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Felsõörs fõépítésze Ybl Miklós díjat kapott

VI. évfolyam 3. szám 2012. március
A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Felsőörs község Képviselő-testüle-
te 2012. március 6-án rendkívüli ülést 
tartott. Az ülésnek két napirendi pont-
ja volt.

Az első napirendi pont a Prevics-ház 
pótmunkáiról szóló korábbi döntés mó-
dosítása, melyre azért volt szükség, mert 
a pótmunkákra korábban megszavazott 
keret nem fedezte a tető tervezettnél jó-
val nagyobb léptékű kivitelezési munká-
it. Így 1.061.720,-Ft költséggel gyakorla-
tilag teljesen új tető készült az eredetileg 
tervezett felújítás helyett.

A másik napirendi pont a „2012. évi 
lakossági víz- és csatornaszolgáltatá-
si támogatásra igénylés benyújtásáról 
szólt. Támogatási pályázatot azon ön-
kormányzatok nyújthatnak be, melyek 
területén a víz- és csatorna-szolgálta-
tás díja 1.002,- Ft/m3 (ez tavaly 975,- Ft/
m3 volt) nettó ráfordítási küszöbérték 
felett van. Felsőörsön 2012-re ez az ér-
ték 1.069,- Ft/m3, így a pályázatot - a 

képviselő-testület döntése értelmében - 
Felsőörs Község Önkormányzata is be-
nyújtotta, bízva a kedvező elbírálásban.

Ugyancsak rendkívüli ülés volt 2012. 
március 23-án. A rendkívüli ülésre a be-
adás előtti közművelődési érdekeltség-
növelő pályázat véglegesítése miatt volt 
szükség. A pályázat előterjesztését Plell 
Olga közösségszervező elkészítette, me-
lyet a jelenlevő képviselők egyhangúlag 
támogattak. A nyertes pályázat esetén 
a Faluház nagytermébe új árnyékolás-
technika (függönyök) kerülhetnek, va-
lamint a rendezvény-hangosítás eszkö-
zeit kívánjuk fejleszteni.

A testületi ülések részletes jegyző-
könyveit olvashatják községünk meg-
újult honlapján (www.felsoors.hu) az 
’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ me-
nüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

Anyák ünnepe
Rohanáshoz, tülekedéshez, határidős életrit-

mushoz igazított mindennapjaink sorába néhány 
ünnepnapot beszúrva rójuk le közösségi kötele-
zettségünket és nemzeti múltunk nagyjaira, sza-
badságeszményünk jeles eseményeire, és a Meg-
váltóra emlékezünk. Amikor így egy pillanatra 
megállunk, talán gondolunk is arra, hogy nem-
csak kampányszerűen kellene megemlékezni ün-
nepeinkről, talán még fogadalmat is teszünk 
arra, hogy lassítunk és többet törődünk kisebb-
nagyobb közösségeinkkel. 

Minden évben van egy nap – az esztendő ta-
lán legszebb hónapjában, májusban, az első va-
sárnapon – amikor azt a személyt ünnepeljük, 
akihez a legtöbb közünk van, akihez fogantatá-
sunktól kezdve egész életünkben a legszorosab-
ban kötődünk: az édesanyánk az. Különleges a 
viszonyunk vele. Már akkor is őszintén szeretett 
bennünket, amikor szíve alatt még csak apró kis 
magzata voltunk. A testéből, a testével táplált 
bennünket, a széltől is óvott tehetetlenségünk-
ben. Féltőn vigyázta első botladozó lépéseinket, 
lankadatlan türelemmel adta szánkba az anya-
nyelv szavait. Szellemünk születése is az ő mun-
káját dícséri, s ő az, aki felnőtt korunkig – eleinte 
velünk együtt tanulva, később inkább érdeklődőn 
visszahúzódva – végigkíséri iskolai erőfeszítésein-
ket és felhőtlenül örül minden apró sikerünknek. 
Édesanyánk az, aki a távolból is pontosan érzi, 
tudja, milyen gondokkal birkózunk felnőtt éle-
tünkben, és vigasztalást, erőt tud adni, ha időn-
ként csak néhány órára is visszatérünk hozzá.  

Ez az egyetlen májusi vasárnap, az anyák napi 
megemlékezés alilgha tud visszaadni akár csak 
egy kis töredéket is a szeretetből. A mindennapi 
kapcsolat, a gyermeki szeretet állandó visszasu-
gárzása az, ami viszonozhat valamit az anyai tö-
rődésből.

Köszöntöm az édesanyákat, kívánom, hogy le-
gyen töretlen az erejük hivatásukhoz, az önzetlen 
és múlhatatlan szeretethez. Apró ajándékként fo-
gadják Weöres Sándor versét.  

Kulcsár Tamás 

Öt építész érdemelte ki idén a 
legrangosabb magyar építésze-
ti kitüntetést, az Ybl-díjat, ame-
lyet Pintér Sándor belügyminiszter 
adott át 2012.03.14-én a Belügymi-
nisztérium Márványtermében.

Az 1953-ban alapított és 1992-ben 
újraszabályozott Ybl Miklós-díj át-
adása március 15-e megünneplésé-
hez kapcsolódik. Ez a legrangosabb 
magyar építészeti kitüntetés, amely 
a hazai környezet építése, alakítása 
és értékmegőrzése érdekében kifej-
tett alkotói tevékenységért adomá-
nyozható.

A bronz emlékéremmel, oklevél-
lel és pénzjutalommal járó díjat át-
vehette Csernyus Lőrinc Zoltán, a 
Triskell Kft. ügyvezető igazgatója, 
Gelesz András, a Gelesz és Lenzsér 
Kft. vezető tervezője Szabó Tamás 
János okleveles építész, a Finta és 
Társai Építész Stúdió Kft. veze-
tő építész tervezője, Eleőd Ákos, a 

Homo Humanus Kft. ügyvezetője, 
vezető tervezője és Krizsán And-
rás, Felsőörs főépítésze, a Modum 
Építésziroda Kft. vezető tervezője. 

Krizsán András „azon kevés épí-
tészek egyike, akinek a munkásságá-
ban példamutató egységben jelenik 
meg az alkotás magas szintű gyakor-
lása, művelése, ugyanakkor a kör-
nyezet iránti érzékenység egyszerre” 
– méltatta munkásságát U. Nagy Gá-
bor, Ybl-díjas építész.

Forrás:
www.mno.hu

Krizsán András (balról a második) az Ybl-
díj átadóján Buba éneke

Ó, ha cinke volnék, 
útra kelnék, 
hömpölygő sugárban 
énekelnék - 
Minden este 
morzsára, búzára 
visszaszállnék 
anyám ablakára.

Ó, ha szellő volnék, 
mindig fújnék, 
minden bő kabátba 
belebújnék - 
nyári éjen, 
fehér holdsütésben, 
elcsitulnék, 
jó anyám ölében.

 
Ó, ha csillag volnék, 
kerek égen, 
csorogna a földre, 
sárga fényem -  
Jaj, de onnan 
vissza sose járnék 
anyám nélkül 
mindig sirdogálnék.

(Weöres Sándor)
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Itt a tavasz! Megélénkül az élet az úton, a kertben, 
a nyaralóban...

Végre beköszöntött a jó idő, az előttünk 
álló hosszú hétvégék sora. Ennek minden-
ki örül! Nekünk rendőröknek azonban ez 
azt is jelenti, hogy megélénkül a „vándor 
bűnelkövetők” tevékenysége is. Ennek már 
senki sem örül!

A szép idő előcsalogatja a ház-, a nyara-
ló- és a kerttulajdonosokat. Megkezdőd-
nek a tavaszi munkák. Jólesik a mozgás, 
jól esik nézni a munkánk eredményét. De 
vajon mit érzünk, amikor fáradtan beme-
gyünk a házba, és azt tapasztaljuk illeték-
telen járt nálunk? A besurranó tolvaj! Jól 
esik a napsütés melegét beengedni a ház-
ba, de a nyitott ajtó, ablak, kapu, amikor 
a kertben dolgozunk, és nem látjuk, nem 
figyeljük, ki jár-kel az utcán, csábítja a be-
surranó tolvajokat. Soha ne hagyjuk őri-
zetlenül a nyitott épületet! Hiszen még ak-
kor is beléphet valaki és elemelheti a bejá-
ratnál, az előszobában hagyott táskát, ér-
téket, kocsikulcsot, amikor benn tartózko-
dunk. A besurranó tolvaj óvatlanságunk-
ból él.

A besurranások megelőzése érdekében
•	 zárják kulcsra az ingatlanok utcai és 

bejárati ajtóit akkor is, ha otthon tar-
tózkodnak, pihennek, kertben vannak,

•	 a személyes okmányaikat és pénztár-

cájukat, a táskákat ne tartsák jól látha-
tó és könnyen elérhető helyen,

•	ne hagyjanak nyitva ablakot, ha el-
mennek otthonról.

A gépjárművekkel kapcsolatos lopások 
elkerülése érdekében,

•	 lehetőség szerint az ingatlan területén 
belül parkoljanak, úgy, hogy viszony-
lag több kormányozási manőverrel le-
hessen az ingatlant a gépjárművel el-
hagyni,

•	 a kapukat tartsák zárva,
•	 a gépkocsit ne hagyják nyitva és a kul-

csait ne hagyják a járműben vagy lát-
ható helyen, 

•	 a gépkocsik összes biztonsági beren-
dezését aktiválják parkolás után,

•	közterületen történő parkolás esetén 
soha ne hagyjanak értéket, műsza-
ki cikket, táskát látható helyen a gép-
kocsiban, például a strandok, üzletek, 
szórakozóhelyek előtt,

•	az ülés alatti rejtekhelyet a tolvajok is 
jól ismerik!

A tél után kimozdulnak a házalók is. 
Járják az utcákat, be-be kiabálva a porták-
ra árujukat ajánlgatva. Az, hogy a gyakran 
értéktelen, rossz minőségű dolgokért ma-
gas árat kérnek, amikor vásárolunk tőlük 

és csalás áldozataivá válunk, az egyik ve-
szély. A másik, hogy feltérképezik a tere-
pet: ki lakik arrafelé, mikor tartózkodik 
otthon, milyen értékek találhatók házban, 
kertben… Beszélgetésbe elegyednek a le-
endő áldozattal, kikérdezik szokásairól, 
helyzetéről. Pár nap múlva egy ismeretlen 
személy érkezik már „felkészülve”, és meg-
kezdődik a tudatos elterelés, az értékek be-
gyűjtése.

Még veszélyesebb, ha beengedjük őket, 
mert a fizetés során figyelmünket elterelve 
ellophatják pénzünket.

Persze ne feledkezzünk meg a téli be-
zártságból kiszabaduló, hétvégére kirucca-
nó közlekedőkről sem. Több az autó, mo-
tor és a kerékpár is az utakon. A közlekedé-
si szabályokban ugyan nem történt jelen-
tős változás, a szabályszegések miatt ki-
szabható és kötelezően kiszabandó (köz-
igazgatási eljárások) büntetési tételeiben 
viszont jelentős emelkedéseket határozott 
meg a jogszabály. 

Mielőtt útnak indulnak, kérem, ne csak 
a gépjármű műszaki állapotát, az engedé-
lyek érvényességet nézzék át, hanem fris-
sítsék fel KRESZ tudásukat is, hogy elke-
rüljék a „nem tudásból” eredő csekkes bo-
rítékokat.

Stanka Mária r. őrnagy

Hirdetés feladója Hirdetés 
formája

Összeg (bruttó 
forint)

Helyi lakos apróhirdetés
(20 szóig) 0,-

Helyi lakos gólyahír (1/8) 0,-

Helyi vállalkozás apróhirdetés
(20 szóig) 0,-

Helyi vállalkozás 1/ 8 500.-

Helyi vállalkozás 1/ 6 1.250,-

Helyi vállalkozás 1/ 4 1.900,-

Helyi vállalkozás 1/ 2 3.800,-

Helyi vállalkozás 1/ 1 7.500,-

Helyi alapítvány, közhasznú egyesület felhívás (1/12) 0,-

Nem helyi lakos apróhirdetés
(20 szóig) 300.-

Nem helyi lakos gólyahír (1/8) 300.-

Nem helyi vállalkozás 1/ 8 750.-

Nem helyi vállalkozás 1/ 6 1.875,-

Nem helyi vállalkozás 1/ 4 2.850,-

Nem helyi vállalkozás 1/ 2 5.700,-

Nem helyi vállalkozás 1/1 11.250,-

A Felsôörsi Hírmondó hirdetési díjai

Vargáné Emma
Felsőörs, Alsóörsi út 1.

06/87-477-067
06/20-484-6309

Konfekcionális és egyéb termékek 
varrása, javítása, patentozása.

Kisebb kárpitosmunkát
is vállalok. 

Forduljon hozzám
bizalommal,

segítek!
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Közlemény az óvodai beíratásról

FelHívás
Tisztelt Felsőörsi lakosok!  Kérjük Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 

1 %-ának felajánlásával támogassák a Felsőörsért Közalapítványt. ebből  a 
támogatásból tudjuk a helyi kulturális rendezvényeinket  megredezni.

Amennyiben az Alapítvány támogatása mellett dönt, úgy  szeretettel várjuk és 
fogadjuk felajánlását.

Felsőörsért Közalapítvány adószáma: 18925575-1-19.

Tislér Anikó

felHívás
bortermelőknek!

Tisztelt Bortermelők!
Testvértelepülésünk, Pográny borver-
senyre várja a felsőörsi borosgazdákat.
2012. április 18-ig fajtánként 3 üveg 
borral lehet nevezni. A borokat leadni 
és bővebb információt kapni a Gelléri 
Pincészetnél lehet.

Telefonszám: 06-30/500-7656

Értesítjük a Kedves Szülőket, hogy a 
2012/2013-as foglalkozási évre a felsőörsi 
Miske Óvodába 2012. április 16-án 9.00-
16.00 óráig beíratást tartunk a leendő óvo-
dások számára. 
A beíratáson várjuk azoknak a gyerme-
keknek a szüleit,
•	 akik 3. életévüket 2012. augusztus 31-

ig betöltik,
•	 akik a 2012/2013. nevelési év során 

lesznek 3 évesek. Ők óvodai elhelye-
zést csak 3 éves koruk betöltése után 
nyerhetnek, addig előfelvételisként 
szerepelnek,

•	 akik 5. életévüket a 2012. évben töl-
tik be. Ők a közoktatási tv. értelmében 
szeptember 1-jétől napi négy órát kö-
telesek óvodai nevelésben részt venni.

Szükséges dokumentumok:
•	 a szülő személyazonosító és lakcím-

igazolványa
•	 a gyermek TAJ kártyája
•	 esetenként a rendszeres gyermekvé-

delmi kedvezményről szóló határozat

Nagy Zsuzsanna
óvodavezető

Népesség-statisztikai adatok
Tisztelt Felsőörsi Lakosok!
Alábbiakban a központi népesség-nyilvántartó által minden évben frissített felsőörsi 
népességadatok elmúlt tíz éves összesítését adjuk közre. Az adatok mindenesetre 
beszédesek és meghatározóak településünk fejlődését illetően.
Állandó lakosság: 2011. december 31-én érvényes lakóhellyel rendelkezett az adott 
településen, vagy ennek hiányában érvényes tartózkodási hellyel rendelkezett, vagy 
ennek hiányában érvénytelen lakóhellyel vagy ennek hiányában érvénytelen tartózkodási 
hellyel rendelkezett. Ha valaki semmilyen címmel nem rendelkezik, akkor lakcím nélküli 
besorolású és csak az országos összesítésben szerepelnek.

Korcsoportok (év) Állandó lakosság0-14 15-X 0-18 19-60 61-X
2002 1202
2003 1238
2004 1254
2005 1285
2006 237 1125 1362
2007 247 1186 322 900 211 1433
2008 260 1271 335 973 223 1531
2009 274 1325 349 1005 245 1599
2010 292 1352 359 1013 272 1644
2011 285 1387 362 1021 289 1672

2002-től 2011-ig a lakosság száma 470 fővel növekedett. A népesség-statisztikai adatokat 
az Egészségbiztosítási Pénztár számára minden év március 31-ig szükséges megküldenünk 
a háziorvosi és fogorvosi szolgálat finanszírozásához.

Pingiczerné Király Zsuzsanna
igazgatási ügyintéző

Felsőörs
és Balatonalmádi között

a Fáskert utcában megnyílt az

Minőségi akkumulátorok,
olajak és rimet adalékok

azonnal raktárról,
 valamint

minden típusú autóalkatrész
forgalmazása.

Tóth Balázs: 30- 9376-499
iwiw: felsőörsi autósbolt

google cégjegyzék: Rimet Tóth Balázs

autósbolt!

„Minden gyermek születésekor
Isten üzen,

hogy Ő még mindig remél,
és bízik az emberben.”

(R. Tagore)

Gólyahír
2012. január 
22-én meg-

született
kislányunk,

Szálka Boróka.

Szálka család
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Kedves Olvasó! 
Billentyűzetet ragadtam, mert megismer-

tem egy fiatalembert, akit úgy gondolom, 
most egy ici-picit Önnek is meg kell ismernie! 
(Később, valamikor a jövőben mindenki sok-
kal-sokkal jobban fogja ismerni majd – írása-
in keresztül.) Csabai Mátéra a Napló c. napi-
lapon keresztül figyeltem fel, amikor Arany-
toll-díjat kapott írásáért, melyben a zeneokta-
tás reformjáról ír. 1993-ban született, 18 éves, 
Felsőörsön 2001-óta lakik. A H. Botev Általá-
nos Iskolába járt, innen pedig a Vetési Albert 
Gimnázumba ment, ahol a most tizenkette-
dikes diák angol-olasz szakra jár. Jövőre fog 
érettségizni, idén nyáron pedig felsőfokú an-
gol nyelvvizsgára készül. Felsőfokú tanulmá-
nyai során újságírást szeretne tanulni, mely-
hez plusz felvételi pontokat is gyűjt: az Orszá-
gos Középiskolai Tanulmányi Verseny döntő-
jében vesz részt magyar nyelvből, bizakodik, 
hogy sikerül jó helyezést elérnie, és így jöhet-
nek a plusz pontok!

Magyar fakultációs diákként volt lehetősé-
ge a fent említett cikket megírni a Naplóba. A 
Séta-rovat szerkesztői a legjobbnak ítélték írá-
sát, így kapta az Aranytoll-díjat. A cikk címe: 
Modern zenét Mozart mellé? (Napló, 2011. no-
vember 23.) A témáról való véleménye igen el-
gondolkodtató, talán meg is fontolandó…

„Nem azt mondom, hogy félre kell söpörni a 
népzenét, Bachot, Beethovent és a többi klasz-
szikus gyönyörűséget. De nem szabad elhanya-
golni a „könnyűt” sem, főleg akkor, ha már a 
szünetben is az szól az iskolarádióból: a zenét 
kell megszerettetni, és ki kell verni a gondola-
tot a fejekből, miszerint muzsikálni nagyon bo-
nyolult dolog”- idézet a cikkből.

Az újságírók sorsa, hogy „húznak” az írása-
ikból. Máté cikke sem kerülhette el, hogy né-
hány mondattal rövidüljön. „Végső soron pe-
dig a zeneszerető és az éneklő tizennyolc évesek 
jobban értékelnék a tehetséget, jobb ítélőképes-
séggel rendelkeznének, és nem dugnának a fü-
lükbe mindent, amit a médiaipar eléjük dob.”

Miért is választott zenei témát? A zenélés 
a hobbija – zeneiskolában zongorázni tanul, 
de egyszer egy hirtelen ötlettől vezérelve vett 
egy gitárt is. Azt mondja, sokféle zenét sze-
ret, kedvencei: Mendelssohn, Bartók, Debus-
sy a komolyabb műfajból, a Beatles, a Lynyrd 

Skynyrd és Koncz Zsuzsa a könnyűzene elő-
adói közül…

Saját blogja van, ahol ír a zenéről is, olvas-
hatjuk verseit, novelláit, kritikákat, elemzése-
ket több művészeti ágból (pl. filmek, színház). 
Ezekben arra bíztatja olvasóját, hogy „nézd 
meg, olvasd el, hallgasd meg” az adott művet. 
Írásai tükrözik véleményalkotását, melyek el-
olvasása után gondolkodásra bírják az olva-
sót. 

Három éve kezdte el a blogot írni, verse-
it, novelláit, zenéit tette fel. Ma már a blogja 
„újságírósabb”, hiszen elemzések, kritikák is 
szerves részei.

Mint már említettem, Máté újságíró szeret-
ne lenni. Miért is érdekli ez a pálya? Azt vall-
ja, hogy egyedivé lehet tenni a munkát, amely 
aztán „olyan lehet, mint te magad”. A közélet, 
politika is érdekli, de leginkább a művészetek 
vonzzák. 

Nagyon örültem, amikor megismerhettem 
Mátét, és rögtön megkérdeztem tőle azt is, 
hogy volna-e kedve a Felsőörsi Hirmondóba 
cikkeket írni. Igent mondott. Ezért külön 
örömmel írhatom azt, hogy egy tehetséges fia-
talemberrel gyarapodik „stábunk”!

Blogján az Aranytollról a következőket írta:
„Most már nem vádolhat senki azzal, hogy 

idegen tollakkal ékeskedem. Merthogy meg-
kaptam a Napló Aranytollát, ami igazán meg-
lepetésként ért, később meg az, hogy ilyen nagy 
hűhó (esetleg hűha) lett a dologból. Nem mint-
ha nem simogatná a büszkeségemet, de azért 
túlzásnak érzem. Azért a kicsi cikkért...

»A jövőben mindenki híres lesz egy negyed-
órára« - mondta Andy Warhol ironikusan, úgy 
látszik nekem ez már kijutott, aztán meglát-
juk, hogy lesz-e hosszabbítás.

A nagymamám is felhívott reggel, ezek sze-
rint a Fejér Megyei Hírlapban is benne va-
gyok... Akkor már kíváncsi voltam. Gyorsan 
megvettem az újságosnál, a címlapon lévő kép 
(mert ott is volt egy) szintén váratlanul ért (ez a 
negyedik meglepetés, ha jól számolom).

Nagy megtiszteltetés számomra, különösen, 
hogy Barták Péter főszerkesztő úrtól vehettem 
át a díjat. Köszönöm szépen!”

Hogy lesz-e hosszabbítás? Igen.

Plell Olga
szerkesztő

Tétován 

Sötétkék az éjjel, ezer fény az égbolton..
Mind csillagok lennének?
Vagy csak pecsétjei szépnek,
Melyek visszatükröződve a zordon,
Hideg vizű tónak fenekéről
Ezer buborékként eszmélnek föl?

Újra a képzelet! - Hát ez az a világ,
Mi elrejti a mélybarna bút,
Az árnyakat, kegyetlen háborút,
Minek a költő nyakára hág,
Mit egy ihletett éjjelen megragad,
S később egy másért megtagad...

Lennék most csak olyan bölcs,
Sötét utcán fénycsóva,
Mutatnám, hogy merre s hova - 
De csak éretlen gyümölcs,
Ez vagyok, sokáig kell várnom
Tétován, míg eljön tavaszom.

Csabai Máté blogja az alábbi internetes cí-
men érhető el: www.csabaimate.blogspot.com

Itt élünk – Csabai Máté

Csabai Máté

Így alkotunk mi...
Az idei tanévben két csoporttal kezdtük meg 
a munkát a művészeti oktatás keretében. 
Keddenként a kicsikkel dolgozunk. Az év eleji 
ismerkedés után rajzeszközeinket is birtokba 
vettük: festettünk meseházat vízfestékkel, 
pasztellkrétával az üveghegyet rajzoltuk meg, 
temperával önarcképet készítettünk. Kipróbáltuk 
hogyan lehet a tollakkal firkálni, és játszottunk 
kép-kiegészítést is. A tél közeledtével közös 
tájképpel díszítettük az iskolát, készültek 
karácsonyi képeslapok, dobozkák. Közben volt 
időnk fejeket agyagozni, ezt nagyon szerették 
a gyerekek. Februárban farsangi maszkokkal 
és busó álarcokkal játszottunk és dekoráltunk, 
agyagoztunk mindenféle keverék-lényeket is. 
Most a tavasz ad témákat munkáinkhoz, melyek 
remélhetőleg az év végi kiállításon is láthatók 
lesznek.

A nagyokkal tanév elején nyári emlékeinket 
napernyőkön rögzítettük, amelyek aztán 
az iskolát is díszítették. Aztán játszottunk 
a papírral: metszetet és papírszövéseket 
készítettünk, majd kipróbáltuk, hogyan tudunk 
festményeket folytatni. Decemberben fém 
képeslapokat domborítottunk, és ajándékos 

dobozkákat hajtogattunk.
Januárban szokás szerint elkészítettük az iskola 
közös falinaptárát, magunknak pedig jegyzettartókat 
fabrikáltunk. A busómaszk és az álarc itt sem 
maradhatott el, aztán csodaszép kokárda-virágokkal 
díszítettük iskolánkat az ünnepre.
Januárban a felsőörsi gyerekek munkáit 
is láthatta a közönség a Balaton Plázában 
rendezett kiállításunkon, amiről a Naplóban is 
jelent meg írás.
A tanév vége felé idén is lesz évzáró tárlatunk 
Felsőörsön a Civilházban, és lesz majd nyári 
napközis tábor is. Akiket érdekelnek eddig 
elkészült munkáink, azok keressék fel a www.
mecses.hu oldalt, ahol folyamatosan nyomon 
követhetik munkásságunkat.

Emese néni 
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Felsőörsi krónika
2012. március 14-én nyitotta meg a 

Felsőörsért Közalapítvány ’48-as huszár-
ruhák, reformkori ruhák kiállítását, amely 
március 29-ig volt megtekinthető.

2012. március 15-én 10.00 órakor tartotta 
Önkormányzatunk ünnepi megemlékezé-
sét az1848/49-es Forradalom és Szabadság-
harc kezdetének emlékére. A szép időben 
sokan eljöttek ünnepelni. A Hősök Kertjé-
nél kezdődött a program, ahol Szabó Balázs 
Polgármester Úr mondott ünnepi beszé-

det, a Malomvölgy Általános Iskola tanu-
lói adták az ünnepi műsort, hozzájuk csat-
lakozott Szántai Mónika szavalata és a Bú-
zavirág Népdalkör dalcsokra. Miután köz-
ségünk nevében megkoszorúzták az emlék-
művet, a temetőbe sétéltak az emlékezők, 
ahol két ’48/49-es honvéd sírja található. A 
Búzavirág Népdalkör segítségével a sírok-
nál énekkel mutatták ki tiszteletüket, majd 
virágokat helyeztek el a sírokra.

(Ezúton is köszönjük szépen a műsort 
minden résztvevőnek és a felkészítő ta-
nároknak (Búzásné Pongrácz Mariann, 
György Veronika, Hajasné Zsédely Móni-
ka, Hegyvári Szilvia, Kovácsné B. Gabriel-
la, Simonné Füleki Judit), valamint a Hő-
sök Kertjének szépségéről való gondosko-
dást (Angyal Lászlóné, Pleszinger Józsefné, 
Tislér Anikó és Tislér Gyuláné), és a hősők 
sírjának rendbetételét a FÉK Egyesület tag-
jainak.)

A Búzavirág Népdalkör március 17-én 
Veszprémben a Zeneiskola épületében 
megtartott II. Országos Ki-Mit- Tud Re-
gionális elődöntőjén vett részt. A rendez-
vény két napja alatt több száz produkciót lá-
tott és hallgatott meg a zsüri.  A szervezők, 
a Veszprémi Nyugdíjasok Érdekvédelmi és 
Érdekképviseleti Egyesülete az emléklap 
mellett még külön  elismerésüket és köszö-
netüket fejezték ki a kulturális rendezvé-
nyen nyújtott kiváló teljesítményért egy el-
ismerő  lap átadásával.

Dalkörünk a szereplésével kivívta, hogy a 
középdöntőben április 14-én Hévízen is bi-
zonyítsa tudását.

Gratulálok a Dalkörnek és köszön-

jük  Margit tanárnőnek a   felkészítő mun-
káját.

Felsőörsért Közalapítvány
nevében Tislér Anikó.

A Felsőörsi Hirmondó szerkesztősége ne-
vében gratulálunk, és a további szerepléshez 
sok sikert kívánunk! 

Március 21-én 2 
db idegenforgal-
mi tábla került ki-
helyezésre a 71. sz. 
főúton Alsóörsnél. 
A Balatonalmádi 
és Csopak felől ér-
kezők is láhatják a 

műemléktemplomunkról készült táblákat. 
Most már 3 tábla van összesen, a harmadik 
a Veszprém felől érkezőknek ad útmutatót.

2012. március 22-én az első osztályba lá-
togató nagycsoportos óvodásokat és szülei-
ket várták az iskolában. A nyílt napon meg-

ismerkedhettek a tanító nénikkel és az isko-
lával. A bemutató tanítást Hajasné Zs. Mó-
nika tanító néni vezetésével nézhették meg 
az érdeklődők. Ezt követte az első osztályo-
sok beíratása a 2012/2013-as tanévre. Lét-
számuk: 11 fő lesz.

2012. március 24-én (szombat) az isko-
la interaktív tananyagelsajátítási napot tar-
tott. Az elsősökhöz Lázár Péter érkezett, aki 
drámapedagógiai foglalkozást tartott a gye-
rekeknek. A második, harmadik és negye-
dikes tanulók a VÍZ VILÁGNAPJA alkal-
mából (03.22.) ellátogattak Balatonfüredre 
a DRV laboratóriumába. Itt érdekes kísér-
leteket láthattak, és személyes tapasztalato-

kat szerezhettek a vízminőség vizsgálatok-
kal kapcsolatban.

Tanító nénik

2012. március 24-én délután Bárka-já-
ték címmel egy nagyszerű társasjátékban 
volt részük az érdeklődőknek. Csapatok-
ban vetélkedtek abban, hogy ki tud többet 
a „földről és a Földről”, képzeletbeli bár-

kán utazthattak és többek között tesztet töl-
töttek, táplálkozási szokásokat ismerhettek 
meg a világ különböző tájairól, majd a ren-
dezvény zárásaként egy filmet néztek meg 
arról, hogy milyen módszerrel lehetne-kel-
lene egy farmot vezetnünk a jelen-jövőben.

Március 29-én Nyílt nap volt az iskolá-
ban. 8.00-11.00 között három tanítási órá-
ra ellátogattak az érdeklődő szülők, akik be-
tekinthettek a tanórákon folyó munkákba.

Március 31-ére ismét szemétszedést hirde-
tett az Önkormányzat Felsőörs bel- és kül-
területén (Tavaszi falu-nagytakarítás). Így 
szombat reggel egy kisebb társaság gyűlt 
össze a faluháznál, akik készek voltak tenni 
környezetük tisztán tartásáért. 2-3 fős cso-
portokat alakítva került sor a hulladékok 
összegyűjtésére a következő helyszíneken: 
Malomvölgy teljes szakasza Lovasig, Miske-
tető, Pocca-Főszőlők, focipálya környéke, te-
mető melletti feljáró út. Bőven volt mit ten-
ni a kellemes tavaszi délelőtt, a zsákok egy-
re csak szaporodtak, melyeket végül Tanya-
gondnokunk szállított el a hulladéklerakó te-
lepre. Köszönet valamennyi résztvevőnek!
Mint minden évben, idén is megállapítot-
tuk, örülnénk, ha eztán nem lenne szükség 
erre a programra!

Cserháti Gábor

(Szemezgette: Plell Olga)
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Április 19. (csüTÖrTÖK)
18.00 óra
Borverseny a „Balaton riviéra zászlós” 
boráért. A borok szakmai bírálata. Helyszín: 
Lovas, Faluház, Bővebb információ: Keresztes 
Éva 70 371 8501 

Április 26.(csüTÖrTÖK)
18.00 óra
A Bakony-Balaton Geopark kultúrtörténeti 
emlékei - Kő és kultúra fotókiállítás megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: Korbély Barnabás 
geológiai és barlangtani szakreferens 
Megtekinthető: május 4-ig
Helyszín: Felsőörs, Civilház

Április 27.(pénTeK)
15.30 óra
„Kerekasztal.” TDM szakmai találkozó.
Helyszín: Kultúrház Csopak, Kossuth u.53. 
16.00 óra
papp János festőművész kiállítása 
Helyszín: Lovasi Nagy Gyula Galéria Lovas, Fő u. 
12.  A kiállítást megnyitja: Talabér Márta Várpalota 
polgármestere Közreműködik: Forgács Zsuzsa 
ének, kíséri: ruzicska norbert gitár közben: papp 
Jánossal beszélget pócsik József, a várpalotai Bartos 
Sándor Általános Iskola igazgatója. Farkas Zoltán 
gitárművész koncertje Megtekinthető: Mandula 
Ünnep ideje alatt szombat:14-18 óráig, vasárnap: 
11-18 óráig,  utána május végéig hétvégenként 
szombaton és vasárnap 14-18 óráig
17.00 óra 
„Mandula ünnep 2012” Alsóörs – csopak 
– Felsőörs – lovas közös rendezvényének 
ünnepélyes megnyitója. Helyszín: Kultúrház 
Csopak, Kossuth u. 53.
Köszöntőt mond: semsei sándor a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke
Megnyitja: Ambrus Tibor Csopak Község 
Polgármester
Táblakép töredékek. Mészöly Zsófia festő-
restaurátor művész kiállításának megnyitója. 
A kiállítást megnyitja: rajnai Árpád a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület alelnöke
Megtekinthető: a Mandula Ünnep ideje alatt 
szombat-vasárnap: 10-14 óráig utána május 15-ig 
munkanapokon 10-14 óráig.
Borverseny a „Balaton Riviéra zászlós boráért”. 
eredményhirdetés. 
A borokat értékeli: a Bíráló Bizottság elnöke. 
Díjátadás.
Okleveleket átadja: semsei sándor a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület elnöke
Bordalok. A Borfolk együttes műsora
Mandulás falatkák és a versenybe nevezett borok 
kóstolása.

Április 28. (sZoMBAT)
7.00-14.00
Ökopiac kedvenc kofáinkkal a Balaton 
Borkúria udvarán: Csopak, Simoga köz 2.
10.00 óra
Malomvölgyi tanösvény ünnepélyes átadása a 
FéK egyesület szervezésében. Felsőörs, Hóvirág 
utca Átadja: szabó Balázs polgármester
10.00-16.00 
30-40 perces ingyenes vitorlázás hajóvezetővel 
az Alsóörsi móló jobb oldalától

A programot időjárástól függően az alsóörsi 
Dingi Vitorláskölcsönző egyszerre 5 fő részére 
és az alsóörsi Apartman iluska Vendégház 
vitorlása egyszerre 5-6 fő részére térítésmentesen 
biztosítja.
10.00-14.00
Vörös homokkő geotúra. Részvétel ingyenes. 
A túra Alsóörs környékének geológia 
értékeit, különleges kőzeteit, továbbá állat- és 
növényvilágát, kultúrtörténeti emlékeit mutatja 
be. Túravezető: sipőcz Zoltán Info: Keresztes Éva 
70/371 8501 Indulás: Művelődési Ház Alsóörs, 
Endrődi S. u. 49. 
11.00 óra
Dr. Mátyás istván fotói a jeli arborétumról. A 
kiállítást megnyitja: Dr. Keskeny ildikó ügyvéd, 
festő,
Helyszín: Lovas Faluház Kisterem Megtekinthető: 
május 15-ig munkaidőben.

MAnDUlA FesZTiVÁl AlsÓÖrsÖn.
Helyszín: Alsóörs, Művelődési Ház parkja, 
rossz idő esetén Művelődési Ház színházterme 
(Endrődi S.u.53) 
Színpadi előadások, vidám színdarabok, Balatoni 
népdalok, népzene, néptánc, slágerek.
Kézműves kirakodó vásár, íjászat, fafaragás és 
csipke bemutató, élő kovácsműhely, arcfestés, 
gyerkőc programok. Étel és borkóstoló. Konferál: 
sashegyi ildikó
11.45-12.30
lovas csárda cigányzenekara muzsikál.
12.30-12.45
Felsőörsi Búzavirág Népdalkör
12.45-13.00
esernyős tánc a NABE Csopaki csoport 
előadásában
13.00-13.15
Bóka Zsófia énekel Alsóörsről
13.15-13.30
Angels – Moderntánc Felsőörsről
13.30-13.45
country tánc a csopaki nyugdíjas Klub 
előadásában 
13.45-14.00 
sirály nyugdíjas egyesület műsora Alsóörsről
14.00-14.30
Musical parádé a pannon Várszínház 
előadásában. 
Fellépnek: Stefancsik Annamária, Zayzon Csaba 
és Kovács Ágnes Magdolna
14.30-15.00
snétberger Zenei Tehetség Központ diákjainak 
bemutatkozása. 
Fellépők: palásti Máté és Bogdán norbert 
gitárduó 
15.00–15.30
Májusfaállítás
15.30-16.00
nóti Károly bohózatai: Buta asszony, pesti 
jósda, a csopaki református Asszonykör 
előadásában

16.00-16.20
Játékfűzések, néptánc. Bemutatkoznak a csopaki 
óvodások
16.20-16.30
Koloska senior Néptánccsoport fellépése.
16.30-16.45
csopak Táncegyüttes műsora 
16.45-17.00
strenner Viktória énekel Felsőörsről
18.00-19.00
MUZsiKÁs együttes koncertje.
20.00-24.00
Zene, tánc éjfélig. Belépés: ingyenes. A jó 
hangulatról a rádius Duo, a büféről a csopaki 
Mandula Vendéglő  gondoskodik.

Április 29. (VAsÁrnAp)
7.00 óra
regisztráció a horgászversenyre.
8.00 óra
A Bakony-Balaton Horgász szövetség és 
a csopak-paloznak Horgász egyesület 
szezonnyitó horgászversenye. Helyszín: Csopak 
strand (Keleti oldalon kijelölt terület) 
Info: Hideghéthy Csaba 70/392-7184
8.00-10.00
„Mandulavirág- 35” teljesítménytúra. (Fizetős!)
Info: Keresztes Éva 70 371 8501
Start - Cél: Csopak Vasútállomás, Útvonal: 
Endrődi-kilátó – Öreghegyi u. – Péterhegy – 
Koloska völgy Sziklák – Sárkály-lik – Fajszi 
vadászház – Nosztori Pihenőhely – Király kút – 
Geológiai bemutatóhely – Csopak
8.30 óra
regisztráció a halászléfőző versenyre.
9.00 – 14.30
Bográcsoló Halászléfőző verseny. A Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület és a Csopak-
Paloznak Horgász Egyesület meghívásos és 
nevezéses halászléfőző versenye
Info: Balassa Lajos 70/774-7790
Helyszín: Csopak, Strandfürdő (Keleti oldalon 
kijelölt terület) 
A halászlé versenyadagok leadása, zsűrizés, 
közben a halászlevek kimérése 13.45-ig, majd 
14.30 órakor a 
Horgász,- Halászléfőző versenyek eredmények 
kihirdetése. Díjátadások.  
Helyszín: Csopak strand (Keleti oldalon kijelölt 
terület)
9.00-10.00
„Mandulavirág- 15” teljesítménytúra (Fizetős!)
 Info: Keresztes Éva 70 371 8501
Start - Cél: Csopak Vasútállomás, Útvonal: 
Endrődi-kilátó – Nosztori pihenőhely – Király-
kút – Malom-völgy – 
Lovas Mandula u. - Paloznak Kálvária – 
Olaszrizling tanösvény - Csopak
9.00-10.00
„Mandulavirág- 7” akadályverseny a nABe és a 
Bfnpi közreműködésével (Fizetős!)

Mandula Ünnep – Mandula Fesztivál 2012 
Alsóörs – Csopak – Felsôörs – Lovas
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Start-Cél: Csopak Vasútállomás, Állomások: 
BfNPI székház Pele tanösvény – Vízimalom 
Csákányhegyi út vége
- Olaszrizling tanösvény (Tamás pince fölött) 
Info: Keresztes Éva 70 371 8501
10.00 óra
„Tavaszi virágzás” nordic Walking túra (kb.3 
órás) Részvétel ingyenes.
Útvonal: Felsőörs – Malomvölgy – Lovas 
– Balatoni Kék Túra útvonal – Olaszrizling 
tanösvény – 
Cél: Csopak, Fürdő utcai parkoló 
Pihenő: Lovas Faluház, Lovasi Nagy Gyula 
Galéria, Csopak Galéria Visszaút: egyénileg
Túravezetők: csiszár edit és Hoffmann Teréz 
Tel: 70/249-6547 Találkozó 9.30 órakor Felsőörs, 
Civilház 
16.00-20.00 
„Amatőrök” Mandulás sütemény versenye
Helyszín: lovas, Faluház
Sütemények beérkezése: 15.00-15.30 között 
Bővebb információ: szendi péter 06 30 530 3466
„Amatőrök” Mandulás sütemény verseny 
eredményhirdetése.
Díjátadás. 
A süteményeket értékeli a Bíráló Bizottság 
elnöke  Okleveleket átadja: Albrecht Józsefné a 
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület titkára
A Mandula ünnep - 2012 ünnepélyes zárása. 
Záróbeszédet mond Kecsedi Gábor a Balaton 
Riviéra Turisztikai Egyesület Választmányi tagja
A Balatonfüredi néptánc együttes műsora 
 TÁncHÁZ Vastag richárd vezetésével Kísér: 
a Tegnap Zenekar
Mandulás falatkák. étel és borkóstoló.

Programváltozás joga fenntartva!
www.balatonriviera.hu

Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van és ren-
delkezik CAsCO biztosítással, de sokallja az önrészt, akkor 
kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől 
függően mekkora részt tudunk átvállalni az ÖN részéből!

Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt, 
akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti az Ön kárát. 
ebben az esetben, ha a javítással a műhelyünket bízza meg és 
a javítás nettó végösszege meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor 
teljesen mindegy mennyi  üzemanyag volt az autójában – mi 
teletankoljuk saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.

elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
veszprém, lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu 

 CasCós Önrész jóváírás

 teletank akCió

Dr. Horváth Zsolt 
országgyűlési képviselő 
úr levelében tájékoztatott 
minket, hogy az általa 
irányított Pannon Térség 
Fejlődéséért Közhasznú 
Alapítvány egyik legfontos-
abb célkitűzése a magyar 
hagyományok megőrzése, 
a hungarikumok felkaro-
lása, az értékek feltárása 
országhatárokon belül és 
túl. E célok érdekében már 
két könyv is megjelent, és 
szeretnének egy harmadikat 
is megjelentetni „Ízek, illa-
tok, receptek”elnevezéssel, 
mely Veszprém megye re-
ceptkönyve lehet.

Azt tervezik, hogy Vesz-
prém megye minden egyes 
településéről legalább egy 
receptet a könyv tartalmaz-
ni fog.

Kedves Felsőörsiek!
Kérjük Önöket, hogy írják 

meg és juttassák el nekünk 
azokat a recepteket, melyek 
jellemzőek Felsőörsre! A 
legjobb receptet továbbítjuk 
a megjelenő receptkönyvbe, 
és a megjelenés után a recept 
beküldője a fenti könyvet 
önkormányzatunktól aján-
dékba kapja.

A beküldési határidő: 
2012. május 31.

Bízom benne, hogy a 
beküldött recepteket a 
későbbiek folyamán a 
Felsőörsi Hirmondó hasáb-
jain, illetve honlapunkon 
olvashatják és ki is próbál-
hatják.

Plell Olga

Felsőörsre jellemzõ étel receptje
Helyreigazítás
A Felsőörsi Hírmondó legutóbbi, 2012. februári számában „A 
kommunizmus áldozatainak emléknapja Február 25.” c. cikkbe a 
korrektúra során két hiba is csúszott, mely így megváltoztatta az 
eredeti kézirat tartalmát.
Az egyik hiba a padláskisöprések, mely helyesen padlássöprések-
ként szerepelt eredetileg, a másik hiba pedig a községi tanács elnöke, 
Csóka Gyula neve. Őt valójában Csók Gyulának hívták.
Az elírásokért ezúton kérünk elnézést a cikk szerzőjétől!

11. 9.30 Baba-Mama Klub Református parókia

12. 14.00 „Költészet Napja” - iskolai versmondó 
verseny 

Iskolatetőtér

12. 17.00 Kártyaklub Civilház

15. 15.30 Foci: Felsőörs-szentgál Focipálya

16. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme

16. 19.00 Ringató Civilház

16. 16.30 Angels-moderntánc edzés Faluház nagyterem

19. 17.00 Kártyaklub Civilház

20. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme

20. 18.00 székely hadosztály emlékezete - előadás 
Nagy szabolcs (levéltár)

Civilház

21. Munkanap

23. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme

23. 16.30 Angels-moderntánc edzés Faluház nagyterem

23. 9.00 Tegyünk együtt útjaink tisztaságáért! Magyar Közútkezelő 
Kht.

25. 9.30 Baba-Mama Klub Református parókia

26. 17.00 Kártyaklub Civilház

26. 18.00 Bakony-Balaton Geopark kulturális em-
lékei - fotókiállítás (Mandula ünnep)

Civilház

27. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme

27 -29. MANDUlA ÜNNeP - Balaton Riviéra Alsóörs, Csopak, 
Felsőörs, lovas

30. Pihenőnap

Áprilisi programok
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Kiadja: aFelsőörsi Önkormányzat. Szerkeszti a Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga 
közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő 
templom grafikáját készítette: Németh Gábor Árpád. Készült 600 példányban. Hírek, tudó-
sítások, információk, események közölhetők. Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a pol-
gármesteri hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem feltétlenül 
egyeznek a kiadó véleményével

Sajtóközlemény
Kiadja: Csalán Környezet- és Természetvédő Egyesület
Veszprém, 2012. március 29.

Forgassuk vissza, amit lehet!
A kerti hulladék hasznosítására kiváló megoldás komposztsarok ki-
alakítása udvarunk árnyékos, kevésbé frekventált szegletében. Ter-
mészetesen ezt sem javasolt csak amolyan hűbelebalázs módjára 
véghezvinni. Amennyiben jól átgondoltan, következetesen komposz-
tálunk, sok hasznunk válhat a keletkező tápanyagban dús humusz-
ból, hiszen annak felhasználásával a következő tavasz érkeztével új-
ból felfrissíthetjük virágládáink földjét, veteményeseinket. A kom-
posztálás trükkjeinek elsajátításában, praktikus tippekkel, hasznos 
tanácsokkal kíván segíteni a Csalán Környezet- és Természetvédő 
Egyesület.
 
Itt a tavasz.  Kiskertjeink, veteményeseink, gyümölcsöseink a frissítő, tava-
szi munkálatainknak köszönhetően lassan fellélegeznek a hosszú, téli hóna-
pok nyomása alól.  Metszünk, gereblyézünk, tisztítjuk az ágyásoknak szánt 
területet. Lassan a fűnyírás is aktuálissá válik, hiszen a Húsvét közeledtével 
gondolnunk kell arra is, hogy esztétikus fészkeket tudjunk kialakítani a hí-
mes tojásoknak. 

Mégis mit kezdjünk a keletkező kerti „hulladékkal”? Mi sem egyszerűbb! Né-
hány deszka megfelelő összeillesztésével létrehozhatjuk saját komposztket-
recünket. S ha már a komposztálás mellett döntöttünk, érdemes rögtön két 
alkalmatosságot készíteni, hiszen ha az egyik megtelik, s benne beindul az 
érési folyamat, nyugodtan folytathatjuk a szerves hulladék gyűjtését a mel-
lette lévő keretben.

A tavasszal keletkező nyesedék, száraz növények és fű mellett továbbra is 
nyugodtan hordjuk ki komposztdombunkra a konyhai szerves hulladékain-
kat. Hiszen a komposztálás aranyszabálya: finom anyagot a durva szerkeze-
tűvel, nedveset a szárazzal, zöldet a barnával rétegezzünk. Nagyobb gallyak 
esetén használjunk aprítógépet, mellyel megfelelő, ideális aprítékot állítha-
tunk elő. Minél változatosabb a rakás, annál értékesebb a komposzt. 

Néhány levágott, aprításra szánt gallyat kíméljünk meg a forgácsolástól és 
helyezzük a ketrec aljába. Ennek köszönhetően jobban szellőzik a felette lévő, 
változatosan összehordott kerti, valamint konyhai hulladék. Aranyszabály: 
ételmaradékkal ne dúsítsuk a halmot! Ilyen esetben fordulhat elő, hogy rág-
csálók lepik el az udvart. Ellenkező esetben inkább talajt lazító giliszták érke-
zésére számíthatunk, ők viszont barátai a komposztnak, hasznos munkát vé-
geznek a folyamat során.

Komposztládánk környékét csinosíthatjuk is. Dróthálóval körbekerítve, majd 
azt kúszónövényekkel befuttatva élővé varázsolhatjuk kertünk ezen szegle-
tét is. Például dísztök, lopótök, sarkantyúka futtatásával színesíthetjük a ki-
alakított sarkot.

Aprításhoz kölcsönözzön gépet a Csalán Egyesülettől, melynek feltételeiről 
tájékozódjon az egyesület honapján, vagy telefonos elérhetőségén. Az egye-
sület tanácsadója további ötletekkel, valamint a témához kapcsolódó kiad-
ványokkal is szolgál a kezdő, de a már komposztálásban jártas érdeklődők-
nek egyaránt.

Tisztelt olvasó!

Minden Kedves Olvasót szeretnénk tájékoztatni Bemer-
terápiás kezelési lehetőségeinkről.
A Bemer-terápiás kezelés, egy úgynevezett széles 
hatóspektrumú fizikoterápiás gondozás, mely a 
mikrocirkulóción/vékonyérhálózaton keresztül 
szervezetünk egészében igyekszik az egyensúlyi állapotot 
fenntartani, helyre állítani fizikai hatóanyagot juttatva 
oda. A kezelés egy fizikai érterápia, mely a szervezetünk 
energiatermelésében sejtszintig képes hatni, ezzel a létező 
2000-2500- féle sejt egészséges működését támogatja.  A 
Bemer-terápia a következő betegségek kezelésében már 
bizonyítottan sikerrel alkalmazható: (a teljesség igénye 
nélkül, mivel a nyilvántartott közel 45000-féle betegség 
90%-ra ajánlott)

Vérkeringési zavarok, fejfájás, migrén, 
fülzúgás, érszűkület, stroke, cukorbetegség 
szövődményei, derék, hát, váll fájdalma, 
ízületi betegségek, reuma, lumbágó, 
emésztési és anyagcserezavar, asztma, 
allergia, depresszió, immunrendszeri 
gyengeség, csonttörés, ficam, zúzódás, 
műtéti sebek gyógyulása, bőrbetegségek, 
ekcéma, sportsérülések, potenciazavar, 
meddőség, reflux, szem-, fülbetegségek, 
sclerosis multiplex, betegségek 
utókezelésére és megelőzésére...

Ezen betegségeken túl a BEMER-terápia alkalmas 
energetizálásra, vitalizálásra, fokozott szellemi 
megterhelés alatt/után regenerálásra, szépészeti 
korrekciókra (cellulitis, ráncosodás, bőrfoltosodás 
megszüntetése), valamint verseny- és szabadidősportban 
teljesítménynövelés céljából vagy a bemelegítési 
időt lerövidítendő és sportsérülések kezelésére is 
ajánlott. Bizonyítottan mellékhatásmentes, kismamák, 
peacemakerrel élők, protézissel élők is használhatják.

érdeklődésüket, előzetes
bejelentkezésüket várjuk:

06/70/422-6144
nagy petra szilvia

www.energiaoazis.hu

Kiadja: Felsőörsért Közalapítvány a Felsőörsi Önkormányzat támogatásával. Szerkeszti a 
Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza 
Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor 
Árpád. Készült 600 példányban. Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri 
hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem mindig egyeznek a ki-
adó véleményével
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komposztáló keret

Kedves Felsőörsiek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy komposztáló keret még 
(korlátozott számban) igényelhető ingyen a polgármes-
teri hivatalban. Kérjük, használja ki a lehetőséget, kom-
posztáljon Ön is!

Az igényléshez „Nyilatkozat komposztáló keret átvétel-
éhez” c. nyomtatványt szükséges kitölteni, mely a www.
felsoors.hu/onkormanyzat/letölthető nyomtatványok - 
egyéb menűpontban is megtalálható. Telefon: 87/577-211

Kedves érdeklődők! Az aprításhoz Önkormányzatunk-
tól is igényelhet aprítógépet. Információt Papp Gyula 
tanyagondnoknál kaphat, telefon:06-30/256-5665


