszánsz
képzőművészetet, építészetet, de a zenéről semmit sem tud. Mondhatjuk, hogy egy
misszió ez, amit te csinálsz?
– Ez valóban egy misszió. Az emberek
sokszor aszerint ítélnek, hogy egy alkotás
hogy klikket kapott YouTube-on, noha az,
hogy a reneszánsz zene nem ismert, nem
jelenti azt, hogy nem jó. Ez a zene a kóruséneklés alapja, és pályámon számtalanszor
szembesültem már azzal, mennyire elhanyagolják még a szakmában is. Ma sokkal divatosabb az ún. meditatív zene, és
azt hiszem, a reneszánsz művek nagyobb
része is meditatív zene, ilyen szempontból
nem is kell semmi újat kitalálnunk. Amikor a korabeli ember belépett a templomba, a muzsika és a festmények segítségével elszakadhatott a mindennapokból, egy
magasabb szférába került. Ez volt a zene
feladata. Szerintem ma is ennyi a művészet feladata.
– Énekeltek világi darabokat is, amelyeket annak idején vásárokon, mulatságokon lehetett hallani, ma pedig templomban, síri csend közepette. Nem jelenti ez
azt, hogy egy letűnt kor funkcióját vesztett
zenéjéről van szó?

– Régebben egy operaházi előadás is
más volt, mint ma, az olaszok végigkártyázták Verdi operáit, vagy kifütyülték
Carusót is, ha nem tetszett nekik. Ma egy
kicsit merevek vagyunk, de ennek vannak
jó oldalai is. A klasszikus zene csaknem
egésze idejétmúlt, hiszen nem a mi korunk
zenéje. A mai művészet nagyon eklektikus, nincs jellegzetes stílusa, mely kön�nyen érthető, körülírható, mint a megelőző századok korszakai esetében. Sokan az
ún. könnyűzenét tartják korunk valódi zenei megnyilvánulásának. Lehet, hogy igazuk van, szerintem az inkább jó üzlet – bár
mindig vannak kivételek – az idő majd
megméri, mekkora a súlya. Én biztosra
megyek, ezért foglalkozom a már „lemázsázott” alkotásokkal.
– Legutóbb a veszprémi Jezsuita Templomban léptetek fel spanyol reneszánsz dalokkal augusztus közepén. De működik
még a 2000-ben alapított Orlando Énekegyüttes is. Mesélnél erről az együttesről?
– Csabával sokáig nem is tudtunk egymásról, és nagy ajándék volt, hogy együtt
kezdhettünk zenélni. Koncertjeink egyre
gazdagodnak, utóbbiakon ütőhangszerekkel és viola da gambával is kiegészültünk.
Remélem, olyan nagyszabású műveket is
előadhatunk egyszer, mint Purcell vagy
Monteverdi alkotásait ahol az Orlando is
helyet kaphat. Legközelebb október 13-án
este 6 órakor lépünk fel, szintén a Jezsuita Templomban.
– Jelenleg az Ipari Szakközépiskola és
Gimnázium ének-zene tanára vagy. Lehet
egyáltalán egy ilyen tárgyat, mint a zene,
oktatni, amelynek inkább szenvedélynek
kellene lennie?
– Csak nagyon kivételes esetben él át az
ember igazi szenvedélyt tizenévesen. Talán közelebb kerülhetünk a „műélvezet” élményéhez, ha minden egyes valaha született alkotást ajándéknak tekintünk, és megtanuljuk, hogyan csomagoljuk ki, azaz elsajátítjuk a „nyelvet” amelyen megszólít
bennünket. Zenét hallgatni meg kell tanulni! Az énekórának sem az a célja, hogy eb-

ből a szenvedélyből tudományt csináljon, és
unalmassá tegye. Nagyon szeretem Itáliát és
a olaszokat, ott tapasztaltam, hogy ők csak
olyat esznek, amit szenvedélyesen szeretnek, számukra az étkezés is műélvezet – ehhez persze az ételnek is „műalkotásnak” kell
lennie. Nekünk is ezzel a szemlélettel kellene élnünk, ilyen szemlélettel kellene zenét
hallgatnunk. Egyszer elhatároztam, hogy elviszem a diákjaimat a bécsi Operába, mert
meg voltam győződve róla, hogy egy olyan
dolgot utasítanak el csípőből, amelyet nem
is ismernek. És azok a diákok, akikre a legtöbb panasz érkezett más tanárok részéről,
örömmel jelentkeztek. Egy diákom állva
hallgatta végig a négy órás A rózsalovagot,
úgy lenyűgözte, hogy elfelejtett leülni.
– Veszélyesnek tartod, hogy a zenei ízlést inkább a média, a tehetségkutató műsorok és a kereskedelmi rádiók irányítják,
és nem az énektanár vagy a szülők?
– Évekkel azelőtt megkértem a diákjaimat, hogy hozzák el órára a kedvenc zeneszámaikat, és együtt meghallgattuk azokat. Sajnos azt tapasztaltam, hogy legtöbbjük azt sem tudta, miért szereti azt a bizonyos dalt. Noha nyelvi osztály voltak, arra
sem vették a fáradságot, hogy megértsék a
szöveget. Csupán egy diák hozott klasszikus zenét, de szerintem ő is csak be akart
nálam vágódni… (nevet). Ma a zeneipart
az üzlet irányítja, a média fanatizálja és
manipulálja a közönséget. Ez már a legkevésbé sem művészet.
– Mesélnél a családodról?
– Feleségem, Anita gyakran kiegészít minket a reneszánsz együttesünkben,
nagylányom, Anna divattervezőnek tanul,
Boldizsár a Képzőművészeti Egyetemen
harmadéves, Johanna a Linzi Zeneakadémián másodéves zongorista, két közös lányunk, Flóra és Vanda pedig még gimnazisták. Örülök neki, hogy mindannyian ilyen különleges pályára készülnek, és
olyan foglalkozást választottak, amit szeretnek majd.
– Köszönöm az interjút!
Csabai Máté
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Emlékezõ gondolatok 1956-ról
Minden nép történetében vannak olyan
pillanatok, amikor megvalósítja a lehetetlent és esélytelen létére is sikerre viszi
akaratát. A mi népünk életében ilyen pillanatok játszódtak le 1848-ban és 1956-ban.
Mindkettő jobb, élhetőbb világot akart.
Közös vonás, hogy eszméi védelmében
mindegyik szabadságharcba torkollott, elbuktak ugyan, de üzenetüket évekkel később siker koronázta.
Fejet hajtva tisztelgünk ma előttük.
1956 a polgári értékrend lázadása. Elég
volt a szovjet mintából! Különösen érlelődött mindez Nagy Imre 1953-55-ös miniszterelnöksége idején. Leváltása után
sem állt meg az a szellemi erjedés, amely
elkezdődött elsősorban az értelmiség, a fiatalság soraiban. Akkor még nem sarkalatos változást, csupán reformokat akartak.
Az egyetemisták 16 pontban fogalmazták
meg mindezeket. Többek között: az általános és titkos választójogot, több párt részvételét, a sajtó- és véleménynyilvánítás, a
közélet szabadságát, a szovjet csapatok kivonását Magyarországról a békeszerződés
értelmében.
A lengyelországi eseményekkel való
szimpátiatüntetés, miszerint: „Lengyelország példát mutat, kövessük a magyar utat!
Bem apó és Kossuth népe, menjünk együtt
kéz a kézbe! Nem állunk meg félúton, sztálinizmus pusztuljon!” – jelszavak már a
forradalmi elszántságra utaltak.
Csalódást jelentett ugyan, hogy Nagy
Imre, aki október 23-án Elvtársak! megszólítással kezdte beszédét, csak október
28-án talált egymásra a tömegekkel. Bejelentette kilépésünket a Varsói Szerződésből, és függetlenségünket.
A magyarság cselekedetei a Fehér Háztól a Vörös térig meglepték a világot: magyarul és szabadon akarunk élni!
Eufóriánk azonban nem tarthatott soká-

ig. November 4-ével Góliát legyőzte Dávidot, de csak fizikailag. Az eszmét nem
tudta eltiporni. Ott izzott sok ezer magyar
szívében.
Sokan azt mondják, nem kell bolygatni
a múltat, fátylat rá! Ez az, amit nem tehetünk. A múltunkat igen is ismerni kell, így
érthetjük meg a jelent, ebből táplálkozhat
a jövőnk. Felelősségünk, hogy az ifjúság
mindezekkel tisztában legyen. 1956 eszméire épült 1990 után a demokratikus Magyarország.
Kedves Emlékezők!
1956 üzenete a tiszta erkölcsi alapokra
épült közélet. A kommunisták átláthatatlan hazugságaira, manipulációira, megfélemlítéseire nem építhető fel mindez. Átlátható, demokratikus érveken nyugvó, a
választott tömegek támogatását élvező politikai rendszerre: igen. Mocsok után tisz-

taságot! Nem fordulhat elő még egyszer,
hogy olyan vezetői legyenek az országnak,
akik 1956-ot ellenforradalomnak minősítették, most meg ők akarnak bennünket kioktatni a demokráciából.
Vissza kell adni a szavak hitelét, a polgári nemzeti értékrendet!
Rá kell ébrednünk, hogy valamennyien
magyarok, egy nemzet vagyunk. Csak így
tudunk kilábalni a válságból, s tervezni a
közös jövőt.
2010. új korszakot nyitott meg a magyarság és demokráciánk történetében: kordonok nélkül ünnepelhetünk, és nem engedhetünk 56-ból!
Így adózhatunk főhajtással az áldozatok
emléke, a megnyomorítottak szenvedései
előtt, mi, akik tovább élhetünk, s a lángot
őrizni kötelességünk.
Rásky Mihályné tanár
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Krónika 2012. szeptember
Szeptember 1-én évnyitó volt az Iskolában. Az első osztályosok máris bemutathatták tudásukat, ők készültek egy kis
műsorral az ünnepségre. A negyedikesek a szokásokhoz híven, apró ajándékkal köszöntötték őket.

Szeptember 1-én focicsapatunk Pogrányba
látogatott, ahol nagypályás tornán vettek
részt. Pográny-Tárkány-Felsőörs csapatai
vívtak egymással, a mieinknek a 2. helyet
sikerült megszerezni. A szervezés oroszlánrészét (már sokadszorra) Papp Gyula
vállalta magára.

E napon Könczöl Brigitta népdalcsokrával, Strenner Viktória dalaival és
a Búzavirág Népdalkör két dalcsokorral
köszöntötte a hallgatóságot.
A rendezvény vendégénekese a
Tatabányai Bányász Dalkör volt.
Három dalcsokorral mutatkozott be.
A dalkör a Pogrányi Népdalkör testvérkórusa. A felsőörsi dalosok is
Pogrányban ismerkedtek meg három
éve a tatabányaiakkal. Azóta tart a két
dalkör között a kapcsolat és minden
évben ott vannak a felsőörsiek Tatbányán a Pünkösdi Dalos találkozón. E
rendezvényen a Búzavirág Népdalkör
meghívást kapott a 2013-as évben
Tatabányán tartandó két kiemelkedő
dalos találkozóra.
Az alapítvány ez alkalomra készíttetett
„Városlődi Majolika” poharat ajándékozott a szereplő csoportoknak, melyet
az alapítvány elnöke adott át egy szál
rózsával és emléklappal együtt.
A szendvicseket és a finom süteményeket

Szeptember 3-án elindult a tanév mind
az óvodában, mind az iskolában. Az óvodában 53 gyermek kezdte el a tanévet, az
iskolában 54 gyermek.
Szeptember 8-án a 4. Szendrey-tornát
rendeztük meg, ahol 4 csapat küzdött
egymás ellen. A rendezvényt Soós Zoltán szervezte meg idén is.
Szeptember 16-án a Felsőörsért Közalapítvány titkára, Tislér Anikó szervezett
programot A Magyar Dal Napja elnevezéssel. Ezen, a sorrendben már 3. rendezvényen a Tatabányai Bányász Dalkört hívták meg a felsőörsi fellépők
közé, akik Strenner Viktória; Könczöl
Brigitta, Búzavirág Népdalkör voltak.
„Magyar Dal Napja

a Búzavirág Népdalkör tagjai készítették
és kínálták a Gelléri Pincészet borait, a
felsőörsi AQUACO2 Szikvízüzem málnáját, szódáját is a vendégeknek, énekeseknek és a hallgatóságnak.
A műsor után hosszasan beszélgettek.
A citerák mellé előkerült a tárogató is.
Szebbnél szebb dalokkal örvendeztették
meg egymást és dalcsokorcserére is sor
került.” Tislér Anikó

Harmadik alkalommal szervezte meg a
Felsőörsért Közalapítvány a Magyar Dal
Napját 2012.09.16-án.
Megnyitó beszédet mondott Simon
Gábor, az alapítvány elnöke, melyben
köszöntötte a résztvevőket és a hallgatóságot.
A rendezvény szereplői felkötötték a
szalagjukat a Búzavirág Népdalkör
2011-ben avatott szalagfájára. Így már 4
db szalaggal több van a fájukon.

Szeptember 25-én a Fenntarthatósági napok pályázat égisze alatt a 4. osztályosok számolhatták ki ökolábnyomukat,
játszhattak társasjátékokat, faraghattak
zöldségszobrokat. A Civilház kemencéjében ismét sütöttük a pizzát és a krumplit, amelyet jóízűen el is fogyasztottak a
gyerekek. A felsőörsi negyedikesek mellett a Boteves 4/a osztály vett részt a pályázat ezen állomásán.

Szeptember 29-én a Búzavirág Nyugdíjasklub megünnepelte az Idősek Napját
a Civilházban. A műsort a Malomvölgy
Általános Iskola gyermekei, Lengyelné
Faragó Ildikó, Kalmár Lajosné és a Búzavirág Népdakör adta. A műsor után
köszöntötték a 80 év felettieket, és a segítőket. Ezután nagyon finom vacsora
volt, majd tangóharmónika zenére táncolni illetve nótázni lehetett. A rendezvény főszervezője Tislér Gyuláné Vilma, a nyugdíjasklub vezetője volt. Anyagi támogatást idén is önkormányzatunk
biztosította.
Szemezgette:
Plell Olga
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Igaz napközben még ragyogó napsütésben van részünk, de azért már közeledik az
ősz, megkezdődött a tanítás, éljük a dolgos
hétköznapokat.
2008-ban hirdette meg az Országos
Rendőr-főkapitányság az „Iskola rendőre”
programot, amely a Rendőrség tanintézményekben végzett megelőzési tevékenységét foglalja keretbe, és amelyre ugyanúgy
hangsúlyt fektetünk, mint a közterületi és
bűnügyi tevékenységre.
A program a rendőri munkának az általános iskolákban folytatott bűn- és balesetmegelőzési tevékenységét fogta össze eddig, amelyet ebben a tanévben szeretnénk a
középiskolákra és lehetőségeink szerint az
óvodákra is kiterjeszteni.
Mit takar a program? Minden iskolának
van egy kapcsolattartó rendőre, ő az „Iskola Rendőre”.
• rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a különböző hivatalos és szabadidős programokon
• igény esetén fogadóórát tart, részt vesz
a szülői értekezleteken
• tájékoztatást ad, segítséget nyújt a pe-

Becsengettek!

dagógusoknak az iskolában előforduló erőszakos, pedagógiai eszközökkel
már nem kezelhető, esetekkel kapcsolatban
• rajta keresztül az iskola jelezheti a
mindennapi élettel kapcsolatban felmerülő problémáit, észrevételeket,
amelyek a Rendőrség ifjúságvédelmi
tevékenységéhez kötődnek
• tőle ill. rajta keresztül is kérhetik előadások, foglalkozások, jogi felvilágosítás tartását az intézményekben akár
közlekedési, baleset-megelőzési, gyermek és fiatalkori bűnelkövetéssel, áldozattá válással kapcsolatban
Várjuk, nemcsak az iskolák, hanem a
szülők észrevételeit, minden olyan ötletét,
igényét, amellyel a program hasznosabbá,
eredményesebbé tehető.
Ebben a tanévben is folytatódik az általános iskolákban, a kerékpározó felsősöknek szervezett Szuperbringa program,
amely kiemelt feladatként kezeli a kerékpáros közlekedés biztonságának növelését. A gyerekek nemcsak a szabadidő eltöl-

tésére, hanem egyre gyakrabban iskolába
járásra is használják kerékpárjaikat, ezért
fontos azok műszaki állapotának, felszereltségének ellenőrzése, és a közlekedési
szabályok oktatása.
Az évszakváltással változnak a közlekedési viszonyok, az időjárás hűvös, párás
reggelekkel, forró nappalokkal, rövidebb
napokkal, rosszabb látási viszonyokkal lep
meg bennünket egyre gyakrabban.
Játékra hívom Önöket! Közlekedéssel
kapcsolatos játékra!
Az újság szerkesztőségének címére várunk olyan történeteket, írásokat, storrykat,
amelyek jól-rosszul sikerült, élvezetes, humoros, tanulságos közlekedéssel kapcsolatos esetekről, szerencsés balesetről, élményekről szólnak. Szívesen fogadunk kirándulásokról, túrákról szóló beszámolókat, azok szervezéséhez jó tanácsokat december közepéig, hogy
a legjobbakat közkincsé tehessük, és
ajándékkal jutalmazhassuk!
Stanka Mária r. őrnagy

Itt az ôsz! Változnak a közlekedés körülményei
A kellemes, nyárias idő után megérkezett az
ősz, az ősszel járó hűvös reggelek, a rövidebb
nappalok, a korai sötétedés. Az őszi-téli időjárás sok veszélyt rejt magában közlekedés-biztonsági szempontból.
A jó látás és láthatóság, mint baleset-megelőzési
feltétel, nemcsak a gépjárművekre, hanem minden közlekedőre vonatkozik! Ezzel a céllal indult egy országos program, amelynek szlogenje:
” Ha Te látsz engem, akkor én is látlak Téged!”
A KRESZ által előírt gyalogos és kerékpáros
láthatósági felszerelések, kiegészítők komoly
sérülésekkel járó balesetek megelőzését szolgálják, ezért is tanácsos azokat lakott területen
belül is viselni.
A téli közlekedésre való felkészülés elsősorban
a gépjárművekkel közlekedőket érinti. Lassan
itt az ideje a gumicserének. Ez nem úri huncutság, hiszen a fagyos, jeges, nedves utakon, +7
fok alatt a nyári gumi megmerevedik, nagyon
kis tapadással rendelkezik, így használata veszélyes lehet. A téli gumit ezzel szemben úgy
fejlesztették ki, hogy alacsony hőmérsékleten is
rugalmas marad, megnő a tapadási értéke, és rövidebb lesz vele a fékút is.
A látási körülmények romlása szükségessé teszi
a gépjárművek világítóberendezéseinek gyakoribb, hosszabb ideig történő használatát, ezért is
nagyon fontos, hogy azok megfelelően működjenek. A fényszórókat és a többi lámpát gyakrabban kell tisztítani. Ugyanakkor a rosszabb
útviszonyok miatt nagyobb követési távolságot
tartva, lassabban kell vezetni, így kisebb a balesetek bekövetkeztének kockázata, és rossz manőverezés esetén a hibák könnyebben korrigálhatóak.

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság területén 2012. év első 9 hónapjában 53 személyi
sérüléses baleset történt. Ebből 3 halálos kimenetelű, 14 súlyos és 36 könnyű sérüléssel járt, és összesen 69 személy került kórházba. A balesetek okozói közül 27 személygépkocsit, 2 tehergépkocsit, 5 motorkerékpárt, 3
segédmotorkerékpárt, 1-1 autóbuszt és más járművet vezetett, 12-en kerékpárral, 2-en gyalog
közlekedtek.
A balesetek bekövetkeztének leggyakoribb
okai a gyorshajtás (18 esetben), az elsőbbség
meg nem adása (8 esetben) és a figyelmetlenség (7 esetben) volt.

rendőröknek a közlekedésben ez nagyobb forgalmat, a temetők környékén parkoló gépjárművek körül, pedig illetéktelen érdeklődőket
jelent. A figyelmes, türelmes közlekedésen túl
feltétlen figyeljenek arra, hogy gépkocsijukat
jól zárják be, és sem az utastérben, sem a csomagtartóban ne hagyjanak értékes, csábító dolgokat. Az „anyósülés„ alatt eldugva sem! A parkolóban gyanúsan viselkedő személy észlelésekor haladéktalanul értesítsék a rendőrséget!

Október végén, november elején a Mindenszentek és a Halottak napján az országban valóságos
vándorlás indul be, hogy az elhunyt hozzátartozóink sírjánál tiszteletünket tegyük. Nekünk,

Mindenkinek balesetmentes közlekedést kívánok!

Ne csak másoktól várjuk el, hogy vigyázzanak ránk, mi is vigyázzunk magunkra és értékeinkre!

Stanka Mária r. őrnagy
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FELSÕÖRSI REFORMÁTUS EGYHÁZKÖZSÉG
Szabadság tér 10.
Rendszeres alkalmak:
Biblia olvasó kör: szerdánként 17.30-tól
Istentiszteletek: minden vasárnap 10 órakor			
Ifjúsági órák: kéthetenként péntekenként 17 órától hirdetés szerint
Gyermek-istentiszteletek: minden hó első és harmadik vasárnap- Keresztény családos kör: minden hó második vasárnapján 16-18
ján párhuzamosan az istentisztelettel
óráig
Hittan felnőtteknek: várható kezdés október közepén
Hittanórák:
Családi istentiszteletek: október 7., december 2.
óvodás: szerda 15.30 (helyszín: óvoda)
első – második osztályosok: csütörtök 16.15-17.00
ELÉRHETŐSÉGEINK:
harmadik-negyedik osztályosok: kedd 16.15-17.00
Bagi Judit – gondnok (06 20 47 67 217)
ötödik-hatodik-hetedik osztályosok: kedd 17.00-17.45
Kántorné Pólus Ibolya – lelkész ( 06 20 51 247 51)
(helyszín: református közösségi ház)
Honlap címünk: refdunantul.hu/lap/refelsoors
Baba-mama kör: kéthetenként szerdán 9.30-tól
Nyugdíjas bibliaóra: csütörtök 10.30-tól

Fenntarthatósági Napok
a Malomvölgyi
Általános Iskolában
A Felsőörsi Önkormányzat megbízásából összesen 5 alkalommal rendezték meg a fenntarthatósági napokat
a felsőörsi Malomvölgyi Általános
Iskolában. Szeptember végén a felsőörsi iskola negyedik osztályosai a veszprémi Botev általános iskola negyedik osztályosait
látták vendégül a rendezvényen. Délelőtt az iskolában a gyerekek
fenntarthatósági témájú filmeket néztek, ökológiai lábnyomot
számítottak, a témához kapcsolódó internetes honlapokat néztek meg. Délután a civil ház udvarán vettek részt a szelektív
hulladékgyűjtéshez kapcsolódó játékos foglalkozáson, zöldségszobrászkodtak és rajzversenyen vettek részt.

„Veled van Istened, az Úr, ő erős, és megsegít. Boldogan örül neked, megújít szeretetével, ujjongva örül neked.” (Zof 3,17)

Lakossági felhívás
a segélyhívók kapcsán
Felhívjuk a Tisztelt Lakosság figyelmét,
hogy 2012. szeptember 10-től a
107-es segélyhívó szám automatikusan a Veszprém Megyei
Rendőr-főkapitányság ügyeletén csörög.
Sem a 107-es, sem pedig a 112-es segélyhívó nem alkalmas
azonban arra, hogy
városi rendőrkapitányságot, ill. az ügy előadóját kapcsolják.
Kérjük Önöket, hogy a segélyhívókat csak szükség esetén,
valóban segélykérésre használják.
Ügyintézés, érdeklődés céljából hívják
az adott szerv központi számát:
Veszprémi Rendőrkapitányság:
06-88/428-022
Balatonalmádi Rendőrkapitányság: 06-88/438-711
Balatonfüredi Rendőrkapitányság: 06-87/482-288
További, hasznos telefonszámokat találnak a rendőrség honlapján, a Veszprém megyei alportálon is (www.police.hu/veszprem).
A társszervek, mentők és tűzoltók elérhetőségeit szintén a honlapjukon (www.mentok.hu, www.veszprem.katasztrofavedelem.
hu) láthatják.
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

8, 361, 6763

A fenntarthatósági napok megszervezésére a Felsőörsi Önkormányzat nyert támogatást az Új Széchenyi Terv KEOP610/A/11-2011-126 pályázati kiírás keretében.
A projekt az Európai Unió
támogatásával, az Európai
Regionális
Fejlesztési
Alap társfinanszírozásával
A projektek az Európai Unió
támogatásával valósulnak meg.
valósult meg.

Nem matematikai feladvány, hanem az idén másodszor megrendezett Felsőörsi nyolcas teljesítménytúra főbb számai: 361 ember 8 kilátót útba ejtve 6763 kilométert gyalogolt egyetlen nap alatt. Mindehhez a szép őszi napsütés, Felsőörs környéki kisebb-nagyobb dombok
és az azokról nyíló balatoni panoráma adták a hátteret. No meg kéttucatnyi rendező, akik október 6-án egész napjukat rászánták, hogy a
rajt-célként szolgáló Civilházban vagy az ellenőrző pontokon, frissítő állomásokon helyt állva ismét a lehető legtöbbet nyújtsák a turistáknak.
A korán kelők már 7-kor ott toporogtak, alig várva, hogy nekivágjanak választott távjuknak, amelyből nyolc is volt: a legrövidebb 7, a leghosszabb 50 km-es. Az utolsó indulók hét órával később vágtak neki
a túrának, sokan ekkor már a babgulyásukat kanalazták a hangulatos, félig nyitott szín teteje alatt. Az utolsó beérkező nem sokkal este
kilenc előtt tépte át a képzeletbeli célszalagot, majd a távot végigjáró rendezők, a „seprűk” megérkeztével ismét elcsendesült a Civilház
udvara.
A jövő évi számhármasból egy biztos: 8,...
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Rendezvénynaptár

 Cascós önrész jóváírás

Októberi rendezvények
10.01.

17.15 Aerobic; Iskola tetőtere

10.03.

09.30

10.04.

17.00 Kártyaklub; Civilház

10.04.

18.30 Zumba; Iskola tetőtere

10.06.

07.00 Felsőörsi nyolcas-teljesítménytúra; Civilház

10.08.

09.30 Ringató; Civilház

10.08.

17.15 Aerobic; Iskola tetőtere

10.11.

17.00 Kártyaklub; Civilház

10.11.

18.30 Zumba; Iskola tetőtere

10.13.

16.00

10.15.

17.15 Aerobic; Iskola tetőtere

10.17.

09.30

10.17.

14.00 Ki mit tud? - Iskola

10.18.

17.00 Kártyaklub; Civilház

10.18.

18.30 Zumba; Iskola tetőtere

10.23.

16.00

10.25.

09.30 Ringató; Civilház

10.25.

17.00 Kártyaklub; Civilház

10.25.

18.30 Zumba; Iskola tetőtere

10.27.

15.00

10.29.

17.15 Aerobic; Iskola tetőtere

10.30.

09.00

Könyvtári vetélkedő a kisiskolásoknak;
Könyvtár

10.31.

09.30

Keresztény Baba-Mama Kör; Református
közösségi ház

Keresztény Baba-Mama Kör; Református
közösségi ház

Szüreti mulatság és Betakarítás Ünnepe;
Civilház
Keresztény Baba-Mama Kör; Református
közösségi ház

Nemzeti Ünnep; Malomvölgy Általános Iskola és Hősök Kertje

Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van
és rendelkezik CASCO biztosítással, de sokallja az önrészt, akkor kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy
a javítás mértékétől függően mekkora részt tudunk
átvállalni az ÖN részéből!

 teletank akció
Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt, akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása
fizeti az Ön kárát. Ebben az esetben, ha a javítással a
műhelyünket bízza meg és a javítás nettó végösszege
meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor teljesen mindegy
mennyi üzemanyag volt az autójában – mi teletankoljuk
saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.
Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu

Tökös-nap - tökfaragás, töksütés; játékos
vetélkedő; Civilház

Novemberi előzetes
11.05.

Ringató; Civilház

11.11.

Márton napi vígasság; Civilház

11.17.

Szörényi Levente – könyvbemutató – Iskola tetőtere

11.19.

Ringató; Civilház

11.29.

Adventi hangulatban - „Zenés csütörtöki esték
Felsőörsön”

APRÓHIRDETÉSEK

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
10. 22. munkaszüneti nap
10. 27. munkanap
11. 02. munkaszüneti nap
11. 10. munkanap
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Minden típusú autó alkatrész, felszerelés forgalmazása raktárról, vagy rövid határidővel. Akkumulátorok, Texhung olajak, Rimet
adalékok azonnal raktárból. A bolt a Fáskert utcában található. T:0630-9376-499 Tóth Balázs

Volán tájékoztató
Önkormányzatunk kérésére a Balaton Volán Zrt. a Veszprémből
21.15-kor Balatonfüredre induló járatát az alábbiak szerint módosítja: Veszprém-Felsőörs-Lovas-Paloznak-Csopak-Balatonfüred.
A módosítás 2012. október 15-től lép érvénybe. Így tehát a 20.20 és
22.30 között biztosítanak még egy utazási lehetőséget!
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