Kedvezményes strandbelépők
Felsőörsieknek!
2016-ban, a strandidényre gondolva Felsőörs Község Önkormányzata
ismét felvette a kapcsolatot a szomszédos, stranddal rendelkező
önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy kedvezményes strandolási lehetőséget biztosítsanak Felsőörs polgárai részére.
Alsóörs Községi Strand:
Felnőtt belépő: 600 Ft helyett 450 Ft
Gyermek, nyugdíjas belépő: helyett 350 Ft
Csopak Községi Strand:
Belépőjegy (egyszeri belépésre jogosít) 700 Ft helyett 450 Ft
Napi jegy (napi többszöri belépés) 850 Ft helyett 600 Ft
Balatonalmádi Városa a káptalanfüredi kis- és nagystrandra biztosít
kedvezményes belépést felsőörsi lakosok számára.
Alsóörs, Balatonalmádi és Csopak községek Önkormányzatának
ezúton is köszönjük támogatását!
Biztonságos fürdőzést kívánunk minden felsőörsi polgárnak az idei
szezonra is!
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

10 év – 10 íz
Kedves Olvasó!
Idén júniusban ünnepeljük Egyesületünk
megalakulásának tizedik évét.
Jubileumi születésnapunkat Önökkel szeretnénk
ünnepelni a Felsőörsi Ízutazás programunkon,
mely 2016. június 11-én kerül megrendezésre.
Ez alkalommal a gasztronómiai rendezvényeink népszerű
ételeiből válogatunk. Meghívjuk a szülinapi bulinkra
a helyi művészeti csoportokat, hogy ők is ünnepeljenek velünk.
Rajtuk kívül Csiszár Martin yo-yo bajnokot egy (régi – új)
bemutatóra, és a Klubdélután zenekart – azért, hogy az esti
bálon a jó hangulat létrehozásában segítsen.
Természetes, hogy lehet majd játszani (népi játékokkal),
íjászkodni, a büfében jókat iszogatni,
és a meglepetéseken jó alaposan meglepődni! ☺
Nagyon várjuk az egyesületünk minden volt, régi és
leendő tagját, segítőit, barátait, támogatóit, és azokat is,
akik egyszerűen csak szeretnek finomat enni,
jókat beszélgetni, nagyot táncolni.
SZERETETTEL VÁRJA ÖNÖKET
A 10 ÉVES NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET

II. Felsőörsi Disputa
Édes hazánk gazdasági és társadalmi gondjairól, a gondok
lehetséges megoldásáról tartanak előadást az ország legkiválóbb
közgazdászai, szociológusai a széles nagyközönség előtt.
(A szervezők a térség Magyarország jövőjéért felelősséget érző és
vállaló polgárainak igényeit szeretnék kielégíteni.)
A rendezvény helyszíne:
Felsőörs, Civilház színje – Szabadság tér 5.
A rendezvény kezdési időpontja:
2016. július 2. szombat, 13 óra 30 perc, befejezése: 18 óra
Előadók: Boros Imre – Helyünk a formálódó új világrendben,
Botos Katalin – Az ökológiai gazdaságtan „atyja”,
Lentner Csaba, Szabó Zoltán, Szegő Szilvia, Vass Csaba
A rendező: Fenntartható Élet és Környezet Egyesület
Támogatók: Felsőörs Község Önkormányzata,
Barankovics Alapítvány, Nők Felsőörsért Egyesület,
Gelléri Pincészet, Carpaccio Étterem (Alsóörs)
A rendezvényen való részvétel ingyenes.
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Klímaváltozás és mezőgazdálkodás I.
A címben szereplő két kifejezésre, bárhol is
találkozunk velük, általában ritkán kapjuk föl a
fejünket. Mintha csak valami rajtunk kívül álló,
távoli fogalmak lennének, általunk befolyásolni
képtelen dolgokat jelölnének. Ez az állapot talán
azzal függhet össze, hogy a mezőgazdálkodás,
holott nélküle nincs élelmünk, életünk, méltatlanul háttérbe szorított szereplője a közbeszédnek, mindennapjainknak, mindemellett a
mezőgazdálkodásból élők száma aggasztóan
drasztikus csökkenést mutat – különösen a „fejlett” országokban. Mára eljutottunk oda, hogy
az évezredes tudás, hagyományok, gyökerek,
szokások dacára, a még nagyszüleink idejében is
önellátó falusi lakosság ugyanazokból a városi
bevásárlóközpontokból szerzi be a sok esetben
egy másik földrészről származó élelmiszereinek
meghatározó részét, mint a nagyvárosi ember.
Azaz talán megváltozott „információ-fogyasztási” szokásainkból kifolyólag, és/vagy
kényelmünkért cserébe egy olyan gigantikus
profitérdekeket mozgató konglomerátumra bízzuk az életet jelentő élelmezésünket, amelyben a
résztvevők (mezőgazdálkodás, élelmiszeripar,
vegyipar, biotechnológia, gyógyszeripar, olajipar,
reklámipar, szállítmányozás, stb.) szoros szimbiózisa következtében teljességgel elveszítettük
a kapcsolatot az általunk fogyasztott termények
és termékek forrásával - hovatovább sok esetben
összetételükről sincsenek sejtéseink. Kijelenthetjük, hogy étkezési szokásaink többet változtak az utóbbi évtizedekben, mint az azt
megelőző évezredek során bármikor.
A klímaváltozás „intézménye”, holott pár évtizede még csak a tudományos élet egy szűk
csoportjának okozott fejtörést, mára több
százezer embert foglalkoztató, önálló iparággá
vált. A klímaváltozásért, globális felmelegedésért aggódók, élükön a legmagasabb
közjogi méltóságokkal, manapság komoly nyilvánosságot kapnak (pl. klímakonferenciák,
nemzetközi szervezetek, kutatási eredmények,
stb.), talán ezért is érezzük úgy, hogy majd a
bölcs vezetők, avatott szakemberek megoldják
a problémát, nekünk nincs különösebb
teendőnk ez ügyben, kezelése rajtunk kívül áll.
Hogy az emberi tevékenység mégis milyen
mértékben befolyásolja, az folyamatos vita tárgyát képezi, azonban nyilvánvalónak tűnik,
hogy a technikai fejlődés, a fogyasztás és gazdasági növekedés állandó „kényszere”, illetve a
globalizáció egyéb áldatlan hatásai nem kívánt
mértékben gyorsíthatnak föl egy amúgy természetes folyamatot.
Írásom első két harmadában – habár a témakörnek számos egyéb érdekes aspektusa lé-

tezik – a szűkre szabott keretek miatt a teljesség
igénye nélkül néhány, talán sokkoló példával illusztrálva azt iparkodom górcső alá venni, milyen hatásai lehetnek a mai, elsősorban
nagyipari intenzív koncentrált monokultúrás
mezőgazdálkodásnak és – mivel önálló entitásként már puszta léte is értelmezhetetlen – a
hozzá kapcsolódó iparági résztvevők
tevékenységének a klímaváltozásra. A nagyüzemi termelési módokat, látszólag kissé
elkanyarodva a cím sugallta lényegtől, azért
taglalom részletesebben, mert egyfelől másmilyen már alig akad (pl. Magyarország ökológiai
módszerekkel művelt területe a teljes termőföldállománynak csupán 1,7%-a), másfelől
talán húsba vágóbbnak érezzük a jelenséget, ha
az anyaföldre és a klímaváltozásra gyakorolt
hatásai mellett gyermekeink, unokáink tányérján is látjuk eredményét, immunrendszerünkön
is tapasztaljuk nem éppen jótékony hatásait.
Kiváltképp, ha e hatások orvoslása, kezelése is
a klímaváltozást elősegítő, hatásait erősítő beavatkozásokat igényel – gyógyszeripar. Írásom
utolsó harmadában arra tennék kísérletet, hogy
néhány, az élelmiszer-önrendelkezést ökológiai
módszerekkel elérni óhajtó ötleten keresztül
egy fenntartható, egészséges, életigenlő
agrikultúra (és fogyasztás) képét fessem meg,
ahol az emberi beavatkozás szoros együttműködésben van a természettel, maradéktalanul tiszteletben tartva teljességének minden
teremtett résztvevőjét.

A mezőgazdálkodás hatása a klímaváltozásra
„A földet nem apáinktól örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön”
Az örökbecsű indián idézet mintha csak
porszem lenne a sárban, hiszen a mai pazarló,
energiafaló, környezetszennyező és sok esetben
maradandó egészségkárosodást okozó nagyüzemi mezőgazdálkodás a silány minőséget produkáló és a növekvő profitot vadászó globális
élelmiszeripar kiszolgálójává lett.
A mezőgazdálkodás klímaváltozásra gyakorolt
közvetlen hatásait illetően szomorú tény, hogy
már a kisebb gazdaságok sem nélkülözik a
fosszilis energiahordozók és kemikáliák használatát. A kőolaj alapú gépesítés a talajtömörödés mellett a talaj- és légszennyezésben, a
talajforgatás következtében pedig a talajélet felborításában jeleskedik. A földgázfaló műtrágyahasználat elsősorban a talajvízszennyezésért,
illetve a talaj sótartalmának megnövekedéséért
felel. A szintetikus növényvédő szerek egyre
fokozottabb igénybevételének egyik legkáro-

sabb következménye a pl. európai termények és
vadnövények 80%-nak beporzásáért felelős
méhek immunrendszerének gyengítése – egy
lengyel kutatás 57 féle rovarirtó szer maradványait találta meg a méhek szervezetében –,
amely végső esetben tömeges pusztulásukhoz
is vezethet, de jelentős szerepet vállal az általunk később elfogyasztott termények és a talajélet mérgezésében is. A talajtakarás teljes
hiánya a humuszképződést gátolja, eróziót,
aprózódást eredményez, így a talajéletet
csökkenti, pusztítja. Olyannyira, hogy az ember
előbb taglalt áldásos tevékenységének köszönhetően egyes becslések szerint az európai
termőtalaj 15–17-szer gyorsabban pusztul,
mint megújul. Az iparosított mezőgazdálkodás
ugyanakkor a legnagyobb tiszta víz felhasználó,
a legnagyobb nitrát- és ammóniaszennyeződést
kibocsátó ágazat. Jelentős szerepe van a felszín
alatti vizek foszfátszennyezésében, az
(eső)erdők kiirtásában, a talaj szikesedésében,
a túlhalászott területek tönkretételében is. Az
üvegházhatású gázok kibocsátásának 30%-ért,
ha csak a közvetlen hatásait nézzük, a mai
nagyüzemi mezőgazdálkodás felel. A nagyüzemi mezőgazdálkodásnak sokat köszönhető
súlyos biodiverzitás-vesztés nem csak a
bioszféra alapfunkcióit bénítja meg, hiszen kétségtelen tény, hogy minden globális létfenntartó folyamat hanyatlik, és hogy a teljes
vadállomány közel 50%-a elpusztult az elmúlt
40 évben. Ha e tendencia csak olyan mértékben
folytatódik, mint eddig, azaz feltételezzük,
hogy a pusztítás, avagy pusztulás üteme nem
gyorsul, már az is ijesztő következtetésekhez
vezethet.
A klímaváltozásra gyakorolt „járulékos” hatásai
kapcsán ugyanakkor kalkulálnunk kell a tárolás
és szállítás roppant energiaigényével és károsanyag-kibocsájtásával is, hiszen nagyüzemi
jellegéből adódóan a megtermelt „javak” a
legtöbb esetben egy másik földrészen kerülnek
elfogyasztásra. Példának okáért egy fejlett
országbeli háztartás asztalára kerülő termények
és termékek átlagosan több mint 2500 km-t
utaznak. A nyomasztó mértékben zsugorodó, a
légkör széndioxid-megkötésében kulcsszerepet
játszó dél-amerikai esőerdők – melyek biológiai
sokféleségüket tekintve páratlan élőhelyek a
Földön – helyére telepített elképesztő méretű
monokultúrás GMO szójaültetvények leginkább az európai „húsgyárak” gazdatesteit
(régi neve: haszonállat) hivatottak táplálni, de
pl. Svájc a kenyérgabona 4/5-ét a negyedmilliárd éhezőt számláló Indiából importálja –
mert szántóterületeik nagy részére a bio-
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erőműveikben elégetendő kukorica tart igényt.
Feltétlenül említést érdemel a két jelentős káros
anyag-kibocsájtást produkáló ágazat, a vegyipar
és a gyógyszeripar „hozzáadott értéke”. Az intenzív nagyipari gazdálkodás velejárója a talajélet és a termesztett, tenyészett állomány
ellenállóképességének folyamatos csökkenése,
ami mindkét ágazatban folyamatosan növekvő
forgalmat, kutatási és fejlesztési feladatokat, így
folyamatosan növekvő káros anyag kibocsájtást
is generál. A gyógyszeripar ráadásul másodszor
is bekapcsolódik a folyamatba, amikor is immáron az embert kell ellátnia az egészségtelen
táplálkozás okozta legújabbkori betegségek
tüneteinek enyhítésére szánt készítményekkel.

Mindennapi szemetünk
Feltétlenül a tárgyhoz tartozik a kidobott termények, élelmiszerek kérdése, hiszen szintén
komoly károkat okoz környezetünknek, és jelentős hatást gyakorolhat a klímaváltozásra.
Ugyanis nem „csak” az étel vész kárba, hanem
minden olyan erőforrás is, ami az előállításához
és a konyháig való eljuttatásához kellett –

pl. locsolóvíz, vegyszerek, gyógyszerek, a nehézgépek amortizációja, üzemanyaga, a tároláshoz
használt energia, szállítási költség, munkadíjak,
csomagolóanyag. Döbbenetes adat, de kétségtelen tény, hogy a tehetősebb EU-s országokban
és az USA-ban az élelmiszerek közel 50%-a
szemétben végzi, ráadásul egy része még azelőtt,
hogy a végfogyasztóhoz érne. A hulladékokból
keletkező gázok (elsősorban a metán) természetesen szintén a légkört terhelik.
Érdemes lehet elgondolkodni a „fejlett országok” mai élelmezésének (és ezzel együtt
a nagyüzemi mezőgazdálkodás) struktúráján,
a globális kereskedelem fenntarthatóságán, ha
a folyamatban eleve kódolva van egy közel
50%-os veszteségi ráta – miközben a Földön
több mint 1 milliárd ember éhezik. Előbbi adatok ismeretében nehezen értelmezhető az a
sokat hangoztatott frázis, hogy a nagyüzemi,
intenzív mezőgazdálkodásra (ezzel együtt a
GMO-ra) azért van szükség, hogy kiszolgáljuk
az egyre növekvő népesség élelmiszerszükségleteit. Különösen annak fényében, hogy az
Élelmezésügyi és Mezőgazdasági Világszer-

vezet (FAO) szerint bolygónk legkevesebb
12 milliárd embert is képes lenne ellátni
élelmiszerrel még a jelenlegi termelési módozatokkal is. Talán nem mellékes, de mindenképp
beszédes, hogy a klímaváltozás miatt leginkább
aggódók között szép számmal akadnak olyan
közjogi méltóságok, akik aláírásukkal párnázzák ki azt a jogi környezetet, amely lehetővé
teszi a mérhetetlen pazarlásért és pusztításért
felelős vállalatok zavartalan működését.
Ha a nagyüzemi monokultúrás intenzív koncentrált mezőgazdálkodás csak az imént taglalt,
koránt sem teljes klímaváltozásra gyakorolt
közvetlen és követett hatásait vizsgáljuk, joggal
merülhetnek föl a kérdések: Vajon mit tenne az
ember, ha szándékosan óhajtaná pusztítani
környezetét? Milyen egyéb fondorlatokhoz
folyamodna, hogy csírátlanítsa az anyaföldet?
Mit követne el annak érdekében, hogy mindenáron egészségtelenül táplálkozzon? Milyen
trükkökhöz folyamodna, ha valóban fel szeretné gyorsítani a klímaváltozást?
SZALMA KRISZTIÁN

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete május 30-án tartotta legutóbbi ülését.
Első napirendi pontként a testület az önkormányzat 2015 évi költségvetésének zárszámadásáról, maradványának megállapításáról és
felhasználásáról döntött. Az Önkormányzat
gazdálkodása tavalyi költségvetési évben is fegyelmezett volt, a költségvetés 2015 éves
maradványa 195,57 millió Ft. Ebből az összegből a szabadon felhasználható összeg 44,77 millió Ft. A maradvány jelentős részét az
önkormányzat a beruházási kiadások között
szerepelteti, mely fedezetet nyújt pályázati önrészre, fejlesztési előkészítési kiadásokra.
A következő napirendi pontokban az önkormányzat működésével kapcsolatos aktuális
ügyeket tekintették át a képviselők. Elfogadták a
2015 évi belső ellenőrzés eredményeit, a helyi
adóztatásról szóló beszámolót, módosították a
Közös Önkormányzati Hivatal működtetésére
vonatkozó megállapodást azzal kapcsolatban,
hogy a települési főépítész a továbbiakban önálló
tevékenység formájában látja el feladatát. A képviselők módosították Felsőörs nemzeti vagyonáról
szóló önkormányzati rendeletét a település ingatlanvagyonában utóbbi időben bekövetkezett
növekedés miatt. Ezután aktuális ingatlanügyekkel
foglalkozott a testület. Út és járdaépítéssel kapcsolatos telekhatár-rendezésről, telekmegosztásról és
ingatlanszerzésről döntöttek a képviselők.

Ezt követően a testület első olvasatban elfogadta
a Települési Szennyvízkezelési Programot, mellyel
Felsőörs külterületének a programban meghatározott részein a szabályozásnak megfelelően
lehetővé válik az egyedi szennyvízkezelő kisberendezések telepítése és üzemeltetése.
A képviselők döntöttek a Helyi Építési Szabályzatról szóló önkormányzati rendelet módosításának megkezdéséről. A módosítások
tervezését a megbízott településtervező és
a főépítész közreműködésével fogja elvégezni
a településen az utolsó módosítás óta felmerült
változási igények kezelésére.
Felsőörs Község Önkormányzata különös gondot
kíván fordítani a természeti környezet védelmére
a település közigazgatási területén, ezért helyi
védelem alá kívánja helyezni a Malomvölgy azon
részét, mely adottságaival biztosítani tudja a
terület biológiai sokszínűségét, a területen megtalálható ritka berkenyefajok és más fajok
védelmét, az itt található növénytársulások és a
hozzájuk kapcsolódó állatközösségek életfeltételeinek biztosítását. A védetté nyilvánítás
másik célja a terület kiemelkedő közép-triászkori
földtani értékeinek megőrzése és a források által
létrehozott sérülékeny mésztufagát-rendszer fennmaradásához szükséges feltételek biztosítása.
A testület döntésével elindította a helyi védelem
alá helyezés eljárását, amit számos megyei és országos hatósággal együtt szükséges kidolgozni.

Felsőörs Község Önkormányzata a környezetvédelmi feladatok összehangolása érdekében
megalkotja Környezetvédelmi Programját,
melyet a testület első olvasatban tárgyalt. A tervezet a www.felsoors.hu oldalon az Önkormányzat – Rendelet tervezetek menü pont
alatt olvasható elektronikusan.
Az Önkormányzat a ciklustervében foglaltak
szerint kívánja fejleszteni külterületi útjait.
A képviselők felhatalmazták a polgármestert,
hogy a Nektár utca felújítására útépítési
együttműködési és vállalkozói szerződést
kössön az érintett lakóközösséggel.
A Képviselő-testület áprilisi határozattal pályázatot írt ki a helyi építészeti értékek
megóvására és megőrzésére. A pályázatokat
értékelő eljárásban az önkormányzat a helyi
értékvédelem alatt álló építmények felújításához összesen 600 ezer Ft vissza nem térítendő támogatást nyújtott.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár
júniusban 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
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Sajtóközlemény
Lassan befejezéséhez közeledik a felsőörsi
Préposti ház felújításának második üteme,
mely során az I. ütem részeként már
megújult cselédszárny és a főépület által
közrezárt belső udvar parkosítása, illetve
közlekedő járda kialakítása történik meg
(pályázati azonosító: EGYH-EOR-15-174)
A beruházás összköltsége 3.600.729 Forint,
amelyhez az Emberi Erőforrás Támo-

Felhívás adománygyűjtésre

gatáskezelő 2.900.000 Forint támogatást
nyújtott. A pályázat kedvezményezettje
a Felsőörs Római Katolikus Plébánia, aki
jövőbeli pályázati lehetőségek kihasználásával szeretné, ha teljes felújítása is megtörténhetne és a kihasználtságát biztosító, a
hitélethez, vallási turizmushoz és a történelmi hagyományokhoz kapcsolódó szerepet tölthetne be az épület.

Szeretettel kérjük, azokat a jólelkű testvéreinket, akik szívügyüknek tekintik Felsőörs
értékeit, köztük a Római Katolikus Plébánia
épület, a Préposti Kúria megmentését, a
felújítási munkák elvégzéséhez nagylelkű
adományaikkal segíteni szíveskedjenek.
Önerőből e beruházást megvalósítani nem
tudjuk. A pályázati kiírásnak is rengeteg
előfeltétele van, tervezés, engedélyeztetés stb.
Az adomány átadható szentmise alkalmával
a sekrestyében, vagy pedig közvetlenül az
OTP-nél vezetett bankszámlánkra átutalással, melynek számla száma 1174806920032788. A megjegyzés rovatba kérjük
beírni „Préposti Kúria” megnevezést.
A jó Isten áldása kísérje az adakozók életét!
BIZAKODÓ SZERETETTEL: A FELSŐŐRSI RÓM.
KAT. EGYHÁZKÖZSÉG KÉPVISELŐ-TESTÜLETE

Gratulálunk!
Simon Krisztián, iskolánk volt tanulója, Budapesten, a Hungexpón megrendezett 2016. évi Szakma Kiváló Tanulója Verseny
(SZKTV) Országos döntőjén, asztalos szakmacsoportban
I. helyezést ért el.
A „Táncsics Mihály” Középiskolai Alapítványtól kiemelkedő
tanulmányi és közösségi munkájának elismeréseként megkapta a
Táncsics-díjat.
Büszkék vagyunk a régi diákunkra!
KOVÁCSNÉ BOGNÁR GABRIELLA

Böngész Országos levelező csapatverseny
Böngész Országos levelező csapatversenyben
(4 fordulós) a 2. osztály 3 fős csapata vett részt,
ahol 2. helyezést értek el 319,5 ponttal. (Az
első helyezett csapat 320 pontot szerzett.)

Csapattagok: Földi Hanna, Szabó Kincső,
Varga Léna
Felkészítő tanár: Gyöngy Veronika
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Pünkösdi Vásári Forgatag
Szeszélyes tavaszi idő köszöntött a Pünkösdi
Vásári Forgatag részvevőire és a felsőörsi
közönségre a Civil udvarban.
Az est házigazdája, a jó humoráról méltán ismert Szőke András volt. A köszöntő után
Kukoda Árpád makettkiállítását tekinthette
meg a nagyérdemű, majd a Malomvögy Általános Iskola diákjai és Búzavirág Dalkör
egy-egy produkciója következett.

Akrobatikus izgalmakat a Zirci Kötélugró
Csoport hozott számunkra. A sztárvendégünk Mészáros János Elek a 2012-es
Csillagszületik győztese énekelt csodálatos
hangján. A country szerelmeseinek új táncukat mutatták be a Country Linedance Family Együttes tagjai, majd a májusfát a
Botorka néptánc együttessel táncolta ki a
közönség.

Büfében vadpörkölt, házirétes, kemencében
sült oldalas és az elmaradhatatlan lángos
várta a sok izgalom közepette megéhezőket.
Az tombolasorsoláson értékes felajánlások és
még értékesebb ajándékok várták a
szerencséseket. A bálban Sziránszki Krisztián
„húzta” a talp alá valót!!
CIVIL BARÁTI KÖR

Rendezvények 2016. június
Dátum

Program

Szervező

Helyszín

Június 11.

Ízutazás

NÖFE

Civilház

Június 18. 15.00

Nordic Walking túra

Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda

Gyülekezés: Civilház előtt

Június 23. 19.00

„Zenés csütörtöki esték
Felsőörsön” – Recercare
Régizenei Műhely koncertje

Önkormányzat

Árpád-kori műemléktemplom

Június 27–július 1.

Napközis hittantábor

Református Gyülekezet

Református Közösségi Ház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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25. Felsőörsi Falunapok és Búcsú
2016. július 22–23–24.
Főzőverseny 2016. július 23-án 8.00 órától
Kedves Olvasók!
A 25. Felsőörsi Falunapokon ismét lesz családi
főzőverseny marhapörkölt kategóriában a focipályánál.
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Nevezési díj: 2.000.- Ft, melynek ellenében a
marhapörkölthöz 2 kg felkockázott, vákuumcsomagolt marhahúst biztosítunk, szállítással.
Minden egyebet a szokásos módon a főzőknek
kell biztosítaniuk. (Bogrács, tüzelő, fűszerek, stb.)
A nevezéseket 2016. július 15-ig várjuk a Felsőörsi Könyvtárban (ahol a nevezési díjakat is
befizethetik).

„Hamuban sült pogácsa” verseny
A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket is

szeretnénk újra megmérettetni 2016. július
22-én, pénteken a nyitórendezvény keretében.
A pogácsaverseny az alábbi módon zajlik:
szakmai zsűri bírálja el, majd a döntés után a
kedves közönség is megkóstolhatja a pogácsákat.
A pogácsa mennyisége 30 db, melyet július
22-én a Civilházban versenyeztetünk meg.
Eredményhirdetés szombaton.
Aki kedvet érez a „Hamuban sült pogácsa”
versenyhez, jelezze 2016. július 15-ig elérhetőségeinken!

Ismét a közönség szavaz az általa legfinomabbnak ítélt borra.
A közönség által legjobbnak ítélt borok termelőit jutalmazzuk!
Kérjük a bortermelőket, ha megmérettetnék
boraikat, ha szívesen megkóstoltatnák a közönséggel, jelezzék felénk!

Borverseny

Elérhetőségeink:
Telefon: 87/577-219; Mobil: 70/320-6854
e-mail: konyvtar@felsoors.hu
Cím: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.

„Kié Felsőörs legfinomabb bora?”
2016. július 23-án az immár hagyományos borversenyünket is megrendezzük.

További információk a nevezéskor!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Minden út Felsőörsre vezet
Legutóbb a 20 km- es Mandulavirág teljesítménytúra keretében irányítottunk több mint száz vendéget Felsőörsre. Bejárták a Király-kúthoz
vezető ösvényeket, érintették a Malom-völgyi tanösvényt és megcsodálhatták a permi vöröskőből készült Árpád-kori templomot. Közben
magukba szívták a tavaszi erdő illatát és megteltek békességgel, lerakták
a stresszes hétköznapok terheit. Felsőörs egyik nagy esélye többek között
az aktív turizmus.

Képünkön a Mandula túra vidám résztvevőinek egy csoportja

Egyre többen túráznak és bicikliznek. Nem csak a közeli városok lakói,
de messzi földről is hozzák magukkal a kerékpárjaikat, illetve a túrabotjaikat. Megkérdeztük a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület három
oszlopos tagját, ők milyen irányban fejlesztik tovább szolgáltatásaikat
Felsőörsön? Mivel készülnek idén? Milyenek a kilátások?
Antal Gyula és családja által üzemeltetett Gelléri Pince és Vendégház
a város zajától messze, nyugodt környezetben várja a vendégeket,
ugyanakkor a Balatontól mindössze három kilométer távolságra. Tehát
minden adottságuk megvan arra, hogy fogadják a túrázókat, jöjjenek akár
lóháton, kerékpárral vagy gyalogszerrel. De nagy borkóstolóknak, borvacsoráknak is otthont ad az új borterasz. Le lehet tenni az autót és
megszállni. Az ősszel készült el pályázati támogatásból a borterasz mellett
öt apartman is, amelyek már nagyon korszerűek, minden igénynek
megfelelnek – tudtuk meg Adrienntől, Antal Gyula feleségétől. Az idei
várakozásokat illetően optimisták, de azt mondják, nagyban függ a szezon
sikere az időjárástól.
Szalai Sándorékkal rendszeresen találkozhat az ember, amint finn turistacsoportokkal túráznak a környéken, családias hangulatban, kutyával, akár
szemerkélő esőben is. Az északi vendégeket a hűvös nem zavarja. A Török
Villa vendégeinek körülbelül a fele finn, a másik fele hazai. Budapestről
elsősorban munkahelyi tréningekre, vagy például jógaoktatásra veszik
igénybe a helyszínt, de szerveznek többek között festészeti szimpóziu-
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mokat, különféle művészeti esteket is. Elsősorban a tartalmat illetően
bővítik tovább a szolgáltatásaikat, illetve olyan kisebb beruházásokba fogtak, amelyek kényelmesebbé teszik a vendégek pihenését- hangsúlyozza
Szalai Sándor. Megjegyzi, neki furcsa, hogy nem használják ki eléggé a
túráztatási lehetőségeket a vendéglátók ezen a csodálatos vidéken. Azt
mondja, még soha egyetlen külföldi csoport sem jött vele szemben a Balatonalmádi–Balatonfüred közötti terepen. Ami az idei vendégforgalmi
kilátásokat illeti, közepes az előfoglalás. Úgy látszik, még nem igazán
fedezték fel a turisták, hogy Magyarország, a Balaton a béke szigete ebben
a terrorizmussal sakkban tartott világban, ide jöhetnek nyugodtan.

Dr. Pásztorné Simon Annamáriáék a Bárókerti Vendégházzal nagyon
megtalálták a célközönségüket, a gyermekes családokat. Újépítésű,
akadálymentesített, erdőszéli vendégházukban kényelmesen pihenhetnek szülők, gyerekek, nagyszülők együtt. Az udvaron árnyas fák,
homokozó, a gyerekek szabadon játszhatnak. „Mi is ilyen helyre mennénk a három gyerekünkkel nyaralni” – tapint rá sikerük nyitjára
Annamária. Telt ház van náluk június 15-től a szezon végéig. Tavaly nyitottak, de már visszatérő vendégeik is vannak, főleg Budapestről.
BALATON RIVIÉRA TURISZTIKAI EGYESÜLET

Készenlétben a szolgálat
Lakossági tájékoztató a szelektív
hulladékgyűjtő edények átvételéről
Tisztelt Ügyfelünk!
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésre került Felsőörs
településen.
A rendszer indításakor 3 db 120 l-es zsákot kapott minden ingatlan
tulajdonos.
Lehetőségünk nyílt arra, hogy a rendszert fejlesszük. A zsákok helyett
120 l-es és 240 l-es edényzetet tudunk térítésmentesen biztosítani.
Az önkormányzattal közösen szervezve az alábbi időpontokban, lehet
az edényeket átvenni.
Időpont

Átvételi helyszín

2016. június 14. 15.00–18.00

Szabadság tér 14. (volt múzeumi
terület)

2016. június 16. 15.00–18.00

Szabadság tér 14. (volt múzeumi
terület)

FONTOS!
Kérjük, az átvételhez hozza magával a személyi igazolványát, illetve lakcímkártyáját, valamint egy 4 hónapnál nem régebbi, hulladékszállítással kapcsolatos számláját.
Az edények átvételére a meghirdetett időpontokon kívül is van
lehetőség, ügyfélszolgálatunkon. (Veszprém, Haszkovó u. 11/a)
A gyűjtési időpont és a gyűjtendő anyagok körében nincs változás a
korábbi zsákos gyűjtéshez képest.
HORVÁTH ZOLTÁN „VHK” NONPROFIT KFT. ÜGYVEZETŐ

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi
XXXI. törvény 2016. január 1-től létrehozta a járásközpontokban,
így Balatonalmádiban is, a család- és gyermekjóléti központot.
A központ az általános szolgáltatási feladatain túl, a gyermekek
családban történő nevelkedésének elősegítése, veszélyeztetettségének
megelőzése érdekében, a igényeiknek és szükségleteinek megfelelő
speciális szolgáltatásokat is biztosít, többek között pszichológiai
tanácsadást, mediációs szolgáltatást, jogi tanácsadást, kapcsolatügyeletet.
Ilyen speciális szolgáltatás a készenléti szolgálat is, amelynek célja,
hogy a járásközponthoz tartozó településeken élők számára (Balatonalmádi, Balatonfőkajár, Balatonfűzfő, Balatonkenese, Balatonakarattya, Csajág, Felsőörs, Királyszentistván, Küngös, Litér, Papkeszi)
a család- és gyermekjóléti központ nyitvatartási idején kívül
felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítségnyújtást,
tanácsadást, tájékoztatást adjon.
A készenléti szolgálatot egy állandóan hívható telefonszám biztosításával szerveztük meg úgy, hogy a készenlétben lévő munkatárs
segítséget tudjon nyújtani, vagy szakszerű segítséget tudjon mozgósítani (anyaotthonok, lelki segély szolgálat, stb.) a krízishelyzet
megoldásához. A telefonos készenléti szolgálat a Központ nyitvatartási idején túl hívható a 06-20/378 95-27-es telefonszámon.
A készenlétet munkanapokon 16.00-tól másnap reggel 08.00-ig,
valamint hétvégén és munkaszüneti, ünnep- vagy pihenőnapokon
egész nap 24 órában biztosítjuk.
SAJTOS ILDIKÓ INTÉZMÉNYVEZETŐ

Felsőörs központjában 20 m²-es és 100 m²-es
raktárhelyiség kiadó. Érd: 06/87-477-668
Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: Humán Bizottság
Felelős szerkesztő: 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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Gólyahír

Május 21-én megszülettem!
Piller Istvánka
MASSZÁZS Felsõörsön (a Malomvölgy utcában)
Frissítõ svédmasszázs
 stresszoldás, teljes ellazulás
 anyagcsere fokozás, méregtelenítés
 általános közérzet javítás
 felüdülés testnek, léleknek
Elõzetes bejelentkezés szükséges!
+36 30 2271 273
Várok mindenkit szeretettel!
Kendli Erika

LOGI-KASZINÓ 2016. április 9. (Civilház)
Felsőörs szudoku bajnoka: Horváth Zsuzsanna
Rövid interjú a verseny után
– Mióta szudokuzik?
– Kb. 10 éve, mióta a Naplóban megjelentek az első rejtvények. Szeretem.
Mindig jó voltam matematikából, üzemmérnök végzettségemhez is
szükség volt rá.
– Zsuzsa néni nagyon gyors, mi a titka?
– A módszeresség. Kezdem az egyessel és végigviszem a 9 mezőben, hogy
hol vannak. Aztán a kettessel, és így tovább a többi számmal. Utána az
üres mezőkbe felírom a lehetséges számvariációkat, s ezután csak

nézem, logikusan végiggondolva. Naponta 2–3 szudokut biztosan
megcsinálok. Egyik kedves utcabeli szomszédomtól rendszeresen
kapok általa már megfejtett rejtvényújságokat, melyekben a szudokukat, valamint a nehezebb rejtvényeket (pl. Olasz módra) megfejthetem. Szeretek játszani, mert kikapcsol, frissen tartja az időskori
agysejteket.
– Gratulálok a bajnoki címhez, jó egészséget és még nagyon sok sikeres
játékot kívánok!
TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

