
Önkormányzati hírek Szüreti mulatság
és Betakarítás Ünnepe

V. évfolyam 8. szám 2011. október
A Felsőörsért Közalapítvány Kiadványa

A képviselő-testület soron 
következő nyílt ülését 2011. 
szeptember 12-én tartotta.

Az ülés előtta Dr. Cserháti 
Gabriella a Humánbizottság 
tagja jelezte, hogy szeretne 
lemondani bizottsági tagsá-
gáról, mert hamarosan anyai 
örömök elé néz. Az új tag es-
kütételét a képviselő testület 
– javaslatomra – következő 
ülésére halasztotta.

A képviselő-testület dön-
tött a tartalék szennyvíz-szi-
vattyúk beszerzésének tár-
gyában és az érvényes aján-
latok közül a legkedvezőb-
bet 2.129.226,- Ft értékben 
a költségvetés ’szennyvízhá-
lózat értéknövelő felújításai’ 
terhére elfogadta.

A testület ugyancsak elfo-
gadta a község honlapjának 
megújítására érkezett aján-
latok közül a GRweblabor 
170.000 Ft+ÁFA ajánlatát.

A testület döntött arról, 
hogy a községben a szenny-
víznyomvonalakon történt 
útsüllyedéseket igyekszik 
garanciális keretek közt az 
egykori kivitelező cég jog-
utódjával elvégeztetni.

A képviselők több forga-
lomtechnikai kérdést is tár-
gyaltak, melyek közül az 
anyagi lehetőségek és az in-
dokoltság figyelembe vételé-
vel a legfontosabbakat még 
idén, a többit pedig a 2012-
es költségvetése terhére va-
lósítja meg.

Felsőörs Község Önkor-
mányzatának Humánbizott 
sága döntött ar-
ról,  hogy 2011-es 
rendezvénynaptárába föl-
veszi a Felsőörsi Nyolcas el-

nevezésű, első alkalom-
mal megrendezendő orszá-
gos teljesítménytúráját, és a 
túra szervezésével megbízza 
Máthé Tamás ötletgazdát.

A képviselő-testület Dr. 
Bardóczy Miklós háziorvos 
támogatási kérelmével kap-
csolatban úgy döntött, hogy 
azt a 2012. évi költségvetés 
koncepciójának tárgyalásá-
val egyidejűleg a rendelő in-
gyenes használatba adásá-
nak figyelembe vételével ha-
tározza meg.

A központi háziorvo-
si ügyelet és a szakellátá-
sok tárgyi és egyéb feltételei 
a közeljövőben változnak. A 
járóbeteg ellátás Balatonal-
mádiban új épületbe költö-
zik, ezzel együtt az önkor-
mányzat az új szolgáltatóval 
– a Balatonalmádi Kistérségi 
Egészségügyi Központ Köz-
hasznú Nonprofit Kft. – fog 
2011. november 1-i hatállyal 
szerződést kötni.

A képviselő-testület ezen 
az ülésen nem foglalt állást 
a közétkeztetés megpályáz-
tatásáról, mert az ülésig nem 
érkezett meg az indítványo-
zó vállalkozó válasza, mely-
ben a szükséges feltételek 
meglétéről és azok vállalásá-
ról nyilatkozik.

A testületi ülések részletes 
jegyzőkönyveit olvashatják 
községünk honlapján (www.
felsoors.hu) a – Helyi ha-
tározatok – Jegyzőkönyvek 
menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

2011. szeptember 24-én tartott rendezvényünk egyik színfoltja 
volt a felsőörsi iskolások és óvodások alkotásaiból készült 
kiállitás. Téma a betakarítás és a szüret az Ő látásmódjukban. A 
gyerekek a legkülönbözőbb technikával készítették alkotásaikat. 
 A független zsűri tagjai Dr. Kulcsár Tamás alpolgármester, Nagy 
Mária és Nagy Lizetta a lovasi Nagy Gyula Galéria tulajdonosai 
voltak. Minden alkotást remeknek tartottak. A jók közül a 
legjobbakat jutalmazták könyvvel.
Óvodások közül: Kranabett Panna és Csenge, Gedra Bettina, 
Kránicz Glória.
Iskolások közül: Papp Sára, Benedek Tekla, Galambos Dominika.
Dicséret illeti a második osztályosok alkotásait. Dicséretet 
érdemel: Gedra Szabina, Nagy Dániel valamint Krisztián, Dóra, 
Luca, Petra és Niki csoportos munkája. Sajnos vezetéknevük nem 
volt feltüntetve.
Köszönjük mindenkinek, aki segítette a kiállítás megrendezését.

Kaszásné Ferenczi Anna,
a NŐFE elnöke

Kedves Olvasók!
Másodszor rendeztük meg szüreti mulatságunkat. A következő 
években is szeretnénk megrendezni, és ebben a segítségüket 
kérjük. Ötleteiket, javaslataikat, felajánlásaikat várjuk!
Segítsenek abban, hogy hagyománnyá tehessük ismét a szüreti 
felvonulást!

Elérhetőség:
Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2.

E-mail: konyvtar@felsoors.hu

Köszönjük!

FELHÍVÁS!
Felsőörs község Önkormányzata kiírja a Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Benyújtás módja:
a települési önkormányzatnál írásban, egy példányban.

Benyújtás határideje: 2011. november 14.
  

Az ösztöndíj időtartama: „A” típusú pályázat:
(felsőoktatási tanulmányaikat folytatók) 

10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév, (a 
2011/2012. tanév második féléve és a 2012/2013. tanév első 

féléve.)

„B” típusú pályázat:
(felsőoktatási tanulmányaikat kezdők)

3x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév ( a 
2012/2013. tanév, a 2013/2014. tanév, és a  2014/2015. tanév ).

Érdeklődni és űrlapot beszerezni a Polgármesteri Hivatalban
Pingiczerné Király Zsuzsanna ügyintézőnél lehet. 

( Tel. 87/577-210)

FELSŐÖRSIHírmondó
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Egy év telt el az új képviselő-
testület megválasztása óta. Jo-
gosan tehetik fel a kérdést, mi-
lyen változások történtek vagy 
nem történtek az elmúlt idő-
szakban, milyen irányba, mi-
lyen úton indultunk el, hol tar-
tunk most és hova szeretnénk 
még eljutni? Megpróbálom a 
teljesség igénye nélkül fölidéz-
ni Önöknek a fontosabb dönté-
seket, eseményeket, melyek ki-
sebb-nagyobb mértékben befo-
lyásolják mindennapi életünket.

Az első igen megrázó és vá-
ratlan esemény, mellyel az új 
képviselőtestület szembesült, 
a választást követő napon Ajka 
határában, a Torna patak völ-
gyében történt ipari katasztrófa. 
A kialakult állapot súlyosságát 
számunkra az is jelezte, hogy 
a polgári védelmi szervek még 
Felsőörsön is mozgósították a 
közmunkásokat, önkénteseket, 
akik Devecserben a helyreállí-
tásban vettek részt. Az újonnan 
megválasztott képviselőtestü-
let pedig alakuló ülésén azon-
nali anyagi támogatást nyújtott 
a vörösiszap-katasztrófával súj-
tott Kolontár községnek.

Az előző ciklushoz képest 
a képviselők száma törvényi 
változások miatt három fővel 
csökkent. Részben emiatt, rész-
ben költséghatékonysági indok-
ból az új testület munkájának 
segítésére a korábbi négy he-
lyett kettő bizottság alakult.

2011-re vonatkozóan je-
lentősen átalakítottuk az ön-
kormányzat adóztatási rend-
szerét. Ezzel egyrészt a helyi 
mikrovállalkozásokat hoztuk a 
korábbinál kedvezőbb helyzet-
be. Ugyancsak eltöröltük a be-
épített ingatlanok telekadó fi-
zetési kötelezettségét. Az épít-
ményadó mértéke és rendszere 
változatlan maradt.

2010. novemberében a DRV 
Zrt. képviselőivel elhúzódó, 
nehéz tárgyalások kezdődtek, 
melynek eredményeként az ivó-
vízdíj és csatornadíj valós ösz-
szege 2011-ben alacsonyabb lett 
a 2010. évinél. Ez a nagy ered-
mény véleményem szerint a 
képviselőtestület, - és különö-
sen Dr. Pásztor István képvise-
lő – szakmai hátterének és ha-
tékony, szívós érvelésének volt 
köszönhető. Az alacsonyabb díj 
azonban az állami díjtámogatás 
rendszere miatt nem volt érzé-
kelhető, az átlagfogyasztó szá-
mára a korábbi díj gyakorlati-
lag változatlan maradt.

Az aránytalanul magas kisa-
játítási ár miatt az új képviselő-
testület leállította a Barecs-közt 
a Király utcával összekötő leen-
dő út nyomvonalán lévő egyik 
telek megvásárlását. Pár hete 
az ügyet sikerült úgy megolda-
ni, hogy az előző ciklus által ki-
alakított konstrukcióhoz viszo-
nyítva a telek 2 millió forinttal 
kevesebbe került.

Pályázati forrásból beren-
dezést vásároltunk a Civilház 
udvarán épült nyitott színhez, 
melyek azóta is folyamatosan 
nagy szolgálatot tesznek a kü-
lönböző rendezvényeken. Meg-
épült a berendezések tárolásá-
ra szolgáló faház és felavattuk a 
Civilház borospincéjét.

Nyáron az előző képvise-
lő-testület által elindított sike-
res pályázatnak köszönhetően 
felújíthattuk az Eperfasor ut-
cát. Az érintett ingatlantulajdo-
nosok összefogásával és az ön-
kormányzat támogatásával pe-
dig ugyancsak elkészült a Vad-
rózsa utca szilárd burkolata. El-
készült az óvoda játszóterének 
szabványossági felülvizsgálata, 
és ennek megfelelően megújul-
tak és biztonságosabbá váltak 
az eszközök. A Hóvirág illet-
ve a Táncsics utcai játszótereket 
is felülvizsgáltattuk, ezeknek a 
korszerűsítésére az árajánlat-
ok benyújtása most van folya-
matban.

A Prevics-ház terveit módo-
sítottuk az úthoz legközelebb 
eső sarok levágásával, remélve, 
hogy így a gyalogosforgalom 
biztonságosabbá válhat. Az el-
múlt hetekben a felújítási mun-
kák el is indultak. 

Idén beadtuk – az előző cik-
lusban egyszer már sikertele-
nül szereplő - forgalomlassí-
tó sziget és hozzá kapcsolódó 
gyalogátkelő pályázatát. Ezút-
tal szerencsére 15 millió forint 
támogatást nyert a projekt. En-
nek kivitelezése 2012-ben vár-
ható, melyet már nem az Ön-
kormányzat, hanem a Nemze-
ti Közútkezelő Kht. bonyolít le.

A vidékfejlesztési/LEADER 
pályázatok nyújtotta lehetősé-
geket is igyekszünk kihasznál-
ni – és erre bíztatjuk a helyi vál-
lalkozókat, civileket is. Jelenleg 
a pályázatok beadása zajlik. Az 
önkormányzat rendezvényszer-
vezésre, a Felsőörsi Közhasznú 
Ifjúsági Sportegyesülettel ösz-
szefogásban a sportpályák mel-
letti sportöltöző korszerűsítésé-
re ad be pályázatot. Ugyancsak 

folyamatban van több környe-
zetvédelmi célú pályázat elő-
készítése a Faluház energetikai 
korszerűsítésére, községünk 
porterhelésének csökkentésé-
re (növénytelepítésekkel), illet-
ve a Malomvölgy Tagiskolában 
környezeti nevelési napok meg-
tartására. Szintén előkészüle-
tek folynak a csapadékvíz-elve-
zetés problémájának pályázati 
forrásból történő megoldására. 
A minél több és eredményesebb 
pályázással célunk természe-
tesen a ciklusra szóló Gazda-
sági Programunk eredményes 
megvalósítása, a felhasználha-
tó pénzforrásaink bővítése, ez-
által is Felsőörs fejlesztése.

A hivatali dolgozók az új 
képviselő-testület előtt is bi-
zonyították rátermettségüket, 
együttműködésüket, ezért sze-
mélycserék nem történtek. 

Örvendetes, hogy az elmúlt 
évben a falu közössége, tár-
sadalmi élete megélénkült, új 
és régi civil szervezetek akti-
vizálódtak, ezáltal is hozzájá-
rulva a kulturális rendezvé-
nyek számához, színvonalá-
hoz. A Felsőörsön működő tár-
sadalmi szervezetek, civilek az 
önkormányzat támogatásával 
hozzájárultak a környezeti ál-
lapot javulásához (pl. erdei fa-
lépcső-építések, természetbarát 
tábor, teljesítménytúra, faülte-
tések, stb.).

Hosszú távú tervként kiemel-
hető cél a tornaterem-építés, 
szükség esetén az óvoda bővü-
lése egy harmadik csoporttal. A 
tornaterem terveztetése remé-
nyeink szerint hamarosan el-
kezdődik.

A 2011 nyarán megnyílt 
Snétberger Zenei Tehetség Köz-
ponttal való együttműködés, 
mint például a falunapon ren-
dezett koncertsorozat szin-
tén színesíti községünk kultu-
rális életét és messzire viheti a 
falu jó hírét. Felsőörs első sza-
badtéri szobra a Hangszerelem, 
Bognár László szobrászmű-
vész alkotása is itt lett felállít-
va. Ugyancsak a jubileumi falu-
napok színvonalát emelte a Dr. 
Kulcsár Tamás alpolgármester 
úr közreműködésével a refor-
mátus templomunkban meg-
rendezett Szöllősy Árpád meg-
emlékezés, melyre országosan 
ismert és elismert személyisé-
gek (Sára Sándor, Bibó István, 
Kányádi Sándor és még sokan 
mások) érkeztek.

Hosszú távú stratégia 
Felsőörsön az országos hírű 
műemlékekre épülő vallá-
si turizmus, az újonnan meg-
nyílt Snétberger Zenei Tehet-

ség Központra és a helyi mű-
vészekre, koncertekre építő ze-
nei turizmus élénkítése. Továb-
bá a jellegzetes Balaton-felvi-
déki tájra és egyedi, zavarta-
lan természeti környezetre épí-
tő aktívturizmus (bakancsos, 
Nordic Walking, lovas, stb.), 
és a helyi tájhasználatból adó-
dó borturizmus fellendítése. A 
fentiek szellemében az Árpád-
kori prépostsági templom mel-
lett, a Balaton felőli oldalon a 
régi KALOT-ház elbontásával 
kinyílt a templomdomb, elké-
szült a megmaradt pince lejá-
rata. Itt még hátra van a temp-
lom körüli park rendezése, va-
lamint kérdéses, de a község 
szempontjából alapvető fon-
tosságú az egyházi tulajdonban 
lévő prépostági kúria épület-
együttesének hosszú távú sor-
sa, felújítása.

A falukép kedvező befolyáso-
lására 2011-től Felsőörsön fő-
építész dolgozik az épített kör-
nyezet megóvásáért az új épít-
kezések, felújítások Balaton-fel-
vidéki stílusban történő megva-
lósításért. Ezt szolgálja a Helyi 
Építési Szabályzat azon új elő-
írása, miszerint minden építke-
zőnek az építési munkák meg-
kezdése előtt a település önkor-
mányzati főépítészével egyez-
tetni kell. Javában tart a Tele-
pülésrendezési Terv átfogó fe-
lülvizsgálata is, jelenleg a tele-
pülésrendezési koncepció vég-
legesítése zajlik.

Szociális téren is igyekeztük 
a korábbi rendszert megújítani. 
Az országos iránnyal összehan-
goltan próbáljuk a pénzbeli se-
gélyezést a munka illetve a ter-
mészetbeni juttatások irányába 
elmozdítani, sikerrel.

Felsőörs hozzájárulását is 
igénylő nemzetstratégiai célnak 
tartjuk a családok támogatását, 
minél több gyermek születését. 
A már megszokott támogatások 
mellett új elemként a nyári szo-
ciális gyermekétkeztetés meg-
szervezésén túl szimbolikus je-
lentőséggel babazászló beveze-
tését is tervezzük a közeljövő-
ben.

Az önkormányzat idei költ-
ségvetése a tervek szerint ala-
kul, az ország nehéz gazdasági 
helyzete ellenére Felsőörs gaz-
dálkodása kiegyensúlyozottnak 
tekinthető.

Bízom abban, hogy a követ-
kező alkalommal még több 
mindenki által érzékelhető po-
zitív eredményről, most elin-
dult fejlesztés megvalósulásá-
ról, községünk, közösségeink 
gyarapodásáról tudok beszá-
molni.

Szabó Balázs
polgármester

Tisztelt Felsôörsiek,
Kedves Választópolgárok!
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október 2. 10 óra: ref. templom, családi istentisztelet
október 9. 16-18 óra: ref. közösségi ház, keresztény családos kör – első találkozó (felekezettől 
független, gyermekmegőrzéssel)
október 16. 10 óra: istentisztelet párhuzamosan gyermek-istentisztelettel
október 18. 18-20 óra, ref. közösségi ház, Alpha kör 1. alkalom
október 25. 18-20 óra, ref. közösségi ház, Alpha kör 2. alkalom
október 30. 10 óra: reformációi istentisztelet úrvacsoraosztással
november 2. 18-20 óra, ref. közösségi ház, Alpha kör 3. alkalom
november 6. 10 óra, ref. templom, istentisztelet párhuzamosan gyermek-istentisztelettel
november 8. 18-20 óra, ref. közösségi ház, Alpha kör 4. alkalom
november 13. 16-18 óra, ref. közösségi ház, keresztény családos kör – második találkozó
(felekezettől független, gyermekmegőrzéssel)
november 15. 18-20 óra, Alpha kör 4. alkalom
november 19. Alpha nap – vidéki színhelyen (10 – 16 óráig)
november 20. 10 óra ref. templom, istentisztelet párhuzamosan gyermek-istentisztelettel
november 26. 15-18 óra: Advent köszöntő gyülekezeti-családi délután
november 27. 10 óra, advent első vasárnapi istentisztelet
december 4. 10 óra, advent második vasárnapi családi istentisztelet

Rendszeres alkalmak:
istentiszteletek:  minden vasárnap 10 órakor
gyermek-istentiszteletek:  minden hó első és harmadik vasárnapján párhuzamosan az isten-
tisztelettel
hittanórák:
óvodás (kisebbek) hétfő 15.30 
óvodás (nagyobbak) szerda 15.30
első osztályosok: hétfő 13.45-14.30
második osztályosok: szerda 16.15-17.00
harmadik-negyedik osztályosok: hétfő 16.15-17.00
ötödik-hatodik osztályosok: szerda 17.00-17.45

konfirmációs csoport: hétfő 17.00- 17.45
baba-mama kör: kéthetenként szerdán 9.30-tól (kezdés szept. 21-én)
nyugdíjas bibliaóra: szerdánként 11 órától
„dolgozók”biblia köre: szerdánként 18 órától (kezdés: október 5.)
ifjúsági órák: kéthetenként péntekenként 17 órától (kezdés: szept. 16.)
Keresztény családos kör: minden hó második vasárnapján 16-18 óráig
Alpha kör: időpontokat lásd fent!
Családi istentiszteletek: időpontokat lásd fent!

Szeretettel várunk minden érdeklődőt, lelki táplálékra vágyót alkalmainkon!

ELÉRHETŐSÉGEINK:
Kovács Gábor – gondnok (789 313)
Kántorné Pólus Ibolya – lelkész (06 20 51 247 51)
Honlap címünk: refdunantul.hu/lap/refelsoors

HÍVOGATÓ:
Alpha kör: Ismét indul az Alpha kör, amelyre várjuk azoknak a jelentkezését, akik semmit, vagy 
keveset tudnak a kereszténységről, de szeretnék Krisztus tanításait jobban megismerni. Minden 
alkalom barátságos hangulatú, közös étkezéssel kezdődik, amelyet előadás, majd beszélgetés kö-
vet. 10 előadást tartalmaz a kurzus, amelyet az 5. és a 10. alkalom után egy közösen eltöltött nap 
zár. Az adventi időszakban az alkalmak szünetelnek, januárban indulnak újra. Szeretettel várjuk 
az érdeklődőket!
Keresztény családos kör: ökumenikus kezdeményezéssel indítjuk el ezt az alkalmat, amely-
nek a célja a családi élet keresztény alapokon való megerősítése. Különféle témákban lesz-
nek előadások, melyeket megbeszélés, tapasztalatcsere követ.  Célunk a helyi keresztény csa-
ládok és a közöttük lévő kapcsolatok erősítése hitünk közös alapjain állva. Minden alkalom-
mal lesz gyermekmegőrzés is, hogy a kisgyermekes szülők is el tudjanak jönni. Szeretettel vár-
juk a családokat!

A református egyházközség eseménynaptára
2011. október-november

Hálaadó szentmisét mutatott be vitéz Aj-
tós József László esperes úr a család évében 
október első vasárnapján a római katolikus 
templomban.

A szentmisét a hívek a családokért és az 
esztendő bőséges terméséért ajánlották fel. 

Mise után agapéra invitálta a résztvevőket 
a préposti kúria kertjébe a római katolikus 
egyházközség. (Agapé: görög eredetű szó, je-
lentése szeretet, vendégség)

A ragyogó őszi verőfényben a felállított 
sátrak, asztalok mellett az esperes úr köszön-
tötte a szép számban megjelent híveket, ven-
dégeket, közöttük községünk polgármesterét 
és Pálffy István országgyűlési képviselőt, ko-
rábbról is ismert médiaszemélyiséget.

Ezt követően az egyházközségi elnök kö-
szöntő szavai hangzottak el. Az elnök külön 
tisztelettel köszöntötte a jelen lévő időskorú-
akat.

Ők azok, akik a legtöbbet dolgoztak életük 
során a templomért, az egyházközségért.

Van, akit már fáradtság, betegség bánt, 
ezért ritkábban vehetnek részt a közös mun-
kában.

Hívásra nehezebben jönnek, mivel úgy 
gondolják, úgysem tudnak együtt dolgozni a 
fiatalabbakkal.

Azt szoktuk válaszolni erre, hogy nem ez 
számít, az a fontos, hogy velünk legyenek, 
hogy beszélgessünk, hogy elmondják em-
lékeiket, átadják a tapasztalatokat, amelyek 
nincsenek leírva sehol. A teendőket, a jövőt 
ezekre lehet alapozni.

Mi a célja egy ilyen alkalomnak? Röviden 
lehet válaszolni: közösségteremtés. 

Közösségteremtés azon az alapon, hogy 
közös értékrendet vallunk akaratilag és ér-
zelmileg is, amely értékrendnek alapja a Te-
remtőtől kapott szabad akarat és a szeretet, a 
jóság, a tisztelet embertársaink iránt.

Ezek az értékek formálják hétköznapi cél-

jainkat, cselekvésünket, ezek teszik azonossá 
érdekeinket is. 

S végül az azonos értékrend, a közös cél, 
érdekeltség, a megélt közösségtudat tehet 
társadalmilag sikeres közösséggé bennün-
ket.

Ebben az irányban sokat tehet mindenki. 
Bőven van tennivaló egyházi és nemzeti vo-
natkozásban egyaránt.

Egyházközségi teendőink, vállalásaink 
közepette egyre azt kell tapasztalnunk, hogy 
kevés a munkáskéz.

Ki-ki végzi saját feladatait, az emberek egy 
része már a falvakban is eltávolodott egy-
mástól, a legtöbb fiatal kimarad a falu és az 
egyházközség életéből. 

Pedig szükség van az összetartásra, egy-
más megismerésére, közös emlékek gyűjté-
sére, a történelmi múlt megőrzésére, megbe-
csülésére.

Az elmúlt nehéz években-évtizedekben az 
ország teste és lelke is szenvedett. A gyógyí-
tásban az összefogás segíthet.

Bizonyságul idézzük fel József Attila örök-
becsű  sorait ,,A számokról” című verséből:

A számokról
Tanultátok-e a számokat?
Bizony számok az emberek is,
mintha sok 1-es volna az irkában.
Hanem ezek maguk számolódnak
és csodálkozik módfelett az irka,
hogy mindegyik csak magára gondol,
különb akar lenni a többinél
s oktalan külön hatványozódik,
pedig csinálhatja a végtelenségig,
az 1 ilyformán mindig 1 marad
és nem szoroz az 1 és nem is oszt.

Vegyetek erőt magatokon
és legelőször is
a legegyszerűbb dologhoz lássatok
adódjatok össze,
hogy roppant módon felnövekedvén,
az istent is, aki végtelenség
valahogyan megközelítsétek.

Az elnök köszöntője után Papp Kristóf kis-
diák elszavalta Petőfi Sándor hangulathoz 
illő  „Itt van az ősz, itt van újra...” című ver-
sét, amit a hallgatók nagy szeretettel, s taps-
sal fogadtak.

Ebédre birka, - és marhapörkölt volt, sok-
féle finom süteménnyel, felsőörsi pálinkák és 
borok kóstolgatása mellett.

A délutáni melengető napfényben megszó-
lalt a harmonika, magyar nóták, népdalok, 
történelmi dallamok hangzottak fel, sokan 
együtt énekeltek. Sötétedésig tartott az ének-
lés, beszélgetés.

A katolikus egyházközség újfent köszöne-
tet mond mindazoknak, akik adományokkal, 
munkával, a részvételükkel segítették az ün-
nepi alkalom létrejöttét.

Piller Róbert

Agapé
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Édesanyám azt mesélte, hogy gyermekkorában még nem 
létezett a szemétszállítás intézménye, nem is volt rá szükség 
mindaddig, amíg meg nem jelentek a boltokban a műanyag 
csomagolóanyagok. Akkoriban ezek a mesterséges, örökéletű 
anyagok még nem fordultak elő tömegesen, ezért nagy értéket 
képviseltek. Emlékszem, hogy a régi öregek tejfölöspohárba 
ültették a paradicsompalántát, a tejeszacskóból pedig 
lábtörlőt szőttek. A nylonzacskó pedig akkora becsben állt, 
hogy tisztára mosva sorban száradtak a ruhaszárítón, az 
pedig még a ’80-as években is alig volt hihető, hogy a nyugati 
bevásárlóközpontokban tucatszám és ingyen vágják hozzá a 
vásárlóhoz.

A helyzet ma már megváltozott. Elborít minket a szemét, 
életünk szinte minden mozzanatával hulladékot termelünk. 
Az általunk termelt hulladékok nagy részét azonban nem is 
látjuk, mert azokban a gyárakban keletkeznek, ahol a ruháink, 
autóink, bútoraink, építőanyagaink, vagy éppen gyermekeink 
játékai készülnek. A háztartásban keletkező hulladékok 
megfelelő kezelését, a szelektív gyűjtést, környezetbarát 
gondolkodásmódot kötelességünk megtanulni és megtanítani 
gyermekeinknek, mert egykoron a mai kisiskolás korú 
gyermekeink lesznek a jövő gyárigazgatói, tanárai és politikusai. 
Ezen rövid bevezetőt követően azt kívánom sorra venni, hogy 
mit kezdhetünk hulladékainkkal.

Háztartási szemét
A háztartási szilárd hulladékainkat belterületen 60, 80, 110, 

120, 240 literes kukákban, külterületen emblémás zsákokban 
vagyunk kötelesek gyűjteni. A szokásos mennyiségen felül 
keletkező hulladék eseti összegyűjtésére a közszolgáltató 
emblémájával ellátott 60, 80, 110 literes műanyag zsák 
használható. Ugyanilyen zsákokban szállítják el a külterületeken 
képződő háztartási hulladékot is. A közszolgáltató emblémájával 
ellátott műanyag zsák megvásárolható a közszolgáltatónál, 
az önkormányzatnál, és a Gazdaboltban. A szemételszállítás 
igénybevétele bel- és külterületen egyaránt kötelező.

Az elszállítás díjai a következők: 

60 l kuka vagy zsák 221Ft + ÁFA/ürítés, 
80 l kuka vagy zsák 299 Ft + ÁFA/ürítés, 
110 l kuka vagy zsák 359 Ft+ÁFA/ürítés.

Hulladékainkat jelenleg a Veszprémi Közüzemi Szolgáltató 
szállítja el (zöld szám: 80/949-849) a veszprémi hulladéklerakóra. 
A lerakó érdekessége, hogy a lerakott hulladék (sajnos) olyan 
nagy mennyiségben tartalmaz szervesanyagot, hogy annak 
rothadásából származó gázt összegyűjtik és villamosenergia-
termelésre hasznosítják. 

Szelektív hulladék
Jelenleg Felsőörsön két szelektív hulladékgyűjtő sziget üzemel, 

egy a sportpályánál, egy pedig az óvodánál. KKorábban egy 
szigetünk volt, melynek az edényeit az önkormányzat bérelte a 
szolgáltatótól, az új gyűjtőedényeket a „Tiszta Európa” program 
keretében sikerült beszerezni. Szükség esetén a szelektív 
gyűjtési kapacitás tovább bővíthető. A szelektív hulladék 
elszállítása a lakosság részére ingyenes, tehát érdemes minél 

többet szelektálni és a maradék keveset kis méretű kukákban 
gyűjteni. A szelektív hulladékgyűjtéssel kapcsolatos tájékoztató 
a következő oldalon található. Egyes Tesco áruházakban a PET 
palackok és alu italosdobozok már pénzzé is tehetők 5 doboz 
vagy palack = 5 Ft.

Lom
A belterületi lomtalanítást évente egyszer belterületen 

ingyenesen elvégzi a szolgáltató, külterületen azonban 
igen sokba kerül az önkormányzatnak. Idén a külterületen 
összegyűjtött 120 m3 mennyiségű lom elszállítása mintegy 1,5 
millió forintjába került az önkormányzatnak. Nem beszélve 
arról, hogy lomtalanításkor rengeteg veszélyes hulladék is 
utcára kerül, amit külön díj ellenében szintén az önkormányzat 
szed össze és szállíttat el.

Veszélyes hulladék
Az alábbi veszélyes és különleges kezelést igénylő hulladékokat 

Veszprémben a Kistó u. 8. sz. alatt munkaidőben térítési díj 
ellenében adhatják le a felsőörsi lakosok. (Hétfő-Csütörtök: 
7.00-15.00; Péntek: 7.00-12.00)

Megnevezés Bruttó ár
Festékes doboz 250 Ft/kg

Elektronikai hulladék (tv, videó, számítógép, 
monitor, fénycsövek) 150 Ft/kg

Hűtőszekrény 3 500 Ft/db
Szárazelem 150 Ft/kg
Étolaj 25 Ft/kg

A használt gumiabroncsok Veszprémben, a Hulladéklerakó 
telepen munkaidőben 32 Ft + ÁFA / kg térítési díj ellenében 
adhatók le. (Hétfő-Péntek: 6.00 - 15.30; Szombat: 7.00-13.30)

A szintén veszélyes hulladéknak minősülő 
gyógyszermaradékokat a patikák veszik át. A fáradt olajat és 
akkumulátorokat a benzinkutak nagy részén (pl. 203 db MOL 
benzinkút) le lehet adni. Újabban számos bevásárló központban 
(Obi, Tesco) található szelektív hulladékgyűjtő edényzet, 
ahol elektronikai hulladékok, elemek, fényforrások adhatók 
le. A kinőtt ruháinktól is megszabadulhatunk az áruházi 
parkolókban elhelyezett Vöröskeresztes gyűjtőkonténereknél 
(pl.: Veszprémben a „Kis” Tesco, InterSpar). A használt 
sütőzsiradékot az óvodában is gyűjtik, leadás után a bevételt 
visszaforgatják az intézménynek.

Építési törmelék
Építkezési és bontási hulladékok minőségtől függően 2800 - 

3600 Ft + ÁFA/ m3 áron adhatók le a veszprémi hulladéklerakó 
telepen. Érdemes az építési törmeléket is szelektálni, mert a 
föld, vagy kőtörmelék leadása a legolcsóbb, a kevert (műanyag, 
beton, kerámia) törmelék leadása jóval drágább.

Zöldhulladék
A ProBio Zrt. balatonfüredi komposztálójában Felsőörs 

részére ingyenes befogadást tudnak biztosítani zöld hulladék 
tekintetében. Ügyfélszolgálatuk telefonszáma: 87/342-633. 

Szemétségek
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Természetesen kis mennyiségű kerti hulladékainkat lehetőleg 
komposztáljuk házilag, az égetés lehetőleg csak végső, vagy 
növényegészségügyi szempontból szükséges megoldás legyen. 
Gallyak, fásszárú növények komposztáláshoz aprítógép 
ingyenesen kölcsönözhető a Polgármesteri Hivatalban!

Hogyan takarékoskodhatunk?
A királyszentistváni hulladékkezelési rendszer tényleges 

üzemének megindulásától a szemétdíjak növekedése várható, 
ezért már érdemes most készülni, elkezdeni a tudatos 
vásárlást, szelektív gyűjtést, beüzemelni a komposztládát 
és az így lecsökkentett mennyiségű hulladékunknak kisebb 
(60-80 literes) kukát igénybe venni.  Kukák megvásárolhatók 
Veszprémben a Kistó utca 8-ban, a kukák szállítmányozásában 
az önkormányzat segítséget tud nyújtani. A régi nagyméretű 
kukánkat sajnos nem veszik vissza, az más célra hasznosítható, 
vagy ki lehet tenni a soron következő lomtalanításnál.

A házi komposztálás beindításához pedig csak egy-
két komposztkeretre és némi szorgalomra van szükség. 

Háztartásonként 2 db komposztáló keret a készlet erejéig 
ingyenesen igényelhető az önkormányzatnál! Éljen vele! 

Végezetül álljon itt 10 jótanács a zöldektől a 
hulladékminimalizálás érdekében:

1. Vigyél magaddal bevásárlólistát, vászontáskát, kosarat!
2. Taposd laposra és gyűjtsd szelektíven!
3. Komposztálj!
4. Javíttasd meg! Használd újra!
5. Cseréld el vagy add tovább!
6. Vásárolj piacon és támogasd a helyi kereskedelmet!
7. Keresd az újrahasznosított termékeket!
8. Válaszd a visszaválthatót!
9. Járj könyvtárba, kölcsönzőbe!
10. Csökkentsd a postai levélszemetet!

Dr. Pásztor István 

A korszerű hulladékfeldolgozás eredmé-
nyeképpen gyűjtőszigetes rendszer épült ki, 
a háztartásokban keletkező hulladékok sze-
lektív gyűjtésének támogatására.

A szelektív gyűjtőszigetekről származó 
hulladék a veszprémi válogatócsarnokba 
kerül, ahol szelektálás, bálázás után hasz-
nosításra továbbítjuk. Ezek nagyon értékes 
hulladékok, hiszen újrahasznosíthatók, le-
rakásuk nem terheli a környezetet. Kiemel-
ten fontos, hogy a háztartásban keletkező 
hulladékokat szelektíven gyűjtsük és sétál-
junk el vele a legközelebbi gyűjtőszigetre.

A kihelyezett szigetek többféle, szelektí-
ven gyűjthető hulladék tárolására alkalma-
sak. Ürítésük géppel történik, így környe-
zetük tiszta, rendezett marad.

A gyűjtőszigeten található edényekbe az 
alábbi hulladéktípusokat kell elhelyezni:

KÉK konténer: 
•	 papír (kivéve műanyag bevonatú, indi-

gós papírok) 
•	 karton (a dobozokat kilapítva) 

SÁRGA konténer:
•	 műanyag (PET) palack (kivéve étola-

jos flakon) 
•	 műanyag kupak
•	 nylon zacskó, fólia
•	 italoskarton doboz
•	 alumínium italos doboz
•	 mosószeres, tisztítószeres flakon ki-

öblítve (kivéve klórtartalmú pl. 
hyposdoboz) 

•	 margarinos, tejfölös pohár
Ne feledje, a sárga színű konténerbe kerü-

lő anyagokat tapossa laposra!
ZÖLD konténer:
•	 fehér üveg
•	 színes üveg
A szelektív gyűjtőedények zártak, vala-

mint különleges kiképzésű bedobó nyílás-
sal vannak ellátva annak érdekében, hogy 
csak a hasznosítható hulladékok kerülje-
nek a tárolókba, illetve a bedobott anyago-
kat illetéktelen személyek ne tudják eltávo-
lítani belőlük.

A szelektív gyűjtőkbe más, idegen anya-
got elhelyezni szigorúan tilos.

Bonyhádi Szilvia
Veszprémi Közüzemi Szolgáltató Zrt. 

Hogyan gyûjtsünk szelektíven?
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Gondolatok
az 1956-os Forradalom és Szabadságharcról
Hazáért mindent, hazát sem-

miért - mondja a kelet-balatoni 
szólás. A hazáért mindent oda-
adunk, a hazát semmiért el nem 
áruljuk- így vették kuruc és 
negyvennyolcas elődeink nyo-
mán ötvenhatos forradalmá-
raink is. Így vette az egész nép, 
minden tisztességes, hazaszere-
tő és szabadságra vágyó ember, 
így gondolták a felsőörsiek is.

Az 55 évvel ezelőtt történt ese-
ményekre emlékezünk most. 
A magyar történelemnek egy 
olyan időszakára, mely jelentős 
visszhangot váltott ki, felrázta 
az egész világot. 1956-ban Ma-
gyarország a sajtó címlapjára 
került. Mindenhol kiemelt he-
lyen foglalkoztak a szovjet ka-
tonai hatalommal szembenál-
ló maroknyi magyarság forra-
dalmával, melyet Márai Sándor 
szavai szerint „Csodált és bá-
mult a világ”.
„Rólunk beszélnek minden 
nyelven
  Sikong az éter és csodál:
  Dávid harcol Góliát ellen… „

Az alapvető emberi jogok 
semmibevétele, a kitelepítések, 
a padláslesöprések, a bebörtön-
zések és a közép és kelet-euró-
pai változások a berlini, majd 
lengyel események hatottak a 
magyar belpolitikára is. A kom-
munista párt azonban nem tu-
dott úrrá lenni az ’56 őszére ki-
alakult és egyre mélyülő válsá-
gon. 

Mi jellemezte falunkat
ebben az időben?

Standard–ügy: 1950. dr. Juszth 
István prépost plébános, majd 
Keöves Ferenc, volt miniszteri 
főtanácsos letartóztatása, 15, ill. 
6 évi börtön.  Juszth prépost úr 
Spanyolországba emigrált és ott 
is élt 1971-ig, haláláig.

Kuláklistára került 12 család, 
az osztályidegen családok javai-
nak államosítása, dr. Köves Béla 
és Miklós ügyvédek házából a 
Terményforgalmi Vállalat ga-
bonaraktára lett (a későbbi óvo-
da.) A Köves – kúriába lakók 
költöztek és az iskolát is ide te-
lepítették. Államosították a pré-
postsági malmokat és birtoko-
kat, mindössze 774 négyszög-
ölet hagytak.

Iskola és prépostság államosí-
tása, Marcell atya ferences szer-
zetes a Sweitzgut házban kapott 
otthont. 

1950. okt. 27-én alakult meg 
a községi tanács, elnöke Csók 
Gyula lett. Beszolgáltatások, 3 
helyi behajtó brigáddal. TSZ 
szervezés, Dózsa TSZ, vagyo-
na alig valamennyi, elnökei a 
volt cselédek egymást váltot-
ták, szakemberekkel nem ren-
delkeztek.

1950. dec. 24-én műemlék 
templomunkban az éjféli mi-
sén gyúlt ki a villany először fa-
lunkban.

A tanácstagok versenykihívá-
sai a begyűjtés teljesítésére, nép-
nevelő munka, melyhez időn-
ként városi munkásokat is hoz-
tak teherautókon hétvégi agi-
tációkra. Csók Gyulát leváltot-
ták, Jani Imre lett a tanácsel-
nök, majd 1953-tól Sáfár Má-
ria. Tehetősebb egyéni gazdál-
kodóink tetemes adóikat nem 
tudták fizetni, ezért javaikat zá-
logosították. Nagy visszaesés 
történt a Dózsa TSZ-nél, jobb-
oldali elhajlások, többen kilép-
tek. Kötelező szabad felvásárlás 
államilag elrendelve. 1955-ben 
14 egyéni gazdálkodó lépett be 
a Dózsa TSZ-be, elnök Pozsgai 
Károly lett. Beindult a szőlészet, 
kertészet, gombatermesztés, 30 
vagonos raktárat építettek, te-
herautót vásároltak.  1956. jan. 
31-től községünk a veszprémi 
járáshoz került.

1956. júniusában már csak 
4 család maradt kulák, Tálos 
Gézáné, Vass Ferenc, Köves Fe-
renc és Csapó Károlyné. A ta-
nácselnöknő 1956. július végén 
távozott posztjáról. Simon Gá-
bort és Ruzsa Antalt lemondat-
ták tanácstagságáról.

1956. szeptember 9-én súlyos 
autószerencsétlenség történt. 
A Mezőgazdasági vásárról ha-
zafelé tartó TSz-tagjaink közül 
a 23 személyből hatan életüket 
vesztették. 

1956. októberére elkészültek 
a kutak, a Hangya Szövetkezet 
épülete, orvosi rendelő, rendőr-
pihenő.

1956. október 25-én, 
Felsőörsön is megalakult a Köz-
ségi Forradalmi Tanács, elnö-
ke Kálmán István, tagok: töb-
bek között Ruzsa Antal, Rásky 
Mihály. 

A kommunisták megbélyeg-
zése a Kultúrotthon színpadán 
tulajdonképpen szóbeli megne-
vezés és elmarasztalás volt, de 
semmilyen atrocitás nem érte 
őket.

Átnevezték az utcaneveket: 
így lett a Szabadnép u.- Hóvi-
rág, Rákosi M. u- Kinizsi Pál, 
Úttörő u. – Kossuth Lajosról át-
nevezve.

Megalakult a nemzetőrség a 
rend és a biztonság fenntartá-
sára, a kiosztott fegyvereket vi-
szont nem használták, novem-
ber negyedike után be kellett 
szolgáltatniuk Veszprémben a 
katonai parancsnokságon.

Mi történt a fővárosban?

A forradalom békés jellegű, a 
lengyelek melletti szimpátia di-
áktüntetéssel kezdődött. A Pe-
tőfi szobortól és a Műegyetem-
től indult menethez csatlakozott 
Budapest lakossága. Estére több-
százezer ember tüntetett az ut-
cákon. A Bem szobornál meg-
született a forradalom jelképe, 
a nemzetiszínű lyukas zászló. A 
Városligetben ledöntötték a Má-
ria Regnum templom megszen-
telt helyére emelt zsarnoki Sztá-
lin szobrot. Nagy és megdöbben-
tően szép látvány volt, amikor a 
ködös októberi estén három da-
rus kocsi nekirugaszkodott és 
a sokezres tömeg lélegzet visz-
szafojtva figyelte,- mintha maga 
sem hinné -, hogy most porba 
hull a fél világ évtizedeken át ret-
tegett zsarnoka. A tömeg megro-
hanta a ledőlt szobrot és diadal-
ittas ujjongással mászott fel rá, s 
köpve, rúgva próbálta kitombol-
ni tengernyi elszenvedett kese-
rűségét. Ez a nép nem fog többé 
éljenezni idegen elnyomóknak! 
Mindenki megdöbbenten nézett 
fel a szoborból megmaradt csiz-
mákra, a beléjük tűzött magyar 
zászlókra. Sokan szemüket tö-
rölgették.

A békésnek induló tünteté-
sek a Magyar Rádió székházá-
nál fegyveres harcba torkolltak. 
Ma már ismert, hogy az első lö-
véseket a székházat védő állam-
védelmisek adták le. Az Asto-
ria felől nemzeti lobogós tankok 
érkeztek. A hír szájról-szájra fu-
tott végig a városon: „A hon-
védség velünk van!”

Október 24-e és 26-a között 
Budapest több pontján (Cor-
vin-köz, Széna tér) barikádokat 
emeltek. A forradalom a meg-
szálló szovjet csapatok elleni 
szabadságharccá fejlődött.

Nagy Imre miniszterelnök ki-
nyilvánította az ország függet-
lenségét és semlegességét. Lét-
rejött a többpártrendszer, Ma-
gyarország kilépett a Varsói 
Szerződésből, s követelte a szov-
jet csapatok végleges kivonulá-
sát.

Bár a forradalmi események 
központja a főváros volt, a vi-
déki Magyarország is megmoz-
dult. Főleg élelmiszerszállítmá-
nyok érkeztek az ország külön-
böző részéből, mindenféle el-
lenszolgáltatás nélkül, a mi ba-
latoni – felvidéki falvainkból is. 

Megalakultak a Forradalmi 
Tanácsok. Megyénk forradalmi 
tanácsának elnöke Brusznyai 
Árpád latin-ének szakos tanár 
lett, aki óvón ügyelt a rendre, és 
többször megakadályozta az ér-
telmetlen vérontást. Mégis ha-
lállal büntették.

Megalakultak a nemzetőrsé-
gek helyi csoportjai. Fontos fel-
adatuknak tekintették a rend 
megszervezését.

November 4-e után nem volt 
kétséges, csak magunkra szá-
míthatunk. Már szerveződött 
a megtorlás. A szovjet tankok 
megindultak, mint az áradat. 

Tízéves kisdiákként visszaem-
lékezve tudom, hogy állandó-
an a rádió mellett ültünk várva a 
jobb hírekre, melyek helyett csak 
a rosszak jöttek. Most már ellen-
forradalomról beszéltek, besá-
rozva a mártírok, a szabadság-
harc emlékét. A forradalom leve-
rése után a kommunista diktatú-
ra a halottakat méltóképpen még 
gyászolni sem engedte. A meg-
torlás során kivégzetteket jelte-
len sírokba temették a hozzátar-
tozók tudta nélkül.

Brusznyai Árpád, Tóth Ilo-
na orvostanhallgató, Mannsfeld 
Péter, akit addig tartottak bör-
tönben, míg el nem érte a 18. 
évét, hogy nagykorúként kivé-
gezhessék. A kivégzettek lét-
száma megközelítette a 400-at. 
1956-ért több embert végeztek 
ki, mint előző történelmi kor-
szakainkban együttvéve. Több 
mint 20 ezer embert ítéltek el 
államellenes bűncselekmény 
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Új hagyomány Felsôörs
Beszélgetés Máthé Tamás térképész-geográfussal

vádjával. 17ezer embert inter-
náltak. Több tízezer ember év-
tizedekig nem kaphatott a vég-
zettségének megfelelő munkát, 
közel kétszázezren kimenekül-
tek az országból s idős meglett 
emberként jöhettek csak vissza. 
A 301-es parcella hősei előtt is 
csak a rendszerváltás óta róhat-
juk le tiszteletünket.

Október 23-a üzenete nagyon 
egyszerű számunkra. Győze-
lem! A szabadság győzelme a 
durva erőszak, a zsarnokság fe-
lett. Mert 1956, a magyar forra-
dalom mégis csak győzött, mert 
velünk él. Győzött, még akkor 
is, ha sokaknak nagyon sokba 
került a győzelem. 

Rajtunk a sor, hogy felmér-
jük, képesek vagyunk-e fogad-
ni október üzenetét? Tudunk- e 

az általa nyújtott erkölcsi tőké-
vel méltó módon gazdálkodni? 
Megteszünk-e mindent azért, 
hogy a fiatalabb nemzedékek is 
megismerjék, megérthessék? 

Legrangosabb nemzeti ünne-
peink egyike, melyben az álta-
la szimbolizált események ma-
gukba sűrítik a dicsőséget, tra-
gédiát, éltető erőt és a gyászt.

A tanulságok levonása erköl-
csi kötelességünk. Nézőpont-
ok, hangsúlyok különbözhetnek, 
azonban az erkölcsi értékrend 
alapelveiben az egyetértés nélkü-
lözhetetlen, az igazolt történelmi 
tények nem lehetnek vitásak. 

Mindenekelőtt fejet kell hajta-
nunk október hősei előtt. Mert 
ők bátrak voltak, soha meg nem 
alkuvók, akiknek sorsa, ketté-
tört életútja minden magyará-

zat nélkül hitelesíti a személyt 
és cselekedeteit. Róluk, 1956 
hőseiről írta Fekete István egy 
Bécsben élő barátjának a forra-
dalom lázas napjaiban a követ-
kező sorokat:

„ Itt nem voltak altábornagy-
ok, itt nem volt stratégia és tak-
tika. Itt csak halálba menő 14-
20 évesek voltak, lányok is, akik 
betelvén az istentelenség ször-
nyű ürességével, a hazugság 
maszlagával, nekimentek felbo-
rítani a hegyet, és megfordítot-
ták a történelmet és győzelme-
sen élve maradtak. Élve marad-
tak elsősorban azok, akiknek 
testük meghalt ugyan, de örök-
ké élnek az örökkévalóságban 
és a nemzet szívében. És élve 
maradnak a többiek is, akik itt, 
közöttünk élnek.”

Ez a mai nap az övék. Meg-
gyújtották azt a lángot, melyet 
őriznünk kell, és ha elérkezik 
az idő, továbbítjuk az utánunk 
jövő nemzedékeknek.

Jobbágy Károly szavaival:
„Nem akartunk híresek len-

ni, 
Ilyen áron meg semmiképp, 
Hisz bánatunk már végte-

lennyi,
De nekünk mindig az jutott, 
Hogy a világ minket csodál-

jon, 
S fiaink kapják a golyót.
De megmutattuk a világnak”

2011. október 23.

Rásky Mihályné
Bél Mátyás díjas

helytörténész

Október 1-jén megteltek a Ci-
vilház környéki utcák, parkolók, 
a falu központját túrabotos, há-
tizsákos vándorok lepték el akik, 
a Felsőörsi nyolcas elnevezésű tel-
jesítménytúrára érkeztek. A túra 
nyolc környékbeli kilátópontot 
érintett, 5-től 50-km-ig minden-
ki megtalálhatta a képességei-
nek megfelelő távot, az őszi nap-
sütés csodálatos háttérként szol-
gált a megmérettetéshez. A tú-
rázók ellenőrzőpontokon ha-
ladtak keresztül, majd a célban 
paprikáskrumpli és egy emlék-
plakett várta őket. A sikeres túra 
főszervezőjét, Máthé Tamást kér-
deztem erről az izgalmas és ha-
gyományteremtő kezdeménye-
zésről.

– Mi is az a teljesítménytúra?
– A teljesítménytúra egy elő-

re meghatározott útvonalon 
rendezett túra, ahol az útvona-
lon adott időn belül kell végig-
menni.

– Honnan jött az ötlet, hogy 
itt szervezz egyet? Ha jól tudom, 
már számos sikeres túraszerve-
zést tudhatsz magad mögött.

– Az előző lakóhelyemen az 
egyesületemmel számos gya-
logos és kerékpáros teljesít-
ménytúrát szerveztünk. Én 
az Ozorai Pipo emléktúrák, a 
LeFaGySz extrém téli túrák és a 
Nagy-Szoplák Hegyikerékpáros 
Maraton főrendezője voltam. 
Felsőörs környékének szép sző-
lőhegyei, erdei és balatoni pano-
rámát nyújtó kilátói adták az öt-

letet, hogy itt is szervezzek egy 
túrát.

– Tavasszal Gáspár fiad másfél 
évesen már tudta, hogy ha bicik-
lire ültök, akkor az erdőbe men-
tek. Ekkor kezdődött el a készü-
lődés? Mik voltak az első lépések?

– Az útvonal, a kilátók száma, 
valamint a túra elnevezése ki-
rándulásaink, biciklizéseink so-
rán alakult ki. A Felsőörsi nyol-
cas elnevezés a túra hosszú táv-
ja által érintett nyolc kilátóra, il-
letve az útvonal nyolcas alakjá-
ra utal. Az egyes résztávok a kör-
nyék helyneveit viselik. Arra tö-
rekedtem a résztávok kialakítá-
sánál, hogy hosszúságuk növe-
kedésével mindig eggyel több 
kilátót érintsen az útvonal. Az 
útvonalterv elkészülte után is-
mét terepi munka következett. 
A túra egy öt km-es (a Malom-
völgyön át vezető) zöld sáv jelzé-
sű szakaszát sikerült még a nyár 
végén felújítani. Ahol az útvonal 
nem turistajelzésen haladt, sza-
lagokkal jelöltük az utat.

– Mire volt szükség, kik segítet-
tek?

– A felsőörsi önkormányzat 
felkarolta az ötletet, az anyagi és 
infrastrukturális segítség mellett 
az előkészítésben és a lebonyolí-
tásban is segítettek. Köszönet 
érte! Köszönet illeti a pontőrőket 
is, akik a nyolc kilátónál és a Ki-
rály-kútnál egész nap fogadták a 
túrázókat, valamint a rajt-célban 
segédkező rendezőket, akik töb-
bek között nyolcvan kiló krump-

liból paprikáskrumplit főztek. A 
túra során törekedtünk a kör-
nyezettudatosság szem előtt tar-
tására. A szolgáltató pontokon 
igyekeztünk helyi, illetve kör-
nyékbeli termelőktől beszerzett 
ételt, italt biztosítani a kirándu-
lóknak. Így került az asztalra 
többek között a Vázsonyi pék-
ség kenyere, felsőörsi méz és az 
AQUACO szódavize. A résztve-
vőket is felhívtuk az együttmű-
ködésre, kértük, hozzanak saját 
poharat a túrára, hogy ne kell-
jen eldobhatót használni, illetve 
segítsenek a szelektív hulladék-
gyűjtésben. A tömegközlekedés-
sel érkezőknek kedvezmény járt 
a nevezési díjból.

– Hogyan telt el a nagy nap?
– Szerencsére nagyon szép 

reggelre ébredtünk és egész nap 
szinte nyárias meleg volt. Ennek 
is köszönhető, hogy több mint 
220 induló, köztük 59 felsőörsi 
indult neki valamelyik rész-
távnak. Külön öröm volt látni 
a sok gyereket, akik a közepe-
sen hosszú távokkal is megbir-
kóztak. Sajnos azonban a túra 

napjára néhány helyen a sza-
lagoknak nyoma veszett, ami 
némi bosszúságot okozott a ki-
rándulóknak. (Amint ez kide-
rült, pótoltuk őket.) A folya-
matosan visszaszállingózó tel-
jesítők paprikáskrumplit és 
kerámiaplakettet kaptak. Utób-
biak Fodróczi Kármen terve 
alapján Pásztor István fazekas-
műhelyében készültek. A szeren-
csések kisebb-nagyobb ajándék-
kal térhettek haza, amelyeket a 
Zöldbolt ökoáruház ajánlott fel. 
Az utolsó túrázó este kilenc kö-
rül érkezett be. A legkitartóbbak 
egymás után három távon ne-
veztek, összesen 72 km-t teljesí-
tettek!

– Mik a visszajelzések?
– Az útvonalkijelölés kisebb 

hiányosságai ellenére majdnem 
mindenki sikeresen teljesítette 
az általa választott távot. A leg-
többen azzal búcsúztak el, hogy 
remélik, jövőre is megrendez-
zük a túrát. Mi is reméljük, hogy 
ez a túra újabb hagyomány lesz 
Felsőörs életében.

P. Ancsa

Máthé Tamás 1977-ben született, két éve él és dolgozik 
Felsőörsön. Feleségét is egy túra alkalmával ismerte meg 
a Cserhátban. Bárókert utcai otthonukban két kisgyermeket 
nevelnek. Gyermekévei nyarait a balatonalmádi családi nyar-
alójukban töltötte, így a felsőörsi dombok nem ismeretlenek 
számára. Térképész diplomáját Budapesten szerezte, ge-
ográfus diploma munkájának témája Felsőörs környékének 
tájhasználat-változása volt.
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Üdvözlöm!
Megnyitottam ruhaklinikámat.

Konfekcionális és egyéb termékek varrása,
javítása, patentozása.

Ruházata tönkre ment? Elszakadt? Hosszú?
Rövid? Bő vagy szűk?

Varrás minden téren, függönytől a mikulásruháig.
Forduljon hozzám bizalommal! Segítek!

* * *
MindEnSzEntEki koSzorúk kapHatók!

Minden méretben, egyedi kívánság szerint is készítek. 
Több vásárlása esetén, és a nyugdíjasoknak ingyen ház-

hoz szállítom Felsőörs területén.
Tisztelettel: Vargáné Emma

Vargáné Emma Felsőörs, Alsóörsi út 1.
06/87-477067; 06/20-4846309

Rendezvények
OKtóBER

23. Nemzeti Ünnep, megemlékezés az 1956-os forradalomra
29. Tökös-nap, tökfaragás, töksütés, tök-jó dolgok (játék)

NOVEMBER
3. Könyvtári vetélkedő

26. Adventi készülődés, játszóház

ELVESzEtt
2011. szeptember 16-án az Úttörő utcát a Fenyves 
utcával összekötő felső köz, illetve a Fenyves utca 
Szilvás utca felé eső szakaszán, esetleg a Fő úton 
elvesztettem egy lepke formájú fém csatot, kék 
kövekkel. A becsületes megtaláló pénzjutalomban 
részesül.

Telefon: 06-30/5286-754

Balatonalmádiban őstermelőtől
sövénytuja széles választékban eladó.

Érdeklődni este.
Tel. 88/ 438-296

Örömmel tudatjuk, hogy 2011. 09. 21-én 15.17-kor megszületett 
Nádudvary Hédi 3250 grammal és 52 cm-rel, a család legifjabb 
gyöngyszemeként.

Gratulálunk!

KEdVES OlVASó!

A www.felsoors.hu honlapunkon friss információkhoz 
juthatnak! Böngéssze Ön is honlapunkat!

Tisztelt 
felsôörsi 
Szülôk!
Örömmel értesítjük Önöket, hogy Felsőörs község 
Önkormányzata babazászlóval szeretné köszönteni 
újszülötteit.
Kérjük a kedves szülőket, hogy a gyermek születését 
mielőbb jelezzék a Polgármesteri Hivatalban, hogy 
az örömüket a zászló elhelyezésével a község lakos-
sága is megoszthassa. 

Elérhetőség: 87-577-210 

Gólyahír

FELSŐÖRSIHírmondó


