Felsőörs fejlesztési elképzelései
2015. szeptember 23-án országgyűlési képviselőnk, Dr. Kontrát
Károly államtitkár Úr Felsőörs fejlesztési elképzeléseiről tájékozódott.
Az új tanyagondnoki gépjármű átadása után lehetőségünk nyílt
képviselő Úrnak fölvázolni legfontosabb fejlesztési terveinket, melyet
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete, több
közmeghallgatást követően 2015. április 13-án 2015–2019-re szóló
Gazdasági Programjában fogadott el.

A megbeszélésen elsőként mutattam be az iskola tornateremmel
történő bővítésének, a Veszprém–Felsőörs–Alsóörs kerékpárútnak,
a Faluház energetikai felújításának, a Miske utca útépítésének, az
Óvoda tetőfelújításának, a Fő utcai járda felújításának terveit,
valamint az egyházi ingatlanok, így különösen a faluképet meghatározó templompark és préposti kúria felújításának szükségességét,
a református parókia fejlesztési lehetőségét.
A fejlesztési elképzeléseink ismertetése után lehetőség volt olyan
ügyek megismertetésére is, mint a parókia melletti ún. „múzeumi
terület”, a Lovas–Felsőörs összekötő ivóvízvezeték vagy a DRV által
a Balaton-felvidéken tervezett új ivóvíztermelő kutak fúrásának ügye.
Diavetítésünkkel kísért megbeszélésünket követően gyalogosan bejártuk a Felsőörs központjában fekvő fejlesztendő területeket a
Faluháztól az Árpád-kori templomtól és préposti kúriától az iskolán
át a református templomig és a szomszédos múzeumi területig.
A több órás egyeztetést követően a jelen lévő képviselőkkel munkaebéden láttuk vendégül Dr. Kontrát Károly képviselő Urat, aki átfogó
képet kapott céljainkról és biztosított minket további támogatásáról.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Új tanyagondnoki autó
2015. szeptember 23-án, országgyűlési képviselőnk, Dr. Kontrát Károly
a kormányzat nevében átadta Felsőörs részére a Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Hivatal pályázatán elnyert 5.000.000 Ft-os összegből vásárolt
tanyagondnoki autót. A pályázat keretében új, terepjáró személygépjárműre lehetett pályázni. Az így elnyert, magyar gyártmányú Suzuki
Vitara AllGrip Premium 1,6 benzines terepjáró azóta már több esetben
is jó szolgálatot tett, így például az október 3-i idősek napi rendezvényen
segítette a nyugdíjasok mobilitását. Az új gépjármű hozzájárul a kül- és
belterületen élő, szociálisan rászorulók életminőségének javulásához,
a különböző szolgáltatások könnyebb eléréséhez.
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felsõörs Község Önkormányzata

2015. október 23-án 10 órakor
tisztelettel vár mindenkit a Faluház emeleti
tanácstermébe, majd a Hõsök kertjébe.

Emlékezzünk együtt az
1956-os Forradalom és Szabadságharc
áldozataira és hõseire!
Köszöntõ  Szabó Balázs polgármester
Vers  Szántai Mónika
Ünnepi megemlékezés  Nagy Szabolcs
történész, fõlevéltáros
Koszorúzás
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A legrégebbi okirat
A felsőörsi katolikus temető helyszínrajzát 1980-ban készítettem
dr. Körmendi József prépost Úr megrendelésére. Az egyeztetés
közben, úgy mellékesen felhívta a figyelmemet,hogy milyen régi
település Felsőörs, és megmutatta az 1127–1131 között keletkezett,
eredeti okiratot. Akkoriban Ő már a veszprémi Püspöki Levéltár Igazgatója is volt. Úgy emlékszem, hogy akkor az okirat, a pergamen, jobb
állapotban volt, mint a mostani másolat. Lenyűgözött, hogy milyen
szépen írt az írnok, 900 évvel ezelőtt. Valószínű, hogy a keze alá
sorvezetőt helyezett. A műszaki rajzolók is ilyen módon írták fel a
rajzokat, a modern számítógépes feliratozás előtti időben. A Helyi
Értéktár felállítási rendelet megjelenése után jutott eszembe a 35
évvel ezelőtti figyelemfelkeltő beszélgetés. Az okirattal kapcsolatban
minden érdem és elismerés a néhai Prépost Urat illeti! A latin szöveg
magyarra fordítását Pereszteginé Arnóczi Krisztina a Padányi Bíró
Márton Gimnázium latin tanára készítette. Fordítási munkáját és az
Érseki Levéltár ügyintézőinek segítségét köszönöm.

Megjegyzéseim az okirat időszakához.
– II. István királyunk(1116–1131) Kálmán (könyves) király fia volt.
Háborút folytatott a Velencei Köztársasággal a Dalmáciai
városokért, valamint a Bizánci Császársággal. Az okiratban említett
rabszolgák, véleményem szerínt, mai nyelvezettel, hadifoglyok
lehettek. Az I világháború után, Felsőörs közelében is dolgoztak
orosz hadifoglyok.
– a veszprémi püspök neve Nána volt, ami keresztnév lehetett. Ma is
vannak helységnevek: Bakonynána, Tiszanána stb.
– a Georgius (György) az első ismert keresztnév Felsőörsön. Vajon a
falu bírája lehetett, vagy a birtok intézője?
– dr.Körmendi József prépost Úr a Bakony–Balatoni Kalendáriumban, 1997-ben azt írta „Fila örsi nemes, az örsi birtokát, a veszprémi
Szt. Mihály monostornak hagyja. Később maga is pappá, majd
veszprémi kanonokká lett.” Eszerint Fila volt az eddig ismert,
legrégebbi papja Felsőörsnek. Régebben gyakran hallottam felsőörsiektől a Figuli, vagy Figula birtokról. A Fila és a Figula szavak úgy
érzem, hasonlítanak, 900 év különbözet ellenére is.
– A Levéltárban kapott tájékoztatás szerint az okirat országosan is ismert, és híres. Ugyanis országosan a legrégebbi olyan okirat, amelyben magánszemély – királyi engedéllyel – birtokot adományoz
egyházi intézménynek, monostornak.
TISZTELETTEL :
HORVÁTH LAJOS

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015
szeptember 29-én tartotta soron következő ülését. A Polgármester
tájékoztatta a testületet az önkormányzat és a közös önkormányzati
hivatal költségvetésének első félévi teljesítéséről, és javaslatot tett az
önkormányzat és a közös önkormányzati hivatal 2015. évi költségvetési rendeletének módosítására. Az önkormányzat és a közös
önkormányzati hivatal fegyelmezett gazdálkodást folytat, bevételei
és kiadásai az idén március 4-én elfogadott Költségvetési rendelet
keretei között időarányosan teljesülnek. A költségvetés módosítására
azért volt szükség, mert a 2014. évi maradványból, a pályázati támogatásokból és a központi kormányzati intézkedések következtében
mintegy 5 millió Ft-tal emelkedett Felsőörs költségvetési forrása.
A télre való felkészülés érdekében az önkormányzat közbeszerzési
eljárást hirdetett az utak téli hó-eltakarítására és síkosságmentesítésére. A pályázaton két pályázó nyújtott be érvényes ajánlatot. A testület a kedvezőbb ajánlatot adó vállalkozót bízza meg a
munkával.
A képviselő-testület tárgyalt még a szabályozási terv módosításáról a
064/5 hrsz-ú út belterületbe vonása érdekében. Az önkormányzat a
Miske utca megépítését az adósságkonszolidációban részt nem vett
települési önkormányzatok fejlesztési támogatásából kívánja megvalósítani. E támogatás egyik elemeként 20 millió Ft már rendelkezésre áll, a kormányzat által ígért további 20 millió Ft támogatás
elnyerésére pályázati rendszerben van lehetőség. Mivel ezek a források
csak belterületi infrastruktúra fejlesztésére használhatók fel, a Miske
utca alsóörsi úti csatlakozása finanszírozásának az a feltétele, hogy a
Miske utcát az alsóörsi úttal összekötő, jelenleg külterületi 064/5

hrsz-ú utat belterületbe vonjuk. A testület döntése ezt a folyamatot
indította el.
A képviselők tárgyaltak még a Felsőörsi Ifjúsági Sport Egyesület
kérelméről. Az egyesület azzal a kéréssel fordult az önkormányzathoz,
hogy támogassa a pályázaton kerítés építés céljára nyert összeg felhasználásához szükséges önrész átadásával. A testület támogatta a
kérelmet és a sportegyesület rendelkezésére bocsátja a mintegy
1,2 millió Ft-os összeget.
Utolsó napirendi pontként a képviselők megtárgyalták és jóváhagyták
az önkormányzatnak a Fejér Megyei Kormányhivatal határozatára
benyújtandó fellebbezést. A Kormányhivatal 2015 szeptemberében
kelt határozatában olyan pótlólagos beruházásokat igénylő megfigyelések, mérések végrehajtására kívánja kötelezni Felsőörs községet
a 2012-ben rekultivált felsőörsi hulladéklerakó területén, mely nem
szerepelt a 2011-ben kelt rekultivációs engedély részletes feladat felsorolásában. A Kormányhivatal eljárása az önkormányzat szerint
törvényellenes, ezért a határozatot fellebbezésében megtámadja.
A Képviselő testület 2015. október 12-én rendkívüli ülést tartott,
melyen az Acro Dance Rock and Roll SE kérését tárgyalta. A testület
határozatában 80 ezer Ft-tal támogatja a Sporttánc Egyesület felsőörsi
tagjának a kazanyi Európa Bajnokságra való kiutazását.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják
községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ ->
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
DR . KULCSÁR TAMÁS
ALPOLGÁRMESTER
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„Élő Kövületek Növénypark” Felsőörsön
Felsőörs élő és élettelen környezete bővelkedik
különleges és értékes elemekben. Településünk világszinten is számon tartott természeti
értéke a Forrás-hegyi geológiai bemutatóhely,
amely a földtörténeti középkor középső triász
időszakának kőzeteit tárja elénk. A geológiai
bemutatóhely bejárata és a sportpálya közötti
területen, a tanösvényre mintegy felfűzve Felsőörs település Önkormányzata egy egyedülállónak mondható elemmel szeretné
bővíteni környezetünk értékeit.
Az „Élő Kövületek Növénypark” a geológiai
tanösvényhez érkező látogatókat és minden
kedves érdeklődőt szeretne végigkalauzolni a
szárazföldi növényvilág közel 350 millió éves
történetén olyan fajokat alapul véve, melyek
kiállták az évmilliók próbáját. Ezek közül
talán leismertebb a páfrányfenyő (Ginkgo
biloba), amely növényfaj közvetlen elődei már
a júra korszakban, a dinoszauruszok virágzásának idején is szinte a maihoz megszólalásig
hasonló formában léteztek (1. kép).
A létesülendő tanösvény térbeli kialakításánál fogva megjeleníteni szándékozik az idő
múlását, miközben körülöttünk a hajdani

flóra egy-egy jellegzetes túlélője illusztrálja
az eltelt évmilliókat. A bejáratnál először
zsurlók és páfrányok mutatkoznának be a
földtörténeti ókor növényvilágának utlsó
hírmondóiként. Megismerkedhetünk az
öröközöld téli zsurlóval (Equisetum hyemale), ami a zsurlók nem túl népes csoprtjának
egy ősibb jellegű faja (2. kép).
Utunkat tovább folytatva elérnénk a
földtörténeti középkor első felének jellegzetes
növényéhez, a páfrányfenyőhöz. Felfelé haladva a terepen – a páfrányfenyők erdején
keresztül – szembe találjuk magunkat a mamutfenyők egyedeivel és igazán csak egy kis
képzelőerő szükséges, hogy a letűnt óriáshüllőket is magunk elé képzeljük (3. kép).
Átlépve a kréta/harmadidőszak határt már
ismerősebb, lombos fák közé érkezünk és
megcsodálhatjuk az ősi zárvatermőkhöz
közel álló tulipánfa (Liriodendron tulipifera)
egyedeit. A terület kibővíthető még a negyedkorra jellemző nyírfa- és erdeifenyő
egyedekkel is. Legvégül elérkezünk a földtörténet jelenkorába, ahol természetes tölgyes erdővel találkozunk. Utunk véget ért,

azonban ne csüggedjünk még csak most
következik a geológiai tanösvény, majd
visszatérve újra bejárhatjuk tetszés szerint az
évmilliókat, csak most már visszafelé haladva
az időben. Tervezzük még, hogy a későbbiek
során egy-egy, a környezetünkben megtalálható kőzetmintával, magyarázó- és ismertető táblákkal is bővítjük a parkot
párhuzamosan a fák felcseperedésével.
Utolsó képünk a tervezett park határait és a
különböző korokat megjelenítő flóraelemek
hozzávetőleges határait tüntetik fel (4. kép).
A terület kijelölésénél szerepet játszott a
terület jó megközelíthetősége, a tájba való
beilleszthetőség, a jól láthatóság, a megfelelő
talajviszonyok, valamint a geológiai tanösvénybe való bekapcsolhatóság lehetősége.
A park létrehozása kapcsán végzendő
munkálatokhoz szeretettel várunk minden
lelkes és érdeklődő felsőőrsi lakost a
meghirdetendő időpontban.
DR . TRÁJER ATTILA PH.D.
(Folytatás: számozott képek a következő oldalon)

Felsőörs Község Önkormányzata szeretettel meghívja Önöket a
2015. október 24-én, szombaton 9:00 órakor kezdődő „Felsőörsi élő kövületek növénypark”
megalapozó fatelepítésére. Aki kedvet és erőt érez magában a facsemeték plántálására,
kérjük, jöjjön el! Lehetőség szerint hozzanak magukkal ásót, esetleg lapátot.
Találkozó a focipályánál.

Rendezvények 2015. október–november
Dátum

Program
Ökumenikus istentisztelet,
szeretetvendégség

Szervező
Helyszín
Református Egyházközség,
Katolikus templom
Római Katolikus Egyházközség

Október 23. 10.00

Nemzeti Ünnep

Önkormányzat

Faluház tanácsterem, Hősök kertje

November 7.

Márton-napi libavacsora
Adventi istentisztelet a pápai
teológusok közreműködésével

NÖFE

Civilház

Helyi református gyülekezet

Református Közösségi Ház

Október 19. 18.00

November 29. 10.00

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Idősek klubja hírei
A korábbi évekhez hasonlóan 2015-ben is
színes, mozgalmas életet élt a nyugdíjas
klubunk. Márciusban Stanka Mária r. őrnagyot hívtuk meg, hogy tartson előadást.
A Civilházban bűn-és baleset- megelőzési
tanácsokkal, ötletekkel látta el a megjelente-

ket, és készséggel válaszolt a feltett kérdésekre. A színházi évadra szóló bérletünk ez
évre átnyúló előadásai alkalmat teremtettek
arra, hogy, „A Három testőrt” és a „Star Factoryt” megnézhessék a jelentkezők. Hónapról-hónapra beiktattunk egy-egy

fürdőzést hol Fehérvárra, hol Pápára, az
igényekhez igazodva. A „hétköznapokon”
többször elsétáltunk a Malomvölgybe friss
levegőt szívni, máskor meg meglátogattuk
beteg klubtársainkat. Részt vettünk az Önkormányzat által rendezett gyermeknapon a
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Civilházban. Minden résztvevő gyermek
számára gofrit sütöttünk, melyet örömmel
majszoltak a műsorok után. Nyáron újra elmentünk hajókirándulásra a Balatonra.
Nagyon jó időnk volt, jól éreztük magunkat,
meglátogattuk a Tagore Sétányon lévő
Bodorka Balatoni Vízivilág Látogatóközpontot, ittunk a Szívkórháznál lévő savanyú
kút forrásából, majd a Kedves cukrászdában
kávé és krémes fogyasztása közben
gyönyörködtünk a reformkor hangulatát
idéző, szépen felújított villákban, épületekben.
A Falunapok kísérő rendezvényeként a klubban egy Szalvétakiállítással vettünk részt.
Köszönetem szeretném kifejezni minden
segítőmnek, résztvevőnek, akik által egy

igazi kiállítás hangulata teremtődött meg.
Külön köszönet illeti Nagyné Angyal
Erzsébetet, aki 2000 db-os gyűjteményét
bocsátotta rendelkezésünkre, és a kiállítás
berendezésében is sokat segített. Köszönet
Angyal Istvánnak és Törökné Angyal
Gabriellának, akik szintén rendelkezésünkre
bocsátották különleges szalvétáikat. Köszönöm még azon segítőknek is, akik a dekorálásban támogattak, s így jöhetett létre ez a
kiállítás. Nagyon sokan megnézték, s a
nyárra tekintettel sok turista, környékünkön
üdülő látogatónk is volt, és bátorítottak a
folytatásra. A Falunapokon jelenlévő testvér
településünkről érkező csoportot szombat
este a Klubban vendégelte meg az önkormányzat, melynek lebonyolítását az itt dol-

gozók: Kalmár Lajosné Rózsa, Szabó Pálné
Eszti, Csordás Róbertné Cili és segítőnk,
Kenéz Dániel végezte. Nagyon jó hangulatban telt az este, a pincében borozgatás
közben meséltek élményeikről vendégeink.
Szeptemberben Visegrádra kirándultunk a
szentkirályszabadjai klubtagokkal. Először
Esztergomban a Balassa Bálint Múzeumot,
Képzőművészeti gyűjteményt tekintettük
meg. Ezután Visegrádon a Mesterek udvarát
tekintettük meg, ebéd után sétahajózáson
vettünk részt, s ellátogattunk a Pálinkamúzeumba. Köszönet Kalmár Rózsának a
segítségért.
HERBELY TÍMEA
IDŐSEK KLUBJA MUNKATÁRS

„Élő Kövületek Növénypark” képek

3. kép: életkép egy késő-kréta kori mamutfenyő erdőből (bal) és a ma is
élő szecsuáni ősmamutfenyő hajtása (jobb)

1. kép: jura korabeli páfrányfenyő ág egy repülő őshüllővel (bal) és egy
ma élő Gingo biloba levele (jobb)

2. kép: karbon kori zsurló-rengeteg rekonstrukciója (bal) és a mai is élő
téli zsurló csoportja (jobb)

4. kép: a tervezett park hozzávetőleges térképe
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Szüreti mulatság – 2015. szeptember 26. Civilház

Óvodások műsora

Magyar nótaest a Petőfi Színház művészeivel

Iskolások műsora

Veszprém-Bakony Táncegyüttes fellépése

Apró Torna Csoport kendőgyakorlata

UV fényes kendőgyakorlat

Idősek napja
A Szépkorúakat köszöntöttük az Idősek Világnapja alkalmából 2015.
október 3-án a Civilház udvarán.

Az Aradi vértanúkra
emlékeztünk
2015. október 6-án a Malomvölgy Általános Iskola tanulói délelőtt
11 órakor ünneplőbe öltöztették szívüket, lelküket, és így gyülekeztek
az iskolában felállított kopjafánál. Az aradi 13 tábornok emlékét
idézték fel a negyedikesek. A vértanúk portréját mutatva születésükről és hősiességükről, haláluk előtti pillanataikról egy-egy kisdiák mondott rövid nekrológot.
Az ünnepségen koszorút helyezett el Szabó Balázs Polgármester Úr,
Bagi Judit képviselőnő, és Tóth Csabáné művelődésszervező. Kovácsné
Bognár Gabriella az intézmény vezetője megköszönte Búzásné
Pongrácz Mariannak a felkészítést, megdicsérte a szereplőket.
GYÖNGY VERONIKA

Búzavirág Népdalkör énekel, tangóharmonikán kísér Légrádi József

Dráma szakkör előadása: A pletykás asszonyok

Malomvölgy Általános Iskola tanulói
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Októberi útmutató a kiskertekben
Tisztelt kertbarátok, kedves olvasóink!
Az év vége felé közeledve lassanként mi is
elérünk a kiskertekben folyó munkákról
szóló összefoglaló írások végéhez. Hisszük,
hogy sikerült a már meglévő ismereteket felfrissíteni, esetleg újakat is adni. Köszönjük
önöknek, hogy a kertbarátok rendszeres
találkozóin, és az idén is zajló Legszebb konyhakertek verseny során sokan átadták értékes
kertművelő tapasztalataikat.
Október 1–4. 40. hét (átlagos hőmérséklet: 15°C)
E héten megkezdhetjük a dió szüretelését.
Téves az a felfogás, hogy a fát alaposan meg
kell verni ahhoz, hogy a következő évben jól
teremjen. Ellenkezőleg, ez esetben a következő és termőrügyeit veszítjük el, és különböző fertőzések kialakulását segítjük elő.
Szüreteljük le a késői érésű körtéket is.
Kezdjünk neki az őszi talajművelésnek, a
letermett fák körül és s zöldségágyásokban
forgassuk meg a talajt. A komposzttároló
anyagát is forgassuk át, hogy elősegítsük a
szerves anyagok mielőbbi lebomlását.
Még egyszer nyírjuk meg a gyepet.
Október 5–11. 41. hét (átlagos hőmérséklet: 14°C)
Bár az elmúlt években a monília súlyos
károkat okozott a mandulásokban is, a kevésbé érzékeny fajták idén is jó termést ígérnek. A mandula szüretelését is elkezdhetjük.
Gyenge ütögetéssel és ne a fa rázásával
válasszuk le a gyümölcsöt a fáról! A leszüretelt mandulát szellős helyen tároljuk, és
feltétlenül válasszuk le a héjáról.

Vásároljuk meg a gyümölcsfa csemetéket,
szőlőoltványokat, cserjéket. Erősítsük fel a
fák törzsére hernyóenyves öveket az araszolók kártételének megelőzésére.
Szedjük fel a tárolásra szánt káposztaféléket,
spárgatököt, céklát. Fagyveszély esetén a
karfiolt is le kell szedni. Ezeket a növényeket
lehetőleg száraz időben szedjük, ezzel elkerülhetjük a tárolás alatti fertőződéseket.
Fontos, hogy tárolás céljára csak az egészséges, ép növényeket használjuk.
Október 12–18. 42. hét (átlagos hőmérséklet: 13°C)
Most már a legkésőbbi alma- és körtefajtákat
is leszedhetjük. A varasodással fertőzött
körte és almafákat réztartalmú szerekkel célszerű permetezni. A legkésőbbi szőlőfajtákat
is szüreteljük le. A szamóca ágyásokat szerves
trágyával vagy egészséges lombbal takarjuk
be lazán a fagy ellen.
Ültessük ki az áttelelő fejes saláta palántákat
és tövestől szedjük fel a tormát. Száraz idő
esetén öntözzük meg az örökzöld dísznövényeket és a gyümölcsfákat is!
Október 19–25. 43. hét (átlagos hőmérséklet: 10–11°C)
Ezen a héten kezdjük el a gyümölcsfa
csemeték ültetését, valamint az örökzöldek
és a szőlők telepítését, bár az örökzöldek és a
szőlők esetében a csemeték fagyérzékenysége
miatt célszerűbb a tavaszi telepítésben gondolkodni. Fejezzük be a körték, a téli almák
és a szőlő szüretelését.
Folytassuk kertünk tápanyag utánpótlását
szerves és/vagy műtrágya alkalmazásával.

A betakarítást követően ne feledkezzünk
meg a növényvédelemről se. Minél hamarabb
szedjük össze és égetjük el a lisztharmattal,
mézgás varasodással, penészedéssel és szögletes levélfodrossággal fertőzött növényi
maradványokat!
Fokozatosan szedjük fel a fagyérzéken virággumókat, hagymákat. (dália, begónia,
tulipán)
Október 26–november 1. 44. hét (átlagos
hőmérséklet: 9°C)
E héten már korán sötétedik, de a tennivalók
is fogyatkoznak a kiskertekben. Folytassuk a
már megkezdett, de még be nem fejezett
munkákat (ásás, trágyázás, hulladékok
összeszedése)
A már lombtalan fák alaki hibáit javítsuk ki,
a beteg részeket távolítsuk el és megifjíthatjuk az idős alma és körtefákat. A nyugalomban lévő fákat lemosó permetezéssel
Szüreteljük le a birsalmát, ha eddig nem tettük volna meg. A tárolásra szánt valamennyi
zöldségfélét szedjük fel és gondosan raktározzuk el.
Itt van a lombhullás ideje. A gyepről takarítsuk fel a lehullott lombot, a bokrok, fák,
évelők alól azonban ne, mert jó lesz a humusz
pótlására.
Minden kedves kertbarátnak és olvasónak jó
egészséget, pihenést, a 2016-os évre pedig eredményes kertészkedést kíván a Felsőörsi Kertbarátok nevében:
ANTAL ANDRÁS ÉS
KULCSÁR TAMÁS

Köszönet
A Felsőörsi Polgárőr Közhasznú
Egyesület ismételve köszönetet szeretne
mondani ifj. Légrádi József úrnak,
a szolgálati autókon, illetve a szolgálati
robogókon elvégzett ingyenes
gumi szerelésért.
ESSŐ ISTVÁN ELNÖK
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A nevem Diana Soto (Tanács
Diána) és jelenleg Spanyolországban élek, egy olyan tengerparti városban, amely hasonló
fekvésû, mint Felsõörs. Veszprémbõl költöztem ide, szüleim
azonban Felsõörsön laknak, így
nyugodt szívvel mondhatom az
én hazámnak is. A verseimmel
az emberek olyan érzéseit kívánom átadni, mely szerintem
mindenkiben megtalálható, és
arra szeretnék mindenkit ösztönözni, hogy ne adják fel a harcot.

Õszi forduló
Éjszaka, mely minden évben elérkezett.
Elbújtak a fák, meghajolt, ki vétkezett.
Ott lépdelt mellettük, emelt, büszke fejjel,
S útjában megborzongott minden ember.
Õ boldog volt, s gyors. Nem bízta másra,
Mindenkit látott mégis, õt senki se látta.
Játszott a fákkal, majd letépte a levelük,
Homokszembõl orkánt kavarva fújta ellenük.
Kapaszkodott a szélbe s hátán repült tovább,
Befogta a záport, már mind neki szolgált.
Harcolt a fénnyel, s csatáit sorra nyerte,
Mire felfogtuk, a nappalt is megszerezte.
Szólítottak mindenkit, készüljön a harcra,
De hogy küzdesz? Az ellenségnek nincs arca.
Egyedül a sötétben, melletted zúgó orkán.
Köpködöd, mit lenyomtak a többiek torkán.
Hiába minden, hiába megannyi ember.
Õ erõs marad, s nem éri semmilyen fegyver.
Te csak bámulsz. Nehezen, de belátod,
Hiába harcolsz, már nincs élõ barátod.
Gyengén, betegen visszaülsz a földre,
Már nem fáj, hogy lelked összetörte.
S mikor a sötét a fény részévé fog válni,
Te maradsz. S Te fogod majd õt sajnálni.
Visszatér minden, mit egykor elvesztettél,
Mert véget ért a harc, és te vagy, aki nyertél.

Új könyvek érkeztek a községi
könyvtárba!
Nyulász Péter: Miazami; Miazmég • Szepes Mária: Pöttyös Panni
Hetedhétországban • Benedek Elek meséi: A csodaszarvas •
Janikovszky Éva: Égig érő fű • Nógrádi Gábor: Pete Pite • Wass
Albert: Bálványosvár (magyar mondák) • Geronimo Stilton:
Az eltűnt tó nyomában • James M. Barrie: Pán Péter • Gianni Rodari:
Hagymácska története • Egy ZIZI naplója kötetei • Egy ropi naplója
8. rész: Pechszéria; 9. rész: A nagy kiruccanás • Időfutár kötetei •
Leiner Laura: Hullócsillag • Jeney Zoltán: Rév Fülöp kötetek •
Fekete István: A koppányi aga testamentuma; Tüskevár; Kele; Hú •
Dékány András: Kossuth Lajos tengerésze • Lucy & Stephen Hawking: George és az ősrobbanás • Balogh Béni: Magyar királymondák
• Móricz Zsigmond: Légy jó mindhalálig • Madách Imre: Az ember
tragédiája; A civilizátor • Mikszáth Kálmán: Különös házasság •
Márai Sándor: Egy polgár vallomásai • Nyírő József: Halhatatlan élet
• Wass Albert: Elvész a nyom • Paulo Coelho: A zarándoklat •
Péterfy Gergely: Kitömött barbár • James Dashner: Az útvesztő;
Tűzpróba • Jodi Picoult: Csodalány • Janne Teller: Minden • Kate
Morton: Elfeledett kert • Sarah Lark: Tűzvirágok ideje • Takeshi
Kitano: Fiú • M. Kiss Csaba: Czeizel Endre Két életem, egy halálom
• Nyári Krisztián: Igazi hősök (33 magyar) • Sándor Klára: A székely
írás nyomában • Stella Kuylenstierna – Andrássy: Ég a puszta (Gróf
Anrássy Imréné memoárja) • V. Kulcsár Ildikó: Szeretetvár
Szeretettel ajánlom figyelmükbe!
TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ/KÖNYVTÁROS

Új szakkörök a Civilházban!
* Fejlesztő foglalkozások
(3–6 Éveseknek)
– Iskola előkészítő
* Baba-Mama csoport
(1.5–2 Éveseknek)
– Közös éneklés, játék és alkotás
* Játékos angol
– Apróknak
(2 Éveseknek)
– Ovisoknak
(3–6 Éveseknek)
– Kisiskolásoknak (kezdő/haladó)
Sok dallal, játékkal, mozgással és beszéddel!
FUN ENGLISH
30/438-4081
Nikl Edina
Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat • Szerkeszti a Humán Bizottság
Lapszerkesztő: Tóth Csabáné közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
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Legszebb konyhakertek program
A programot 2012-ben indította útjára
Karcag polgármestere Kovács Szilvia (ma
alpolgármestere), mely 4 év alatt országos
szintűvé nőtte ki magát. A kezdeményezés
azzal az okkal indult, hogy egyre inkább
szorul ki kertjeinkből a gazdálkodás. A régi
gazdaságokban, kertekben elől virágoskert,
hátul a konyhakert volt, a nagyobb helyet
igénylő növények pl.: burgonya, tökfélék, a
baromfinak szükséges kukorica, pedig kikerültek az úgynevezett zártkertbe, a gyümölcsfák közé.
A vidék mára megváltozott, az emberek rászoktak az olcsó, de kétes eredetű nagyüzemi
bolti zöldségekre, mára a kertek szépségét a
zöld fű, gondozott gyep adja. A program
célja, hogy ez a tendencia változzon, törekedjenek az emberek az önellátásra, az egészséges
életmódra.
Településünk 2013-ban csatlakozott a programhoz és minden évben szép számmal nő a
résztvevők száma. Az idei évben az előző

évekhez képest sokan, 20-an vettek részt.
Összesen 4 kategóriában neveztek, kezdő
kertművelők és olyanok, akik profi szemlélettel művelik kertjüket. Mindenhova öröm
volt ellátogatni, hiszen a lelkesedés sehol sem
hiányzott!
A legtöbben, 13-an, a Normál kategóriában
vettek részt. Első helyezést ért el Deutsch
György, második lett Bíró Géza, harmadik
pedig Kiss Jánosné.
A Mini kategóriában 5-en indultak és
Benedek Szabolcs kertjét találták a legszebbnek, Ferenczi Edit és Angyal Lászlóné
követte őt a képzeletbeli dobogó 2. és 3.
fokán.
Zárkert Zöldséges kategóriában csak Bíró
Zoltán és Orbán György indította közös
művelési kertjét, így ebben a kategóriában
egyértelmű volt, hogy ők kapták meg az első
helyet, ahogy Antal Andrásné a Zártkert Vegyes kategóriában is. A zsűri különdíjban
részesítette Antal Andrásnét, megválasztot-

ták kertjét Felsőörs legszebb konyhakertjének.
Külön szeretnénk kiemelni Kis Kovács
Istvánnét, aki 84 évesen nevezett a versenybe
gyönyörűen gondozott kertjével!
Az eredményhirdetést a szüreti mulatság
közben tartottuk meg, ahol minden
résztvevőnek oklevéllel és ajándékkal köszönte meg az önkormányzat a részvételt.
Köszönetet szeretnénk mondani Rásky
Imrénének és Tislér Gyulánénak, akik fáradhatatlanul járták a kerteket és jó szívvel
dicsérték, észrevételezték azokat, valamint
Antal Andrásnak, aki tapasztalatával segítette a zsűrit.
Köszönjük a részvételt mindenkinek!
Buzdítjuk a kimaradókat, hogy jövőre jelentkezzenek, az eddig nem kertészkedőket,
hogy kezdjék el ezt a hálás munkát, hozzuk
vissza a kertjeink régi fényét!

Kis Kovács Istvánné kertje

Antal András kertje

Deutsch György kertje

Bíró Zoltán és Orbán György kertje

Benedek Szabolcs kertje

Bíró Géza kertje

ILLÉS ANDRÁS, KULTURÁLIS MUNKATÁRS

Felhívás kisiskolások számára
Magyar énekes népi játék és néptánc foglalkozást indítok Felsőörsön iskolás gyerekek számára.
Időpontja: Minden csütörtök 16.30–17.30 • Helye: Felsőörs Önkormányzat – Tanácsterem
A foglalkozás díja: 500Ft/alkalom
Minden iskolás korú gyermeket várok szeretettel!
ÜDVÖZLETTEL : DÉKMÁRNÉ FORGÁCS ZSUZSANNA, NÉPTÁNCOKTATÓ

