Lesz-e kerékpárutunk?
Korábban is léteztek már elképzelések, sőt tervek Felsőörsön keresztülhaladó kerékpárút építésére vonatkozóan. Ezek a korábbi tervek még
a Malomvölgyön keresztül Lovasra haladó nyomvonalról számoltak.
A 2015-ben elindított tervezés során a lehető legrövidebb nyomvonalat választottuk, mely Felsőörsön keresztül összekötné a Balaton partot Veszprémmel. Az engedélyes tervek elkészítése 10,5 millió
forintba került Alsóörs és Felsőörs község önkormányzatának. A Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretén belül a
Nemzetgazdasági Minisztérium idén év elején hirdette meg a „Fenntartható települési közlekedésfejlesztés” című TOP-3.1.1-15 számú
pályázatát. Felsőörs, Alsóörssel közösen készített pályázatát 2016.
március 24-én, a megyében ötödikként nyújtotta be, 494 millió forint
összköltségvetéssel és ezzel megegyező támogatási igénnyel. A Veszprém közigazgatási területére eső szakaszra Veszprém, mint megyei
jogú város, ebben a pályázatban nem indulhatott, ezért bízunk abban,
hogy előbb-utóbb Veszprém is forrást talál a rá eső rész megva-

lósítására, mely akkor válik különösen fontossá, ha a Felsőörs–Alsóörs szakaszra benyújtott pályázatunkat támogatják.
A tervezett kerékpárút nyomvonalát a korábbi közmeghallgatások alkalmával már többször bemutattuk, annak indokoltságát talán nem kell
részleteznünk, különösen nem a kerékpárral is közlekedő Felsőörsiek
számára. Támogatási kérelmünkről elvileg április végéig születik döntés.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

A Felsőörsért Közalapítvány szeretettel hívja
április 22-én (péntek) 16 óra kezdettel
a Civilházban tartandó
egészségnapjára.
Meghívott előadó: Dr. Hajas Andrea
reumatológus szakorvos.
Minden érdeklődőt szeretettel várunk!
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Dr. Szöllősy Árpád (1918–2006)
Emlékezés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem egykori elnökére (2. rész)
Folytatás az előző számból.
Harmadik csillagóra: 1956. október 23.
Először a Győri Forradalmi Tanács, majd a
Dunántúli Nemzeti Tanács titkárává választották. Mind végig ott van az események sűrűjében,
főként tolmácsolással Szigethy Attila alelnök
mellett, pl. a francia, bécsi újságíróknak adott interjúnál, a Szabad Győr Rádió megalakulásánál,
a Veszprém Megyei Forradalmi Tanácscsal való
kapcsolat felvételnél, Földes Gáborral a mosonmagyaróvári események után a békés megoldásnál, a Győr közelében állomásozó orosz

parancsnoksággal való tárgyalásokon. A november 4-i szovjet bevonulás után több vezető forradalmár letartóztatása azonban elgondolkodtatta,
s ezért november 15-én kislányával és feleségével
Brennbergbányánál átlépték a határt. Azonnal
menekült táborba kerültek, majd Galambos
Ireneusz páter segítségével átjutottak Svájcba. Itt
Galambos Gyula vette őket pártfogásába, és
segítségével Baselben tudtak letelepedni, ahol az
egyik legelőkelőbb svájci család, Staechlin Péter
fogadta be őket. A kertész házát rendezték be számukra ellátva minden szükségessel, ami akkor
nekik luxusnak tűnt. Az utazási fáradalmakat
kipihenve hamarosan egy közeli bankban (öt
perc járásnyira lakóházuktól) helyezkedett el.
Szakmai tudásának köszönhetően az adóosztály
vezetőjeként szabad kezet kapott, s 1966-ban már
cégvezető lett. Közben egy Rajna-parti 3 szobás
házba költöztek. Többet tudott törődni a magyar ügyekkel, többek között az ENSZ vizsgáló
bizottsága előtt is megjelent, ahol elsősorban a
mosonmagyaróvári eseményekkel kapcsolatban
kérdezték. 1966-ban meghalt az édesapja, de
húga figyelmeztette, eszébe ne jusson hazajönni,
mert ideiglenes svájci állampolgársága sem fogja
megakadályozni letartóztatását. Két évvel később
idős édesanyja 84 évesen meglátogatta, s ő
igyekezett minden jóval ellátni. Bár 97 évet élt
meg, többet már nem vállalkozott a nagy útra,
néha azért írogatott még. Házasságuk közben

megromlott, s mindketten csak arra vártak, hogy
a svájci állampolgárságot megkapják, mert ez
lányuknak is fontos volt.
Negyedik csillagóra: 1971. 1972. Katalin
bál Baselben
Megkapta a svájci állampolgárságot, a piros svájci
útlevél pedig nagy szabadságot jelentett. Üzleti
utain bejárta Európa összes nagyvárosát, DélAmerikát, az USA-t, Ausztráliát, Indonéziát.
1972. novemberében megismerte a huszonnyolc
éves Izsépi Nagy Ollyt, három kiskorú gyermek
édesanyját. 1974-ben Bécsben voltak nászúton.
Benne találta meg azt az asszonyt, akit egész élete
során keresett. „Élettárs, szövetséges, iránytű,
nyelvzseni, hihetetlenül művelt, csodálatosan
szép asszony.” 1973-ban először csak megfigyelőként, bekapcsolódott az Európai Protestáns
Magyar Szabadegyetem munkájába. Vállalta a
pénzügyek rendbetételét és a könyvelés átszervezését. 1977. májusában létrehozta az EPMSZ
Könyvbaráti Körét az Erdélyi Szépmíves Céh
mintájára. A könyvkiadást svájci vállalata anyagi
segítsége tette lehetővé. 1979-ben sikerült
lefordíttatnia német nyelvre Sütő András: Csillag
a máglyán c. regényét, majd Herder-díjra felterjeszteni. A román kormány mindent elkövetett a
kitűntetés megakadályozására, de nem sikerült.
A Herder-díj Sütő Andrásnak a továbbiakban
komoly védelmet jelentett. Ezen a konferencián
vett részt először magyar küldöttség Keresztury
Dezső vezetésével. Igaz, a kádári politika cserében
igyekezett rávenni a szabadegyetemet a Magyarok Világszövetségével való együttműködésre,
melyet elutasítottak. 1976-tól 1982-ig volt az
EPMSZ elnöke, 1993-ig elnökségi tagja, a
pénzügyek vezetője és a könyvbaráti kör elnöke.
Visszalépésének oka az egyik elnökségi tag megalapozatlan támadásai voltak Csóri Sándor és az
általa vezetett Magyarok Világszövetsége ellen.
Sokat munkálkodott Bibó István műveinek megjelentetésén, bár 1979-ben már készen volt, de
csak a rendszerváltás után adhatták ki a Századvég Kiadóval közösen. 1991-ben Jeszenszky Géza
külügyminiszter kinevezte tiszteletbeli baseli
konzulnak, Ódor László berni nagykövet nyújtotta át a konzuli táblát. A délszláv háborúk idején sok menekült ügyét intézte. 1993-ban
„hazatelepültek” Felsőörsre, azért éppen ide, mert
az itteni hegyek emlékeztették leginkább az otthoni tájra. 1947. novemberében távozott
Erdélyből és 1993-ban 75. születésnapján tudott
először – a szovátai EPMSZ konferencia alkalmából visszatérni. „A marosvásárhelyi református
nagytemplomban Sütő András beszéde alatt

elfogott a sírás, akárcsak, amikor beléptem a
Bolyai kollégium udvarára, vagy letérdeltem
őseim, szüleim sírjánál a temetőben.” – vallja.
1995-ben a Duna Televíziót nagy veszély, a
megszűnés fenyegette. Így alapította meg Sára
Sándorral a Duna Televízióért Alapítványt és vállalta a kuratóriumi elnöki tisztet. Meg kellett
teremteni a Duna TV erkölcsi és anyagi támogatását a több mint 200 alapító segítségével
Andorrától Izraelig. Népszerűsítése mellett
fontos feladatának tartotta szellemiségének terjesztését – figyelembe véve az elcsatolt területeket, – ahova többszáz antennát juttattak el.
Alapítványt tett a Teleki Tékáért. A téka
alapításának 200. évfordulójára már sikerült a két
Teleki testvér, Miklós és Géza segítségével jó állapotba hozni a gyűjteményt. Ki is tűzte a további
feladatot: „Most már csak azt kell kiharcolni,
hogy kikerüljön a román állami tulajdonból.”
2002 késő őszén fájdalommal búcsúzott szerető
feleségétől Ollytól, akit Balog Zoltán református lelkész, közös barátjuk temetett a felsőörsi
temetőben. Gyászinduló és könnyek helyett
Mozarttól a Kiséji zenét, Háry Jánostól az
Intermezzo-t és Bach: Gibt uns Frieden zenéjét
kérte családjától az elhúnyt. 2006 februárjában
férje is követte őt a vöröskő síremlék alá.
Tisztelői és barátai 80. születésnapjára 1998-ban
Egy Európai Magyar címmel Emlékkönyvet
adtak ki Raffai István, az Új Horizont akkori
főszerkesztője vezetésével. Halálának ötödik
évfordulója évében 2011-ben Felsőörs Község
Önkormányzata, a Duna Televízió és az EPMSZ
Civilházunk falán emléktáblát leplezett le
tiszteletére. Előtte református templomunkban
a Felsőörsért Közalapítvány és Raffai István szervezésében emlékülést tartottak. Olyan neves
személyiségeket köszönthettünk emlékezőként,
mint Kányádi Sándor költő, Sára Sándor filmrendező, Ódor László volt svájci nagykövet, dr.
Deé Anikó, a Teleki Téka igazgató asszonya, ifj.
Bibó István, Bíró Zoltán politikus, Benke Attila,
a jóbarát. Még ugyanitt létrehívták a Szöllőssy
Árpád Baráti Kört. Az ünnepségen a Veszprém
Megyei Honismereti Egyesület elnöksége teljes
létszámban részt vett.
„Nemcsak magunkért élünk.” – talán soha ki nem
mondott hitvallása és gazdag élete története bizonyítja, hogy élte koránt sem volt magánügye.
Zárszóként álljanak itt gondolatai: „Sokat gondokodtam és gondolkodom, hogy hol van a kutya eltemetve. Illyés Gyulának van-e igaza? Valahol a
következőket írta: Nem eröltetjük senkire a
nemzeti érzést. Elképzelünk embereket, akik megvannak nélküle, tisztelni is tudjuk őket. De
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tiltakozunk az ellen, hogy azok, akikben nincs meg
ez a nemzeti érzés, a nemzet nevében szóljanak,
vagy cselekedjenek, a nemzetet vezetik félre.
Vagy Arany Jánosnak? Légy, ha bírsz te „világköltő”! Rázd fel a rest nyugatot: Nekem áldott

az a bölcső, Mely magyarrá ringatott: Onnan
kezdve ezer szállal Köt hazámhoz tartalék:
Puszta, elvont ideállal… Inkább nem is dallanék…” (Kozmopolita költészet, 1879. aug. 20.)
RÁSKY MIHÁLYNÉ NY. TANÁR

Melléklet:
Szöllősy Árpád emléktáblája az EPMSZ (Erdélyi Protestáns Magyar Szabadegyetem) bélyegzőjével, A Duna TV jelképével és Felsőörs
Község címerével

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete április 4-én tartotta legutóbbi ülését.
Első napirendi pontként a civil szervezetek által
benyújtott pályázatokat értékelte a testület a
Humánbizottság előzetes véleménye és javaslata
alapján. A döntés eredményeképpen a Nők
Felsőörsért Egyesület 285000 Ft, a Civil Baráti
Kör 140000 Ft, a Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány 50000 Ft, a Felsőörsért
Közalapítvány (a Felsőörsi Hímzőműhely
számára felhasználandó) 50000 Ft-ban részesült
a falu kulturális életét gazdagító rendezvényeik
támogatására. Kedves epizódként a Felsőörsi
Hímzőkör képviselői apró, általuk hímzett
kendővel köszönték meg a testület tagjainak a
tavalyi évben a Hímzőkörnek nyújtott anyagi
támogatást.
A következő napirendi pontban a Balatonalmádival közös önkormányzati hivatal 2015-ös
tevékenységéről szóló beszámolót tekintette át a
testület. Ezután a szociális rendelet módosítását,
a közművesítési kötelezettségről szóló rendelet
módosítását és az önkormányzat szervezeti és
működési szabályairól szóló rendelet módosítását
tárgyalták a képviselők. A szociális rendeletben
elsősorban az idős személyek részére tették egyszerűbbé és olcsóbbá a négylábú társ tartását.
A közművesítési kötelezettség egyértelművé tette
a belterületbe vonandó területekre vonatkozóan
a közművek kiépítésének kötelezettségét.
A képviselő-testület elhatározta, hogy pályázatot nyújt be a Faluház energetikai rekonstruk-

ciójára az időközben megnyílt pályázati forrásokra.
Kötelező állami feladatként merült fel néhány hónapja, hogy felmérjük a viziközmű vagyonunk
értékét. Az értékelés elkészült, a testület a független
szakértők által elvégzett munkát elfogadták.
Ugyancsak az állam által előírt feladat teljesítéseként a képviselő-testület elindította a
vízkár elhárítási terv elkészítését. A pályázat
alapján a legkedvezőbb áru ajánlattevővel
kötünk szerződést 150 ezer forint értékben,
vele fogjuk elkészíttetni a tervet.
A képviselők támogatásával az önkormányzat
pályázatot ír ki „Helyi építészeti értékek
megóvásának felújításának támogatására” címmel. A pályázatok benyújtási határideje: 2016.
május 13. 16.00 óra, a pályázatok között
felosztható 2016. évi keretösszeg: 600 000 Ft.
A pályázattal a testület a helyi építészeti értékek
megóvását, fennmaradását, megőrzését kívánja
támogatni. Támogatásban kizárólag a rendelettel védetté nyilvánított építészeti értékkel
összefüggő tevékenység részesíthető.
Az önkormányzat és a képviselők egyenként is
komoly felelősséget éreznek a Felsőörsöt
körülvevő természet élővilágának és páratlan
természeti kincseinek megóvásáért. Ennek
érdekében a felsőörsi természetszerető civilekkel
összefogva helyi védelem alá kívánjuk helyezni a
Malomvölgy páratlanul értékes természeti kincseit. A munka első szakaszaként a Malomvölgy
geológiai, és élővilágbeli értékeinek feltárása,

valamint a védeni szándékozott terület lehatárolásának javaslati terve született meg. A munka az
érintettek bevonásával fog folytatódni.
A Római Katolikus Egyház és az Önkormányzat
együttműködésével már eddig is komoly eredményeket értünk el a műemlék templom környezetének és a Préposti Kúria épülettömegének
meg-, illetve felújítása érdekében. A testület
legutóbbi döntésével 1,4 millió Ft-al járul hozzá
a felújított épületszárny (turistaszállás és zarándokszállás) udvarának rendbetételéhez és bejárati lépcsők felújításához.
Az Önkormányzat a ciklustervében foglaltak
szerint kívánja fejleszteni külterületi útjait.
A pályázati források rendelkezésre állása esetén
a Köveskút pusztai út, a Hosszú utca és az Öreghegy dűlői út felújítását tervezzük. Az ehhez
szükséges tervezési munkát indította el döntésével a testület. A belterületi járdaépítések
előkészítése idén az Almádi út mentén húzódó
majdani járda tervezésével folytatódik, ennek
következő lépéséről is döntöttek a képviselők.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár
áprilisban és májusban tartandó eseményeit, valamint a Hírmondó következő számának tartalmát.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
DR . KULCSÁR TAMÁS
ALPOLGÁRMESTER

Támogatások ebtartóknak
Az önkormányzat 2016. április 4-i ülésén,
3/2015. (II.27.) rendeletének módosításával
döntött a kutyatartóknak adható támogatások
kiterjesztéséről.
Az önkormányzat mostantól, kérelemre átvállalja a kutyák ivartalanításának költségeit,

amennyiben a jogosult családjában az egy főre
jutó havi jövedelem nem haladja meg az
öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb
összegének 600%-át. Ezen felül kérelemre, a 65
év felettieknek a féregtelenítés, kötelező oltás
költségeit is átvállalja az önkormányzat!

Kérem, éljenek
lehetőségekkel!

a

rendelet

nyújtotta

SZABÓ BALÁZS
POLGÁRMESTER

Pályázati felhívás
Idén első alkalommal írta ki az önkormányzat
az épített környezet helyi védelméről szóló
5/2015. (III.04.) önkormányzati rendelete

alapján helyi védelem alá helyezett építmények
felújításának támogatására vonatkozó pályázati
felhívását. A részletes pályázati felhívás szövege

az önkormányzat honlapján (http://www.felsoors.hu/aktualis_hirek) olvasható.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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2016. március 15. Nemzeti ünnep

Tavaszváró tojásfa kiállítás 2016. március 20. (Civilház)

Rendezők: Kézműves Szalon, Kosárfonók, Felsőörsi Hímzőműhely
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Klímaváltozás – A földi klíma történetéről II.
A hírmondó előző számában a földi klíma
földtörténeti időbeni változékonyságáról írtunk. Az előző írásban bemutattuk, hogy a földi
klíma a mostanihoz képest nagyobb időtávlatban szélsőségesen változékony volt, bizonyíthatóan több jégkorszak és nagy
felmelegedési periódus is volt már. Képzeletbeli
időutazásunkat a legutolsó jégkorszak befejeztével hagytuk abba, amikor a mostanit többszörösen meghaladó hőmérsékletemelkedés
eredményeként gyorsan elolvadt a Baltikumig
érő jégtakaró. Ezzel az olvadással jelentősen
megemelkedett a világtengerek vízszintje, ami
özönvízszerű áradásokat okozott, és például az
akkori tóból a ma ismert Fekete tenger kialakult.
Most az emberi történelem kezdetétől a földtörténeti időkhöz képest viszonylag rövid
időszak klímaváltozásairól és ennek néhány
kiragadott társadalomra gyakorolt hatását
próbáljuk szemléltetni.
Atlantikus szakasz, kb. i.e. 6000–3000
A legutolsó jégkorszak lezárultával a jégtakaró
visszahúzódása után mintegy 8000 évvel ezelőtt
nedvesebb lett az éghajlat, és egy hosszan tartó
és állandó meleg periódus alakult ki (atlantikus
szakasz, kb. i.e. 6000–3000). Mostani ismereteink szerint ekkor 2–3 Celsius fokkal (!)
volt melegebb, mint a XX. század végén. Ekkor
zajlott le az emberi kultúra legnagyobb forradalma (neolit forradalom), amely során az
addig vadászó gyűjtögető kőkorszaki elődeink
letelepedtek, és elkezdődött a földművelés és állattartás kialakulása. Ebben az időben történt a
juh, kecske, disznó és szarvasmarha háziasítása,
a vadon termő gabonafajták nemesítése (búza,
árpa, köles, rizs). Ezek a változások a lakosság-

szám ugrásszerű növekedését hozták el. Elkezdődött a földművelő paraszti társadalmakból az
első városnak nevezhető települések kialakulása
( Jerikó, Mohendzsodaro stb.), ahol az emberek
egy jelentősebb csoportja tudott már az őstermelés helyett a gazdaság, a vallási kultusz és a
közigazgatás feladataival foglalkozni.
Így alakultak ki a Földközi-tenger térségében,
Mezopotámiában, az Indus völgyében és Észak
Kínában az első nagy társadalmak. Ezek azonos
kedvező éghajlati körülmények mellett, szélességi kör mentén helyezkedtek el. Természetesen
nem állítjuk, hogy csak a klíma melegedése és
stabillá válása alakította ki ezeket a kultúrákat,
azonban kialakulásukat mindenképpen jelentősen segítette. Érdekességképpen megjegyezendő, hogy ebben az atlantikus szakaszban az
Alpok területe fagymentes volt, és az Alpokban
1991-ben megtalált gleccserből kiolvadt múmia
„Ötzi” ebből az időszakból származik és bizonyítja, hogy azóta az Alpokban nem volt olyan
fagymentes időszak, beleértve a továbbiakban
tárgyalandó középkori meleg periódust is.
Fejlett középkori meleg periódus 1000–1300
Második kiemelésre érdemes időszak az úgynevezett fejlett középkori meleg periódus, amely
kb. 1000 és 1300 között érte el csúcspontját
Európában. Ekkor 1–2 fokkal volt melegebb az
1960-as években mért átlagnál, de a melegedés
mértéke a magasabb északi szélességeken elérte
a 4 fokot is. (Most is hasonló jelenség figyelhető
meg, a Jeges tenger jegének nyári olvadásakor.)
Ebben az időben népesítették be a vikingek az
akkor joggal Zöld földnek nevezett Grönland
déli részét. Grönlandon 1980–90 körül kerültek elő az örök fagyból azon viking települések

nyomai, amelyek ebben a középkori meleg periódusban 300 évig léteztek ott, gabona termesztésből élve. A településeknek a keresztény
hitre térés után még püspöke is volt. Egyes források szerint innen indultak tovább a viking hajósok nyugatra, és találták meg Kolumbusz
előtt több száz évvel az amerikai szárazföldet a
Labrador félszigetnél.
Európa többi részén ebben a középkori meleg
periódusban a kedvező éghajlati körülményeknek
megfelelően nagy erdőirtások voltak, és jelentősen
nőtt a mezőgazdasági területek nagysága, ezzel
párhuzamosan a korszakban mintegy harmadával
nőtt a lakosság létszáma is. Ekkor kezdődött a
sokkal fényesebb templomokat eredményező új
stílus, a gótika térhódítása is.
A mai szemmel hűvös vidékeken, mint Skócia
vagy Norvégia déli részén akkor még elég volt
a nyári napsugárzás a szőlőtermesztéshez.

Kis jégkorszak
A hosszú középkori meleg periódus után jött az
ellentétes hatás, a XIV. századtól globális
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lehűlés indult el, amely egészen a XVIII. század
közepéig, végéig tartott. Ezt a periódust nevezik kis jégkorszaknak, amelynek leghidegebb
időszakában kb. 1 fokkal volt hűvösebb az átlaghőmérséklet, mint az 1960-as évek átlaga.
Ez a periódus az egész világra kiterjedő gleccser
növekedéssel és fokozódó szárazsággal járt.
Jellemzője ennek az időszaknak, hogy kb. 500
km-rel délebbre került a szőlőtermesztés északi
határa és a Rajna menti borvidéken is voltak
olyan évtizedek, amikor nem termett élvezhető
minőségű bor! Ennek az időszaknak egy jellemző megjelenítése id. Pieter Bruegel 1565ben készült Téli vadászat (más néven Vadászok
a hóban) című képe. A kis jégkorszak magyar
vonatkozása, hogy 1458. január 28-án a befagyott Duna jegén követelték Hunyadi Mátyás
királlyá választását a Várban ülésező nagyuraktól, még hozzá közvetlenül a vár tövében, ahol

hőforrások sora gyengíti a jeget. A mai klíma
mellett ez elképzelhetetlen lenne.
Legerősebben az északi országokat érintette
a lehűlés. Grönlandon drámaian lecsökkent
a vegetációs időszak, lehetetlenné vált a gabonatermesztés, beszűkült a jószágok legelőterülete.
A klíma ugyan hidegebb lett Grönlandon, de az
észak felől terjeszkedő eszkimóknak ez nem jelentett problémát. Kultúrájuk alapja a vadászat
és a halászat volt, nem pedig a földművelés és az
állattenyésztés. Ruházatuk már akkoriban szőrméből készült, ellentétben az európai grönlandiakkal, amelyek ruházata kevésbé volt alkalmas
az akkor már sarkvidéki időjáráshoz. Ennek ellenére a vikingek konokul ragaszkodtak paraszti
életformájukhoz. Az alkalmazkodás hiánya
vezetett Vörös Erik viking vezér utódainak
grönlandi pusztulásához.

A modern kor meleg periódusa, globális felmelegedés
A kis jégkorszak végével a XVIII. században
kezdett a klíma ismét melegedni. A felmelegedés kb. egy évszázaddal korábban indult,
mint az ipari forradalom.
A fentiekben ismertetett történelmi tapasztalatok alapján mind a mainál magasabb átlag
hőmérsékletű periódusok mind pedig ennél
jóval hidegebbek is előfordultak már, amelyek
kiváltó okainak magyarázatával mindeddig
adós a tudomány. Próbáljunk alkalmazkodni
ezekhez a jelenségekhez, és nem mástól várni
azt, amit mi magunk is megtehetünk helyi szinten a most tapasztalható melegedés hátrányos
következményeinek csökkentésére, az előnyeinek pedig javunkra fordítására.
KEPES JÓZSEF

Lomtalanítás – 2016
Felsőörsön a 2016-ös évben lomtalanítás az
alábbi rend szerint lesz:
• Lomot az önkormányzat csak egész éves hulladékszállítási szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól fogad be.
• Minden lomtalanításra szánt hulladékot be
kell szállítani a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyre.
Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely:
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református templom/parókia mellett; volt múzeumi terület)
A lomtalanításra kijelölt fenti hely nyitva
tartása:
2016. május 21. (szombat) 8:00–17:00 óráig
2016. május 22. (vasárnap) 13:00–16:00 óráig

! Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom
a kijelölt gyűjtőhelyre és az év hátralévő részében nem lesz több lomtalanítás Felsőörsön.
 Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el
nem helyezhető, nagyobb méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, eszközök) szállíthatók be.
 Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is beszállíthatók.
! Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
 Építési törmelék,
 Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor,
vegyszer, olaj),
 Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
 Fénycsövek,

A jövő iskolája
Szeptember elseje van, a világ legmodernebb
iskolájának igazgatója vagyok 2032-ben. Az iskola
neve: Felsőörs Malomvölgy Általános Iskola.
Kívülről nézve óriási ez az iskola. A falak színei
napsütéses narancssárgák, nagyok az ablakok.
Belül informatikai berendezések vannak, meg
egy ebédlő. A suli minden országgal kapcsolatban van, így a gyerekek mindenféle nyelveket
tudnak tanulni. Már a könyvek nem léteznek,
tableten tanulnak. Rajta van az összes tananyag,
ami kell a tanévre. A nagyoknak, akik meg fogják
írni a felvételit, csak be kell jelentkezniük abba a
gimnáziumba, ahova járni akarnak. Lesznek
majd utazások Angliába, Németországba, Fran-

ciaországba, Spanyolországba. Az udvaron nagy
fák vannak (amin madáretetők vannak), egy focipálya, egy kosárpálya és egy teniszpálya. Bent
pedig egy óriási medence van, ahol a gyerekek
úszhatnak. Első osztálytól nyolcadikig járhatnak
ebbe az iskolában. A tantárgyak: tesi, matematika, olvasás, nyelvtan, informatika, rajz, technika, német, angol, francia, spanyol. Majd néha
elmegyünk moziba és színházba. Lesznek kirándulások és cserkésztáborok.
Azt kívánom, hogy minden tanuló megtalálja
a saját útját. Jó tanulást kívánok mindenkinek!
RÓZA IMRE GEORGES, 4. osztályos fogalmazás

! A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen
kívül közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és
polgárőri ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Lomtalanításkor se feledkezzenek meg a szelektív gyűjtésről! A hasznosítható hulladékok
kerüljenek a minden háztartásba kiosztott
szelektív gyűjtőzsákokba, illetve a faluban található szelektív gyűjtőkbe!
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával szíveskedjenek
lebonyolítani!
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Mandula Teljesítménytúra
2016. május 7. 08.00–13.00
Idén is megrendezésre kerül a népszerű
Mandula teljesítménytúra. A 6 km-es családi
túra mellett, a kitartóbbak a 20 km-es távon
is kipróbálhatják magukat. A megéhezett
célba érkezőket fittness-gulyással várjuk.
Rajt–cél: Tourinform Iroda Alsóörs
Előnevezés esetén kedvezmény
biztosítunk a nevezési díjból.
Egész nap ingyenes vitorlázási lehetőséggel,
programokkal. A vitorlázás előzetes
regisztrációhoz kötött!
Jelentkezését az info@balatonriviera.hu
e-mail címen várjuk.
RENDEZŐ: BALATON RIVIÉRA EGYESÜLET
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Rendezvények 2016. április
Dátum
Április 2. 15.00
Április 9. 9.30
Április 16. 15.00
Április 22. 16.00
Április 30. 15.00
Április 30. 18.00

Program

Szervező

Nordic Walking túra
LOGI-KASZINÓ
Nordic Walking túra
Egészségnap
Nordic Walking túra
Kelemen András növendékeinek
hangversenye

Helyszín

Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda
Önkormányzat
Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda
Felsőörsért Közalapítvány
Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda

Gyülekezés: Civilház előtt
Civilház
Gyülekezés: Civilház előtt
Civilház
Gyülekezés: Civilház előtt

Református Egyházközség

Református templom

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Kelemen András növendékeinek hangversenye
2016. április 30. 18:00 óra
Helyszín: Felsőörs, Református templom
Fellépők: Czuri Laura Hanna, Erhardt Enikő,
Sütőri Zsófia és Kelemen András
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Református Egyházközség
A belépés díjtalan.

Felhívás
Tisztelt Felsőörsi lakosok, vállalkozók! Döntsön a saját szja
1%-ának felhasználásáról. Kérjük Önöket, hogy személyi
jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával támogassák a Felsőörsért
Közalapítványt . A számlánkon jóváírt összegből tudjuk szervezni
a helyi rendezvényeinket. Amennyiben az Alapítvány támogatása
mellett dönt, úgy szeretettel várjuk és fogadjuk felajánlást.
Felsőörsért Közalapítvány. Adószáma: 18925575-1-19
Felsőörsért Közalapítvány tisztelettel megköszöni, hogy
jövedelemadójuk 1%-ával 2015 évben támogatták.

Meridián torna
Ingyenes meridián torna szerdánként a Civilházban
(jó időben az udvaron).
Program: 17.30-tól beszélgetés • 18.00-tól torna
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Vezeti: Kovács Lajos, nemzetközi csikung tanár
Botorka Néptánc Műhely 2016 márciusától Felsőörsön
az iskolában tartja próbáit pénteki napokon 19 órától.
Gyere el, nézd meg, s ha tetszik, akkor csatlakozz a néptánc
kedvelők csoportjához!
2016-os KRESZ teszt gyakorlási lehetőség, vizsga
szimulációs kérdésekkel a községi könyvtárban.
Jó felkészülést kívánunk!
Könyvtár, Információs és Közösségi Hely, Felsőörs

Az adó 1%-a a következő szervezeteknek
ajánlható fel:
Civil Baráti Kör Egyesület 18927625-1-19
Felsőörsért Közalapítvány 18925575-1-19
Felsőörsi IKSE 19265881-1-19
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület 18938663-1-19
Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány 18913048-1-19
Iskola Alapítvány 18914908-1-19
Nők Felsőörsért Egyesület 19380458-1-19
Kérjük, segítsék a felsőörsi egyesületek, alapítványok működését
adójuk felajánlásával!

Foci hírek
Sorsolás
1.

2016. 3. 12. 15.00 szombat Felsőörs–Pécsely

2.

2016. 3. 19. 14.00 szombat Felsőörs–Bakonybél

3.

2016. 3. 27. 14.00 vasárnap Eplény–Felsőörs

Kupa 2016. 4. 6. 17.00

szerda

Felsőörs–Gyulafirátót

4.

2016. 4. 9. 16.00

szombat Felsőörs–Hárskút

5.

2016. 4. 23. 16.00 szombat Márkó–Felsőörs

6.

2016. 5. 1. 17.00

vasárnap Várpalota–Felsőörs

7.

2016. 5. 8. 16.30

vasárnap Felsőörs–Olaszfalu

8.

2016. 5. 15. 16.30 vasárnap Nagyesztergár–Felsőörs

9.

2016. 5. 21. 17.00 szombat Felsőörs–Hajmáskér

10.

2016. 5. 29. 17.00 vasárnap Balatonszőlős–Felsőörs

11.

2016. 6. 5. 17.00

vasárnap Felsőörs–Alsóörs

Jogosítvány? szupergyorsjogsi.hu
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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Kutyás tábor Felsőörsön
Helyszín: Civil ház és udvara
Életkor: 6–12 év
Időpontok: június 27–július 1. • Július 11–15. • Augusztus 15–19.
Naponta 8–17 óráig
Tábor célja:
– kutya gyerek kapcsolat megerősítése
– felelős állattartás megismertetése
Programok:
kutyás terápiás foglalkozás naponta, terápiás kutyákkal
Kézműves foglalkozás
Kirándulások kutyákkal
Ár: Felsőörsieknek kedvezménnyel 22 000 Ft
Jelentkezés:
Jánoska Anikó 06-20/4281-558 • janoskaan@gmail.com
Halász Márta 06-30/6894-927 • halaszmarta67@gmail.com

