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Beszámoló az önkormányzati választásokról
Tisztelt Felsőörsiek!
Ha némely szórólap durvább hangvétele miatt valakinek esetleg rossz előérzete lett volna, az szerencsére nem vált valósággá.
Az önkormányzati választások rendben zajlottak le Felsőörsön, a
szavazóhelyiségben nem történt semmilyen rendkívüli esemény,
rendbontás. A választópolgárok nagy számban jelentek meg, hogy
éljenek jogaikkal; az 1341 szavazásra jogosultból 682 személy jött
el. Ez magasabb, mint az országos átlag, ezért némi elégedettséggel tölthet el bennünket, hogy Felsőörsön az emberek többségének
fontos, kik, hogyan és milyen irányban vezetik településünket.
A szavazóhelyiség 19 órakor történő bezárása után megkezdődött a szavazatok összeszámolása. Ez jelentős munka, részben
azért, mert a törvény előírása szerint mindent legalább kétszer kell
megszámolni, részben pedig azért, mert Felsőörs nagy szavazókör. Összehasonlításképpen érdemes megemlíteni, hogy Balatonalmádiban 8-900 szavazásra jogosult van egy-egy szavazókörben,
és bizonyára arra is emlékeznek, hogy négy éve még nálunk is két
szavazókör volt. Október 12-én tehát a bizottságra közel kétszer
akkora munka hárult, mint az előző önkormányzati választáson.
Este fél kilenc körül már sikerült befejeznünk a polgármesterjelöltekre leadott szavazatok összeszámolását és bejelenteni a
Civilház előtt várakozóknak az eredményt. A képviselőjelöltekre
és a megyei közgyűlésbe törekvő pártokra leadott szavazatokkal
azonban másnap hajnalig tartott a munka. És most lássuk az eredményeket:
Polgármesterjelöltek:
Szabó Balázs
Hegedűs Zsolt Elemér
Varga Lászlóné
Antal Károly
Kaszás Zita Viola

Fidesz-KDNP
független
független
független
független

404
134
91
28
22

59,5%
19,73%
13,4%
4,12%
3,24%

Képviselőjelöltek:
Bagi Judit
Fidesz-KDNP
Nagy Szabolcs
Fidesz-KDNP
Dr. Kulcsár Tamás
Fidesz-KDNP
Gyöngy Veronika
Fidesz-KDNP
Tóth Csaba
Fidesz-KDNP
Orbán György
Fidesz-KDNP
Hegedűs Zsolt
független
Tislér Anikó
független
Kozmáné Angyal Zsuzsanna független
Kopcsándi Sándor
független
Lengyel Kálmán
független
Herbely József
független
Vass Csaba György
független
Antal Károly
független

Megyei önkormányzat pártlista:
FIDESZ-KDNP
424
63,66%
JOBBIK
103
15,47%
MSZP
56
8,4%
EGYÜTT
50
7,5%
DK
33
4,95%
Érdemes megemlíteni még, hogy településünkön egy állampolgár szavazott német nemzetiségi listára.
Mivel a szavazás lebonyolítása és eredménye ellen nem nyújtottak be kifogást, az eredmények 3 napon belül jogerőre emelkedtek.
Itt is szeretném megköszönni a Helyi Választási Bizottság
tagjainak gyors és pontos munkáját, illetve köszönet illeti még
Galambosné Csóka Krisztinát és dr. Könczöl Gábort, a Helyi Választási Iroda munkatársait, akik hivatalból támogatták munkánkat. Ha valakit további adatok érdekelnek, mint pl. hány érvénytelen szavazat volt, az megtalálhatja azokat az interneten, illetve
szívesen állok rendelkezésére személyesen is.
Dr. Takács János,
a Helyi Választási Bizottság elnöke

Elkészült az orvosi rendelõ energetikai felújítása
Az
önkormányzat
mintegy 745.000,- Ft
értékben hajtott végre
energetikai célú felújításokat a felsőörsi rendelő
épületében. Az épületben
működik a háziorvosi
felnőtt és gyermekorvosi
praxis mellett a védőnői
szolgálat is. A fejlesztés
során a szakemberek kicserélték a még meglévő
5 db régi, fa nyílászárót,
új hőszigetelő, műanyag
nyílászárókra. Az épület
fűtését biztosító elavult,
régi, nagy fogyasztású

342
317
301
299
299
286
228
228
222
202
173
158
112
94

gázkazán egy
modern,
energiatakarékos
kondenzációs
kazánra
lett cserélve. Az orvosi szobában lévő gázüzemű vízmelegítő helyett pedig egy új,
elektromos vízmelegítő lett fölszerelve.
A fejlesztés hatására lényegesen csökkenhet az épület energiafelhasználása, így
a rezsiköltségek is.
Felsőörs Község Önkormányzata

Felhívás adakozásra
A téli hideg időszak közeledtével felhívjuk a
segíteni tudó és
akaró adakozó
kedvű vállalkozók, magánszemélyek figyelmét, hogy az önkormányzat minél szélesebb
körben kíván a községben élő rászorulókon
segíteni, ezért várja a nagylelkű adományozók felajánlásait (például: tartós élelmiszer,
ruhanemű, játék, tűzifa, pénzadomány, stb.).
A felajánlások odaítéléséről az önkormányzat Humán Bizottsága dönt.
Adományaikat a rászorulók nevében is szeretettel várjuk az Önkormányzat épületében
(Felsőörs, Szabadság tér 2. Tel.: +36-87-577211).

Felsőörs Község Önkormányzata
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BABA-MAMA
KÖR

Belterületi Vízrendezés felsőörsön

Megbújik a református
templom
mellett az egykori parókia épületéből
átalakított
közösségi
ház,
amelynek udvari
szárnya, ha beszélni tudna, sok-sok vidám percről, elgondolkodtató pillanatról, gyermekzsivajról
és édesanyák önfeledt énekléséről adna
számot. Kéthetenként gyűlnek össze fiatal
édesanyák, hogy fontos kérdésekről és aktualitásokról beszélgessenek – miközben
gyermekeik játszanak, egymással ismerkednek. Mire jók ezek a találkozások?
Tapasztalatcserére, új gondolatok befogadására, a keresztény értékrend alapjainak a megismerésére, az anyaság
csodálatos ajándékára való rádöbbenésre, a gyermekünkhöz való viszonyunk
újragondolására, a kapcsolatok, a közösség ápolására. SZERETETTEL VÁRJUK
AZ ÉDESANYÁKAT GYERMEKEIKKEL EGYÜTT MINDEN MÁSODIK
SZERDÁN (a Ringató foglalkozástól eltérő héten) DÉLELŐTT 9.30-TÓL A REFORMÁTUS KÖZÖSSÉGI HÁZBAN!
Kántorné Pólus Ibolya

Felsőörs község önkormányzatának
(8227 felsőörs, Szabadság tér 2.) közleménye

A projekt Felsőörsön a Petőfi, Hóvirág, Szilvás, Béke, Kökény, Csendvilla, Csalogány,
Liliom, Rózsa, Csöpp, Bárókert, Eperfa, Körmendy prépost, Fő utca, valamint a környezetük csapadékvíz-elöntésekkel veszélyeztetett területén valósult meg. Minden esőzés
alkalmával a sajátos mély fekvésű, lefolyástalan területen a környező utcákból lezúduló
víz elárasztotta a településrészt. A fejlesztés eredményeként létrejött csapadékvíz-elvezető rendszer alkalmas a megnövekedett vízmennyiség elvezetésére, így a jövőben a
lakosság és az önkormányzat jelentős anyagi károktól mentesül.
A beépített és felújított zárt csapadékcsatorna és nyílt árok együttes hossza 4,253 km,
mely a meglévő csapadékvíz-elvezető rendszerhez kapcsolódva jut el a Lovasi Séd patakig, a végső befogadó a Balaton. A bel- és csapadékvízkároktól megvédendő terület
101 ha, a projekt által érintett szakaszon 1528 fő lakos veszélyeztetettsége csökkent.
Az Új Széchenyi Terv Közép-Dunántúli Operatív Program keretén belül a „Felsőörs
belterületi csapadékvíz-elvezetésének fejlesztése” című, KDOP-4.1.1/E-11-2012-0007
azonosító számú projekt teljes költségvetése 158.473.000,- Ft volt.
A támogatási forrás segítségével - minden vízügyi szakmai előírásnak megfelelően-,
kiépült az idáig rendezetlen terület csapadékvíz-elvezetése, mely hozzájárul a község
környezeti állapotának javításához, a helyi belvíz- és vízkárveszélyek csökkentéséhez,
valamint további környezeti káresemények megelőzéséhez.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Felsőörs Község Önkormányzata
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
www.felsoors.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

A projektek az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regionális Fejlesztési Alap
társfinanszírozásával valósulnak meg.

Ünnepi testületi ülés

Az októberi helyhatósági választásokat
követően 2014. október 21-én Felsőörs
község Önkormányzata ünnepi, alakuló
ülést tartott a Malomvölgyi Általános Iskola közösségi termében. A megválasztott
polgármesteren és képviselőkön kívül a
kirendeltségvezető, a Választási Bizottság
elnöke, valamint a lakosság köréből 34 érdeklődő jelent meg.
Az alakuló ülés menetrendje az önkormányzati törvény előírásai mentén szabályozott, így a lényeginek tekinthető döntések erőteljes protokolláris követelmények
között születtek. Szabó Balázs újraválasztott polgármester köszöntő szavai és a
Himnusz eléneklése után Dr. Takács János
Helyi Választási Bizottsági elnök számolt
be a választási eredményekről (erről külön
írásban olvashatnak) és a Bizottság munkájáról. Kiemelte a felsőörsi választók
aktivitását, ugyanis a részvételi arány az
országos átlag feletti volt községünkben. A
beszámoló után a HVB elnöke és az egybegyűltek előtt esküt tettek a megválasztott
képviselők és a polgármester. Az esküokmányok aláírása és átadása után a képviselő-testület a polgármester javaslata alapján
alpolgármesterré választotta Dr. Kulcsár
Tamást, aki ezt követően Szabó Balázs polgármester előtt letette az esküt.
A továbbiakban a polgármester és az
alpolgármester illetményéről és a tiszte-

letdíjáról határoztak a képviselők. A képviselő-testület a törvényi előírásoknak megfelelően a minimálisan adható összegben
állapította meg a tiszteletdíjakat.
A képviselői tiszteletdíjakról az alakuló ülés utáni soron következő nyílt ülésén
dönt a képviselő-testület.
A képviselő-testület munkáját a következő ciklusban is két bizottság fogja támogatni. Az alakuló ülésen e két szervezet tagjait
is megválasztották a képviselők. A Humán
Bizottság tagjai Bagi Judit elnökletével
Gyöngy Veronika, Nagy Szabolcs, Orbán
György képviselők, külsős tagok továbbá
Csordás Róbertné, Károlyi Erzsébet és
Papp Gyula. A Településgazdasági Bizott-

ság képviselői tagjai Nagy Szabolcs vezetésével Bagi Judit, Orbán György és Tóth
Csaba, a külsős tagok pedig Vass Ferencné,
Ráskyné Mátai Katalin, valamint Dr. Pásztor István.
Az ünnepi testületi ülés végeztén Dr.
Könczöl Gábor kirendeltségvezető ismertette a képviselők és a polgármester
vagyonnyilatkozat-tételi, a törvény által
előírt képviselői képzésre, valamint a köztartozásmentes adózói adatbázisba történő
felvételre vonatkozó kötelezettségüket.
Az ünnepi ülés a Szózat közös eléneklésével ért véget.
Dr. Kulcsár Tamás
alpolgármester
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának újjáalakult képviselő-testülete 2014. november 17-én
tartotta soron következő ülését.
Az ülés kezdetén tették le esküjüket a képviselőtestület előtt Károlyi Erzsébet és Dr. Pásztor István, bizottsági tagok.
A testület törvényi kötelezettségének eleget
téve felülvizsgálta és elfogadta az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatát.
A következőkben az új önkormányzati ciklus tevékenységi keretét jelentő Gazdasági
Program megalkotásáról tárgyalt a testület. A
következő néhány hónapos időszakban az Önkormányzat a lakosságot bevonva széleskörű
egyeztetéssel (munkacsoportok bevonásával és
Közmeghallgatásokon történő konzultációval)
kívánja végleges formába önteni a 2015-2019es időszakra szóló Gazdasági Programját.
A képviselő-testület megalkotta a 2014-es
szociális tűzifa-támogatás igényléséről és felhasználásáról szóló rendeletét. Az Önkormányzat a Belügyminisztérium pályázatán elnyert 35
m3 tűzifakeretét saját forrásából 40 m3-re kiegészíti. A rászorultak a szociális tűzifa támogatásra 2014 november 18-tól nyújthatnak be kérelmeket. A kérelmek benyújtásának sorrendjében
a Polgármester dönt a kérelmező családonként
1 m3 tűzifa kiutalásáról.
A képviselő-testület második olvasatban tárgyalta az önkormányzati képviselők
tiszteleletdíjáról szóló rendelettervezetét. A
korábbi, alakuló ülésen is tárgyalt előterjesztés
szerint fogadta el a rendeletet.
A Megyei Kormányhivatalnak a kötelező
felvételt biztosító általános iskolák felvételi
körzethatárával kapcsolatos megkeresésére a
képviselő-testület egyetértését fejezte ki, ezzel

Felhívás!
Öltögetünk, örökítünk!

Szeretettel várunk minden kézimunkázni szerető hölgyet induló szakkörünkhöz. A Balaton-felvidéki hímző
kultúrát ismerhetik meg és sajátíthatják
el a résztvevők.
Jelentkezni: Tislér Anikó 477109 vagy 20/516-8219 telefonszámon.

a 2014/2015. évben is a veszprémi Botev Általános Iskolába veszik át negyedikeseinket.
A Miske Óvoda bővítése során szükségessé
vált pótmunkákra kiírt közbeszerzési pályázatot a legalacsonyabb összegű ajánlatával a Kuti
és Fia Kft nyerte. A testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy az ajánlat alapján kösse meg
a vállalkozási szerződést a nyertes pályázóval.
A Balatonalmádi Járási Hivatal a temetők
üzemeltetésével kapcsolatos vizsgálata alapján
a testület megbízta a Polgármestert, hogy tárgyaljon a temetőtulajdonos egyházakkal a Hivatal végzésében megfogalmazott kötelezettség
teljesítésének lehetőségéről. A testület a továbbiakban azzal bízta meg a kirendeltségvezetőt,
hogy 2015. március 31-ig készítsen rendelettervezetet a ravatalozó működtetésének szabályairól és azt terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület állást foglalt arról, hogy
a Lovasi séd Malomvölgyben húzódó egyes
szakaszait (mésztufagátakkal érintett szakaszait, a Snétberger Tehetséggondozó Központ
és a Malomvölgyi tanösvény mentén folyó
szakaszait) helyileg védett természetvédelmi
területnek kívánja nyilvánítani annak érdekében, hogy a patakmeder és annak közvetlen
környezetébe tartozó védőövezetben a természetes állapot fennmaradásának, a patakmeder
vízhozamának nagyobb mértékű jogi védelmet
adjon, egyes, nem kívánatos építési beruházásoknak gátat szabjon.
A képviselő-testület megbízta a Polgármestert, hogy a természet védelméről szóló 1996.
Évi LIII. Törvényben meghatározott jegyzői
előkészítő eljáráshoz szükséges szakmai munka (indoklás és szakmai javaslat) elvégzésére a

költségvetés általános tartaléka terhére legfeljebb 200e Ft-os költséggel adjon megbízást arra
alkalmas szakember részére, majd ennek eredményét terjessze a képviselő-testület elé.
A képviselő-testület felhatalmazta a Polgármestert, hogy az Almádi úti zebra létesítése
kapcsán a szükségessé váló ingatlan-nyilvántartási változásokat a Magyar Állam képviseletében eljáró Közlekedésfejlesztési Koordinációs Központ és Felsőörs Község Önkormányzata közötti megállapodást megkösse és az ezzel
kapcsolatos feladatokat teljes körűen lebonyolítsa. A megállapodás következményeképpen
Felsőörs tulajdonában álló földrészletek 26 m2rel növekednek.
A képviselő-testület két külterületi ingatlantulajdonos – forgalomtechnikai tükör elhelyezésére irányuló – javaslatait tárgyalta. A külterületi csekély járműforgalomra tekintettel a
testület nem támogatta a javaslatokat.
A testület tárgyalta még a – szomszédos településekkel korábban kötött – központi háziorvosi ügyeleti megállapodás módosítását. A
szerződés módosítására Balatonakarattya község csatlakozása miatt volt szükség.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár novemberben és decemberben tartandó eseményeit.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ ->
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Dr. Kulcsár Tamás
alpolgármester

Rendezvények 2014 november-december
Dátum
11.17. 18 óra

Program
Alakuló találkozó

Szervező
Kertbarátok Köre

Helyszín
Civilház

11.30. 16 óra

Adventi délután – Hangerdő Trió koncert Református Egyházközség Református Közösségi ház

12.06. 14 óra

Mikulás ünnep és adventi vásár

NÖFE, Önkormányzat

Civilház

12.12. 18 óra

Adventi koncert

Önkormányzat

Református Közösségi ház

12.13. 17 óra

Karácsonyfadísz kiállítás megnyitó

Kézműves Szalon

Faluház

Önkormányzat

Árpád-kori műemléktemplom

12.23. 16.30 óra Felsőörs Karácsonya
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

F e l h í vá s
Milyen fejlesztéseket szeretne látni Felsőörsön
a következő 5 évben?
Tisztelt Felsőörsi Polgárok!
A fenti gondolatébresztő kérdéssel indítva várjuk ötleteiket, elképzeléseiket, hogy az előttünk álló öt évben (vagy akár hosszabb távon)
milyen fejlesztéseket szeretnének látni Felsőörs életében.
Ötleteket bármilyen témában küldhetnek írásban, (lehetőleg elektronikusan az onkormányzat@felsoors.hu e-mail címre, a tárgy mezőbe a következőt írják: „Gazdasági program”).
A beérkező ötletek felhasználásával 2015. április végéig a képviselő-testület megalkotja Felsőörs öt éves ciklusra szóló Gazdasági
programját (ciklusprogramját).
A Gazdasági program tervezése során első alkalommal 2015. januárban közmeghallgatást is tartunk, ahol szóban szintén elmondhatják elképzeléseiket.
Köszönjük, hogy ötletével Ön is hozzájárul Felsőörs fejlődéséhez!
Felsőörs Község Önkormányzata
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Változások a közétkeztetésben

Ebben az évben jelent meg a
37/2014. EMMI Emberi Erőforrások Minisztériuma által
kiadott rendelet, amely az óvodások és alsó tagozatosok étkeztetését is érinteni fogja.
A rendelet célja a közétkeztetésben részt vevő gyermekek,
felnőttek étrendjének só- és cukortartalmának csökkentése, a
tej, tejtermékek, zöldségek és
gyümölcsök
mennyiségének
növelése, valamint a teljes őrlésű kenyerek, péksütemények
bevezetése.

A rendelkezések korlátozzák
a zsiradékbevitelt, alacsony
zsírtartalmú húsokat, felvágottakat, sovány tejet ajánlanak a
gyermekek és felnőttek számára
egyaránt, ételkészítéshez pedig kizárólag jódozott sót lehet
használni. Lekerül a gyerekek
étrendjéről a zsíros kenyér is.
2015. január 1-től az étlapon
rögzíteni kell az étkezések sótartalmát és az allergén összetevőket.
Milyen változásokat várhatunk ezektől a változtatásoktól?
Az étkezéssel sokat tehetünk
gyermekeink és saját egészségünk érdekében. Az étrend
zsír- és cukortartalmának csökkentése elősegítheti a két legnagyobb rizikófaktor, az elhízás és
magas vérnyomás megelőzését.
A kutatások szerint napi 5

gramm az ajánlott sómennyiség
a felnőtteknek, ezzel szemben
2,5–3-szor többet fogyasztanak
átlagosan a magyar emberek.
Már napi egy grammal kevesebb só is jelentősen csökkentheti a magas vérnyomás kockázatának kialakulását.
A változások esélyt adnak
arra, hogy Magyarországon az
átlagéletkor ne 65-70 év legyen,
hanem tovább élhessünk és jobb
egészségi állapotban éljük le
életünket. Kérjük az Önök segítségét is abban, hogy már otthon
is jó példát lássanak gyermekeik. Növeljük a gyermek folyadékfogyasztását, ami lehetőleg
ne cukrozott üdítőital, szörp
legyen. Inkább ivóvizet, ásványvizet, kevés gyümölcslevet
ajánljunk. Fogyasszunk minden
nap legalább egy gyümölcsöt.

Fogyasszunk korpás kenyeret,
péksüteményt. Csökkentsük a
cukorbevitelt, csökkentsük a
cukrozott leveles pékáruk, a cukorkák a csokoládé és édesipari
termékek nagymennyiségű fogyasztását.
Az új szokások kialakításához időre és sok türelemre lesz
szükség. Bízunk abban, hogy a
változások segítenek egy egészséges nemzedék felnövekedéséhez.
Szeptembertől az új törvény
szerint állítjuk össze a Miske
Óvoda és a Malomvölgy Általános Iskola étrendjét. Célunk,
hogy továbbra is magas színvonalon biztosítsuk a gyermekek
számára az étkezést.
Dr. Sziebertné
Egyed Gabriella,
élelmezésvezető (dietetikus)

Hivatalos személy elleni erõszak
Ezúton tájékoztatjuk újságunk tisztelt
olvasóit, hogy a Veszprém Megyei Napló
2014. november 15-i számában „Fojtogatták a kirendeltségvezetőt…” című írásban
megjelentek lényegében megfelelnek a
valóságnak.
2014. november 14-én pénteken 12.45
perc körül egy trágár hangnemű fenyegető
hívást követően pár perccel a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi
kirendeltségének helyet adó Faluház épületében megjelent egy helyi lakos, aki ingerült állapotban berontott dr. Könczöl Gábor
kirendeltségvezető irodájába. Az ügyfél
élőszóban is folytatta agresszív hangnemű,

indulatos megnyilvánulását. Szabó Balázs,
a szomszéd irodában tartózkodó polgármester hamarosan dulakodás hangjára érkezett
az iroda ajtajához, ahol az ügyfél épp a
kirendeltségvezetőt fojtogatta. A fojtogatást
megelőzően az elkövető ütést mért a hivatalos személy vállára. Az esemény közben
a közelben tartózkodó kolléganők telefonon
értesítették a rendőrséget. Az erőszakos cselekedetet követően az épületben lévő szemés fültanúk felszólították az elkövetőt, hogy
a rendőrség kiérkezéséig ne hagyja el a tett
helyszínét. A polgármester, aki szemtanúja
volt a történteknek, próbálta szóval tartani
az elkövetőt. Ez csak pár percig sikerült,

mert a gyanúsított egy óvatlan pillanatban a
polgármestert útjából félrelökve elhagyta a
tett helyszínét. A polgármester a lökés hatására bokáján és egyik ujján vérzéssel is járó
zúzódásokat szenvedett.
A támadó mindkét áldozatnak 8 napon
belül gyógyuló sérüléseket okozott. A
rendőrség hivatalos személy elleni erőszak, könnyű testi sértés és garázdaság
vétségében nyomoz.
A hivatalos személy elleni erőszak bűncselekmény, amely egy évtől öt évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő.
2014. november 17.
a Szerkesztőség
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Dr. Papp Sándor professzor úr elõadása
Felsõörsön

A Pannon Egyetem professor emeritusa, a kémiatudományok doktora előadását
hallhatták az érdeklődő felsőörsi polgárok
november 7-én az Önkormányzat nagytermében. Papp professzor úr 2013-ban a Pannon Egyetem Kiadó gondozásában megjelent „A teremtés könyve” című könyvére
építette rendkívül igényes előadását.
A bevezető gondolatok arra hívták fel
a figyelmet, hogy a civilizációnkat sújtó
ökológiai válság a kereszténység mítoszvilágában, illetve mítoszértelmezésében
gyökerezik. Ha a keresztény ember közelebb kíván kerülni Istenhez, akkor két útra
léphet. Aquinói Szent Tamás és Kálvin János szerint is az első helyen a teljes tudást
jelentő kinyilatkoztatás áll, s csak másodsorban építhetünk a Teremtő teremtményeinek megfigyeléséből eredő megismerésre.
Szentírás vagy a Teremtés könyve? A nyugati kultúra a reneszánszig úgy tudta: két

könyvről van szó, de egy szerzőről. Majd
az utak szétváltak… Kezdetben a veritas
duplex érvényesült (az egymástól független teológiai és tudományos igazságot
vallották), majd a felvilágosodás fennen
hirdette: merj tudni! (I. Kant). A liberális
utópisták úgy gondolták, hogy amit valaha
a vallás összetartott, azt nagyobb sikerrel
a tudomány és a művészet fogja helyettesíteni. Napjainkra ezek az „abroncsok”
lehulltak, s a „hordó” szétesett… Kétszáz
év után a kép elég egyértelműnek látszik: a
létfeltételeink előrehaladottan lepusztultak,
közösségi viszonyaink szétmállottak, s már
tapasztalhatjuk az emberi psziché felbomlásának előjeleit is.
Papp professzor úr nagyívű előadásában a Biblia teremtéstörténetének értelmezését az egyházatyáktól korunk
ökoteológusainak nézőpontjáig sorakoztatta fel, eredetien és hitelesen; széles és

Új autót vehettek birtokba
polgárõreink
Az autót – mely a szolgálatok során (Kishegy-ÖreghegyPocca-Felsőörs), valamint katasztrófák esetén nagy segítséget jelent számunkra – a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnál pályáztuk meg kb. egy éve, és 2014.
október 17-én vehettük át Szombathelyen a Végh Autóház
Kft-nél.
Köszönöm a segítséget a Felsőörsi Polgárőrtagoknak, a
Felsőörsi Polgármesteri Hivatal képviselőinek, Szabó Balázs polgármester úrnak, Dülk József elnök úrnak (Nagyesztergár Polgárőrség), Piros József koordinátor úrnak (Litéri
Polgárőrség), id. Csatári László vállalkozó úrnak (Felsőörs),
Dr. Pajor Levente ügyvéd úrnak, Dr. Herczeg Attila ügyvéd
úrnak, valamint a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalnak.
Esső István elnök
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú
Egyesület

mély természettudományos és művelődéstörténeti ismeretek „találkoztak” teológiai
megfontolásokkal.
A feloldás alapját Szent Benedek Regulájának értelmezése adta; a bencés lelkiség
teremtés-lelkiség, a teremtésben találkozhatunk a Teremtővel. De úgy, hogy mindig
és mindenhol Isten áll a középpontban,
majd rendre következik az ember, az állat,
a növény és a fizikai világ. S ha Istenre függesztjük tekintetünket, s ha igazán megértjük és megéljük Istenhez való viszonyunkat, akkor Hamvas Béla után mondhatjuk.
„Isten fenn él az égben – S a földön nincs
semmi baj.”
Papp professzor úr Szent Ágostontól választott mottója üzenet hívőnek, hitetlennek: „Higgy, hogy érts, érts, hogy higgy.”
Köszönjük PROFESSZOR ÚR!

FÉK Egyesület
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Minden hónapban új programokkal várjuk az érdeklõdõket
Herbely Tímeának hívnak, 2014. február óta
a Felsőörsi Idősek Klubja munkatársa vagyok.
2007 óta dolgozok a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ alkalmazásában,
itt Felsőörsön. A házi segítségnyújtás településen történő elindításában szinte a kezdetektől fogva részt vettem. 2010-ben gyesre mentem a kisfiammal, majd a gyesről visszatérve
az Idősek Klubjában kaptam új feladatokat
Kalmárné Rózsa nyugdíjazását követően.

A Klubban minden hónapban programokat
állítok össze, melyekre szeretettel várom
az érdeklődőket. A Klub létszáma jelenleg
30 fő, de bárkit szívesen látunk programjainkon. Az év folyamán számos alkalommal
tettünk fürdőlátogatásokkal egybekötött kirándulásokat (Székesfehérvár - Törökfürdő,
Pápa-Várkertfürdő, Celldömölki - Vulkán
Gyógy- és Élményfürdőbe. Sok más színes program mellett heti rendszerességgel
egészség-megőrző masszázsra, kártyapartira,

havonta gyógypedikűrre várjuk az érdeklődőket. A nyár folyamán hajókáztunk a Balatonon, négy színházbérlettel rendelkezünk, melyeket tagjaink felváltva vehetnek igénybe.
Havonta egyszer klubdélutánt szervezünk,
melyen megköszöntjük az aktuális havi születés- és névnaposainkat. Szeretettel várjuk
továbbra is az érdeklődőket programjainkra!
A klub életében segítőként továbbra is részt
vesz Rózsa, akivel együtt minden leendő és
jelenlegi klubtagunkat szeretettel várunk!

Ôszi munkák a kiskertekben

Tisztelt kertbarátok!
Engedjék meg, hogy emlékeztessük Önöket
a kiskertekben és gyümölcsösökben elvégzendő fontosabb munkákra. Az összefoglalót ellenőrzésképpen is használhatjuk, hogy
valamennyi fontos munkát elvégeztük-e. A
cikkben a szeptember elejétől napjainkig terjedő időszakot tárgyaljuk.
36. hét. (átlagos hőmérséklet: 19-20 °C)
Gyümölcstároló rekeszek és helyiségek
tisztítása, takarítása, fertőtlenítése. Málnavesszők visszavágása 180-200 cm-re. Téli
alma és körte permetezése. Szőlő gombakártevőinek folyamatos figyelése, szükség esetén
védekezés. Elkezdhetjük a szüreti előkészületeket. A káposztafélék közül az őszi karfiol, a
babok közül a karós és a bokorbabok szedését
kezdhetjük meg. A területünk jobb kihasználása érdekében sóskát vethetünk és salátát,
sarjadékhagymát ültethetünk.
37-38. hét (átlagos hőmérséklet: 17-19 °C)
Megkezdhetjük a téli almák és körték szedését, és a korán érő borszőlők szüretelését.
Gondoljunk a vízigényes kultúrák (saláták,
káposztafélék, paprika, paradicsom) öntözésére és a késői érésű őszibarackfák védelmére a gyümölcsmolyok és a pajzstetvek ellen.
Rövid tenyészidejű hónapos retkeket még
vethetünk.
39. hét (átlagos hőmérséklet: 16-17 °C)
Elkezdődik a szilvaszezon (szedés,
lekvárfőzés, aszalás). A veteményeskertben
felszedhetjük a sárgarépát és a zöldséget, valamint a másodvetésű zöldborsót is leszedhetjük. Vethetünk még petrezselymet csak levélhasználatra. Rendeljük meg az őszi ültetésű

gyümölcsfákat, kezdjük meg az ültetés előkészítését. A késői érésű alma és körtefajokat
még egyszer érdemes permetezni a pajzstetvek ellen. (Spilán vagy Monspilán szerekkel).
A szamócaféléket védeni kell a meztelencsiga
kártevővel szemben. Szeptember vége felé
szabadföldbe ültethetők egyes kerti virágok
(díszmák, szarkaláb, körömvirág). Az edényes virágokat lassan fagymentes helyre vihetjük.
40. hét (átlagos hőmérséklet: 14-15 °C)
Megkezdődhet a diószüret. (téves felfogás az, hogy a faágakat jól meg kell verni)
Folyamatosan szedhetjük a káposztaféléket,
a sárgarépát, a zöldséget és a burgonyát.
Azonnali felhasználásra szedhető a vöröskáposzta, a karalábé és a karfiol. Szedjük
le a bokorbab még kifejlődött hüvelyeit.
Gondoljunk a sorra kerülő telepítések, pótlások talajának gondos előkészítésére és
megkezdhetjük kertünk szerves trágyázását is.
41. hét (átlagos hőmérséklet: 13-14 °C)
Megérett a mandula, de szedhető a naspolya és a birs is. (A naspolya fagytűrő, utóérő
gyümölcs, a padlástérben karácsonyig is tárolhatjuk). Szedjük le a téli tárolásra szánt
káposztaféléket, céklát, póréhagymát, pasztinákot. Az első talajmenti fagyok után szedhető a sütőtök és a hosszú tenyészidejű karalábé is. Kezdjük meg az őszi talaj-előkészítő
munkákat is még az őszi esős időszak előtt.
Gondoljunk a gyümölcsfáink kora tavaszi
kártételeinek megelőzésére. (hernyóenyves
övek felrakása). Rózsabokrok ültetését is
most intézzük.

42. hét (átlagos hőmérséklet: 12-13 °C)
Folyamatosan szedhetjük a téli almákat és
a legkésőbbi érésű körtéket. A gyümölcsfáinkat az áttelelő kórokozók csökkentése érdekében réztartalmú szerekkel javasolt permetezni. A szamócaágyakat a fagyok károsító
hatása ellen szerves trágyával vagy lombbal
takarjuk be. Ültessük ki az áttelelő fejessaláta-palántákat. A szabadban lévő citrusfáinkat
vigyük védett helyre. Kezdjük meg a kerti
építményeink javítását is.
43. hét (átlagos hőmérséklet: 10-11 °C)
Szedjük fel a tárolásra szánt fejeskáposztát
és a gumós virágokat a téli tároláshoz. Ültessük ki az áttelelésre szánt káposztaféléket.
Elkezdhetjük a gyümölcsfák, díszfák, cserjék
és a szőlőtövek ültetését. Vizsgáljuk át a korábban betárolt gyümölcsöket és távolítsuk el
a beteg darabokat. Ellenőrizzük a sziklakerteket, ha szükséges, pótoljuk a hiányzó talajt.
44. hét (átlagos hőmérséklet: 9-10 °C)
A kiskert ilyenkor kevés új munkát ad, lehetőségünk van ez esetleg elmaradt munkák
befejezésére. Befejezhetjük az ásást, a hulladékok összeszedését, az elszuvasodott ágak
levágását. A még fel nem szedett gyökérzöldségeket szedjük fel és tároljuk pincében
vagy prizmában. Kezdjük meg a szőlőtőkék
töveinek betakarását. A munkaeszközeinkre
is gondoljunk, tartsuk őket karban. (tisztítás,
olajozás, stb)
A kertbarátok december 8-án (hétfő) 18:00
órakor tartják legközelebbi találkozójukat a
Faluház tanácstermében. Szeretettel várjuk
az érdeklődőket!
Antal András
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Szüreti mulatság és Betakarítás Ünnepe
2014. október 4-én tartottuk az Önkormányzattal közösen a már évek óta közös
programunkat, mellyel régi hagyományokat próbálunk feleleveníteni. A Felsőörsi
Lovasklub és a Póniudvar kísérte szüreti
felvonuláson évről-évre többen vesznek
részt. A felvonulás és az egész program
alatt a Botorka Tánccsoport és zenekara
a jó hangulatú rendezvény motorjai voltak. Igazi, ízesen beszélő kisbírónk is volt
a program során az együttes vezetőjének
jóvoltából. A programon felléptek: Miske
Óvoda csoportja, Malomvölgy Általános
Iskola diákjai, Pogrányi Nagyharang Hagyományőrző Csoport, Búzavirág Népdalkör, Hófehérke és a 7 törpe kicsit másképp /felsőörsi lakosokból és gyerekekből

alakult csoport/, mely szintén nagy sikert
aratott. Volt operett-mulatós és bordal
Karsai Klára - Elek Zsolt közreműködésével, Botorka Táncegyüttes és kísérő zenekara. Végül Táncház zárta a programot.
Kísérő programként íjászkodás volt Tislér
Péter vezetésével, valamint helyben préselt
friss mustot kóstolhattak a részt vevők Antal Gyula szőlőjéből.
Ezen a rendezvényen hirdették ki „A legszebb konyhakertek” eredményét.
A finom ételeket a Nők Felsőörsért Egyesület asszonyai készítették. Ők sütötték a
pogácsát, amivel a felvonulókat kínálták. A
rendezvényhez illő dekoráció is az Ő munkájukat dicséri. A rendezvény sikeréhez
hozzájárultak önkéntes segítőink, akiknek

a nevét úgy gondoljuk, meg kell ismernie
mindenkinek: Benedek Szabolcs, Csikász
Ferenc, Csikász Ferencné, Erdélyi Tamás,
Galambos Doroti, Hegedüs Ágnes, Hegedüs Zsolt, Kalmár Lajos, Kaszás László, Lakatos András, Papp Anna, Papp Sára, Papp
Zsófia, Sütöri Gabriella, Sütöri Zoltán,
Sütöri Zsófia, Szabó Eszter,
Szalai Attila, Szélesy Imréné, Szélesyné
Papp Zsuzsanna
Rendezvény támogatói: Gelléri Pincészet,
Balaton Riviéra, Jázmin Virágbolt, Polgárőrség, Búzavirág Népdalkör, Papp Krisztina, Felsőörsi Lovasklub, Póniudvar, Aquaco
2 Szikvíz Felsőörs
Kaszásné Ferenczi Anna
Nők Felsőörsért Egyesület elnöke

Felhívás szociális tûzifa igénylésének lehetõségére
Ezúton hívjuk fel minden felsőörsi
rászoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget biztosít tűzifa
szociális alapon történő igénylésére.
A kérelmeket a 22/2014 (XI.18.)
önkormányzati rendelet mellékletében
meghatározott „Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem” formanyomtatványon kell benyújtani.
Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a

támogatásra való jogosultságról szóló
határozatot a rendelet 2.§ (1) a), b), c),
d), e) pontjára alapított támogatási kérelem esetén:
„2§. (1) Természetben nyújtott szociális tüzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:
a.) aktív korúak ellátásában részesül,
vagy
b.) időskorúak járadékában részesül,
vagy
c.) természetbeni vagy pénzbeli for-

mában nyújtott normatív lakásfenntartási támogatásra jogosult,
vagy
d.) halmozottan hátrányos helyzetű
gyermeket nevel, vagy
e.) akinek jövedelme az önkormányzat szociális ellátások rendjéről
szóló 8/2009. (II. 27.) önkormányzati rendeletének 6 §-a szerint az
önkormányzati segély megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg.”

A kérelmek benyújtásának határideje:
2014. december 2.
A kérelem benyújtásának módja és
helye: Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Felsőörs
Község Önkormányzata (8227 Felsőörs
Szabadság tér 2.).
A kérelmek elbírálásának határideje:
2014. december 9.
Felsőörs Község Önkormányzata
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Vakációs Biblia-tábor
Gyakran hallom a tanítványim és a saját gyermekeim szájából is elhangzani – ha valami nagyon érdekeset fedeznek fel – azt a mondatot:
„Ezt látnod kell!”. Ez egy igen fontos dologra
való figyelemfelhívás, hisz sok érdekesség vesz
minket körül, de nem mindig vesszük észre
ezeket. Ha valaki azonban felhívja rá a figyelmünket, rögtön kíváncsian várjuk, vajon mit is
kell „látnunk”. Így voltak ezzel azok a gyermekek is, akik 2014. június 30-án megérkeztek az
egy hetes napközis jellegű Biblia-táborunkba.
Immáron 10. éve, hogy parókiánk falai közt
gyermekek vidám éneke, nevetése hallatszik a
Biblia Vakációs héten. Idén 31 gyermek hallgatott arra a mondatra, hogy: „Ezt látnod kell!”, és
látta meg Isten csodáit!
Elizeus próféta életének egy-egy fontosabb
állomásával ismerkedhettek meg a tábor résztvevői. Megtapasztalhatták Isten csodálatos erejét, szeretetét és minket óvó kezét. Megtanultuk,
hogy nem csak a bajban, hanem az örömünkben
is bátran fordulhatunk hozzá. Amikor Elizeus
próféta megszaporította az özvegyasszony ola-

ját, aki pedig nem győzte edényekbe töltögetni
azt, mi fazekaskodtunk Drescher Marcsi vezetésével, jó sok edénykét alkotva. Bár Elizeus a
jól felfegyverzett ellenséggel nem fegyverekkel
bánt el, hanem ideiglenes vaksággal sújtotta az
ellenséget, mi parittyát és csúzlit készítettünk
Simon Gábor vezetésével. A Jordán folyóban
megfürdött Naámán csodálatos gyógyulását
látva, levendulaszappant, levendulabuzogányt,
-koszorút készítettünk. Megtanultuk azt is, hogy
Isten tudja, mire van szükségünk, csak ki kell
nyitni felé a szívünket és befogadni őt.
Minden évben egy újabb élmény nekünk is és
a gyerekeknek is a hittantábor, de idén valahogy
jobban éreztük Isten jelenlévő erejét. Jókedv és
vidámság jellemezte ezt a hetet.
Visszatérő táborozóink is voltak, akik lassan
10 éve velünk vannak, idén mint segítő ifisek
vettek részt a mindennapi tevékenységekben.
Köszönjük nekik ezt a sok segítséget és vidámságot, amit a táborba hoztak. (Jakab Kitti,
Kótyik Beatrix, Hegedűs Ágnes, Szalai Attila,
Kántor Gergely.)

Meghívó

Karácsonyi
akció!!!
A Bíró Autós- motoros iskola segédmotor, motor és személyautó-vezetői
tanfolyamot indít Felsőörsön.
Tájékoztató és tanfolyamindító megbeszélés 2014. december 2-án (kedd)
17:00 órakor a Civilházban (Felsőörs,
Szabadság tér 5.).
A KRESZ elméleti tanfolyam
felsőörsi lakosok számára ingyenes!
Köszönet a Felsőörsi Önkormányzatnak!
Köszönettel:
Bíró Ferenc iskolavezető,
Tóth Balázs gépjármű oktató
További információk: birosuli.hu vagy
Tóth Balázs 30-9376-499

Köszönettel tartozunk minden segítségért,
melyek által táborunk ismét megvalósulhatott:
– az anyagi támogatásokért az Önkormányzatnak, az Alapítványunknak és Gyülekezetünknek;
– az ebéd lebonyolításában nyújtott segítségért Tislér Gyuláné Vilma néninek, Angyal
Lászlóné Erzsi néninek és Bagi Judit gondnokasszonynak;
– a fagyikért, gyümölcsökért és a sok finom
süteményekért a szülőknek és a gyülekezetnek;
– az agyagozásért Drescher Marcsinak, az
íjászatért Tislér Péternek, a fafaragásért Simon
Gábornak;
– az elő- és utókészületek elvégzésében gyülekezeti tagjainknak.
Örömmel adunk hálát Istennek táborvezető
társammal, Kántorné Pólus Ibolya lelkésznővel
azért, hogy ismét a gyermekek vidám nevetésétől és énekétől zenghettek a parókiánk és a
templomunk falai.
Kovácsné Miskey Tünde
tanító & hitoktató

az Advent fényei és Karácsony-várás
ünnepünkre.
2014. december 6. szombat 14 órától kerül megrendezésre.
Helyszín: Felsőörs, Civilház.
Már harmadik éve rendezi közös Mikulás váró rendezvényét a Nők Felsőörsért Egyesülete és Felsőörs
Község Önkormányzata.
A gyerekek csillogó szeme és öröme boldogságot szerez mindenkinek. Az örömszerzés reményében szerveztük programunkat ebben az évben is:
• 14 órától Lipovszky Drescher Mária „Csak egy Mese” című kiállításának megnyitása a Civilházban
• 14 órától a fedett részen kézműves kirakodó vásár (karácsonyi ajándékok, forralt bor, langalló)
• 15 órától Mikulásvonat indulása a Civilház előtti parkolóból
• Vonatozás 17 óráig
• 17 órától az Iciri-Piciri Együttes zenés-énekes Mikulás váró műsora, és utána érkezik a MIKULÁS
A gyerekeknek tea (kérjük poharat hozzanak magukkal).
A rendezvény biztonságáról a Felsőörsi Polgárőr Egyesület gondoskodik.
A programhoz a karácsonyi zenét Szalai Attila állította össze.
Kritikus időjárás esetén a vonatozás elmarad!
Áldott Karácsonyt és Békés Új Esztendőt Kívánunk!
Felsőörs Község Önkormányzata és a Nők Felsőörsért Egyesület
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