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Köszönöm, Istenem az Édesanyámat!
Amíg ő véd engem, nem ér semmi bánat!
Körülvesz virrasztó áldó szeretettel,
Értem éjjel-nappal dolgozni nem restel.
Áldott teste, lelke csak érettem fárad,
Köszönöm, Istenem az Édesanyámat.
Köszönöm a lelkét, melyből reggel, este
imádság száll Hozzád, gyermekéért esdve.
Köszönöm a szivét, mely csak értem dobban
– itt e földön senki sem szerethet jobban! –
Köszönöm a szemét, melyből jóság árad,
Istenem, köszönöm az Édesanyámat.

Áldd meg édesanyám járását-kelését,
Áldd meg könnyhullását, áldd meg szenvedését!
Áldd meg imádságát, melyben el nem fárad,
Áldd meg két kezeddel az Édesanyámat!

Anyák napjára

Halld meg jó Istenem, legbuzgóbb imámat:
Köszönöm, köszönöm az Édesanyámat!!!

Dsida Jenő: Hálaadás című versével
köszöntik a felsőörsi édesanyákat
az önkormányzat és a képviselők.

Te tudod, Istenem – milyen sok az árva,
Aki oltalmadat, vigaszodat várja.
Leborulva kérlek: gondod legyen rájuk,
Hiszen szegényeknek nincsen édesanyjuk!
Vigasztald meg őket áldó kegyelmeddel,
Nagy-nagy bánatukat takard el, temesd el!

GYERMEKNAP
„A gyermek szeme a jövő tükre.
Jaj annak, aki elhomályosítja.”
Juhász Gyula

2015. május 31. (vasárnap)
Helyszín: Felsőörs, Civilház udvara
Program:
16.00 Felsőörsi Apró Torna Csoport A macskák című
musicalből mutat be részleteket
16.10 Gabalyda Bábszínház előadásában Brémai muzsikusok,
avagy a molnárlegény és a négy utcazenész című bábjáték
17.00 DAL-MA Musical Stúdió: A dzsungel könyve –
musical keresztmetszet
Büfé • Fagyi
Vidám, boldog gyermeknapot kívánunk!
Felsőörs Község Önkormányzata
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2015. április 1-én rendkívüli ülést tartott, melyen határozatot hozott a külterületen
élő lakosság számára nyújtott alapszolgáltatások fejlesztésére 2015-ben igénybe vehető – az
Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból nyújtandó – támogatás pályázati anyagának
elkészítésére. A pályázat az önkormányzat által
fenntartott tanyagondnoki szolgáltatás fejlesztése érdekében egy terepjáró személygépkocsi beszerzésére irányul.
A testület 2015. április 13-án tartotta soron
következő rendes ülését. Az állami főépítész
napokban megküldött jóváhagyó véleménye
alapján lezárult a területrendezési eszközök
felülvizsgálati folyamata. A Völgyzugoly Kft
által szakmailag előkészített, a hatóságok és a
lakosság által véleményezett anyag alapján a
Képviselő-testület rendeletet alkotott az önkormányzat helyi építési szabályzatáról és szabályozási tervéről. A 2015.május 16-tól
hatályos 9/2015. (IV. 16.) számú önkormányzati rendelet és a hozzá tartozó térképi mellékletek már elérhetők Felsőörs honlapján:
http://www.felsoors.hu/telepules_rendezes.
A képviselők a továbbiakban az Önkormányzat
2015–2019 évekre vonatkozó gazdasági programjával foglalkoztak. A programot több
előkészítő munkacsoport és bizottság állította
össze, Felsőörs lakossága 2015. január 15-én
közmeghallgatás keretében is felvázolhatta
ötleteit a képviselő-testület részére, majd az
április 8-án tartott közmeghallgatáson ismerhette meg az időközben elkészült gazdasági
program tervezetének részletes tartalmát.

A Képviselő-testület az időközben beérkezet
javaslatokat is figyelembe véve megalkotta a
ciklusra vonatkozó gazdasági programját.
A testület a temetőkről és a temetkezésről szóló
törvény felhatalmazása alapján rendelet alkotott a ravatalozó használatáról. Az elfogadott
rendelet részletes szövege községünk honlapján
megtalálható (http://www.felsoors.hu/egyeb_
rendeletek ).
A Képviselő-testület áttekintette és elfogadta a
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
2014. évi tevékenységéről szóló beszámolót.
Ezt követően a képviselők módosították az
önkormányzat beszerzési szabályzatát azzal,
hogy az önkormányzat a víziközmű eszközhasználati díjbevétele terhére a víziközmű
hálózat értéknövelő felújítására történő beszerzés esetén a Polgármester dönthet úgy is, hogy
a beszerzést nem Felsőörs község beszerzési
szabályzata alapján folytatja le, hanem megbízza a víziközművet szolgáltató Dunántúli
Regionális Vízmű Zrt-t, hogy saját belső szabályzata alapján folytassa le a beszerzési
eljárást.
Felsőörs Önkormányzata a Humánbizottság
javaslata alapján határozatot hozott a társadalmi szervezetek által a 2015-ös évre Felsőörs közigazgatási területén közösségi
rendezvények lebonyolítására benyújtott pályázatokról.
A civilek részéről benyújtott pályázati igény
több mint kétszeresen meghaladta a rendelkezésre álló keretet, így a Testületnek mérlegelnie kellett a pályázatok támogatási
mértékét. A döntés értelmében valamennyi tár-

sadalmi szervezet részesült önkormányzati támogatásban.
A Testület meghallgatta a Polgármester beszámolóját a lejárt idejű határozatok végrehajtásáról, és az elmúlt ülés óta történt fontosabb
önkormányzati eseményekről.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár
májusban tartandó eseményeit, a Hírmondó
következő számának tartalmát.
A Képviselő-testület 2015. április 20-án rendkívüli ülést tartott a csatorna közművel nem ellátott területeken a háztartási szennyvíz
kötelező begyűjtését célzó szolgáltatás megvalósítására kiírt közbeszerzési pályázat elbírálására. A közbeszerzési eljárást hosszas vita
után a képviselő-testület eredménytelennek
nyilvánította. Ennek két indoka volt. Egyrészt
az érvényes árajánlat magasabb volt, mint
a kiírásban szereplő becsült összeg, másrészt
a 10 éves szerződés helyett a testület inkább
a rövidebb időre szóló, egy éves szerződés
megkötését tartja célszerűbbnek az új közszolgáltatás alkalmazásának kezdeti éveiben.
Ugyanezen az ülésen a képviselő-testület közös
megegyezéssel megszüntette a Szilvás utca 1/4.
alatti bérlakás bérlőivel 2012 májusában kötött
szerződést, így újabb bérlakás várja új bérlőit.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
DR . KULCSÁR TAMÁS
ALPOLGÁRMESTER

Szemétség!
„A természet az általa előállított anyagok
lebontására
ugyanolyan gondot fordít, mint előállításukra.
A termelés örömétől elragadtatott ember még
nem tart itt.”
Frederic Vester
Már a 80-as évek elején az iskolákban azt tanították, hogy ne szemeteljünk, védjük a környezetünket és a természetet. Ez egy komoly
előrelátás volt, mivel akkoriban még alig volt
szemét. Gyakorlatilag minden felhasználásra
került vagy visszaváltható volt és csak néhány
dolog került a falu/város határában lévő szeméttelepre. Egyik legkedvesebb gyermekkori emlékem is a szelektív szemétgyűjtéshez
kapcsolódik. Egy szegény faluban nőttem fel és

voltak olyan gyerekek, akik nem tudták kifizetni
a balatoni kirándulás költségeit. Elhatároztuk,
hogy pénzt gyűjtünk a kirándulásra papír és a
fém összegyűjtésével. Az akció olyan jól sikerült,
hogy végül az egész osztálynak ingyen volt a
kirándulás. Ma is emlékszem az egyik szegény
fiúra, aki örömében képes volt a hideg májusi
Balatonban is lubickolni. A rendszerváltással és
a termelési kapacitások megnövekedésével a
visszaváltható üvegek eltűntek, papír csomagolóanyagokat nejlon váltotta fel, eltűntek a
papír- és fémgyűjtők és az iskolai szemétgyűjtés
is megszűnt. Az én kicsi falumban is annyira
megnőtt a szemétkupac, hogy már a szomszédos
szántókat is beterítette. A gazdák felháborodására a falu vezetése egy lestrapált buldózert
vett a szemét összetömörítéséhez. Ez is csak

addig ment, míg a buldózer bírta erővel a
tömörítést és terület teljesen meg nem telt
szeméttel. Utána bejött a kukás korszak, amitől
azt várták, hogy megold minden problémát.
Ennek ellenére azt látjuk, hogy az út menti árkok
mentén rengeteg a szemét, s az erdők szélei és elhagyott bokrosok és rétek is tele vannak vele.
A felsőörsi szeméthelyzet is siralmas. A falu belterületi utcái és a központ ugyan viszonylag
tiszta, de a falu szélei felé a helyzet egyáltalán
nem rózsás. Az elhanyagolt szőlőket sokan lerakónak használják, s a telkek közti határt és az
elbokrosodott telkeket is teleszórják szeméttel.
Az árkokat és a vízfolyásainkat is sokan „kijelölt”
szemétlerakónak vélik. A múltban nagyon sok
építési törmeléket, betonelemeket és útépítésekről származó aszfaltot hordtak a falu
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határába lévő erdőszéli árkokba és mélyedésekbe.
A legfájóbb, hogy az erdeink sem menekültek
meg a szemétáradattól. A fakitermelők, erdészeti
munkások sem viszik haza kommunális hulladékukat és sokan szeméttel telerakott autóikkal
(talán hétvégi víkendház tulajdonosok) előszeretettel keresik az „eldugott erdei helyeket” és az
építési törmeléket is beöntik a fák közé. Az ilyen
„akciók” során senki nem gondol arra, hogy nem
csak a természetet rondítja el, de óriási károkat
okoz a növény- és állatvilágban. Egy ősgyepre
szórt hulladék kiirtja az ott lévő őshonos
növényzetet, a kupacok között gyomtársulások
jelennek meg és a vadállatoknak is komoly
sérülésekkel járhat a szemétkupacon történő
áthaladás. Ma már egy terület értékét azzal lehet
mérni, hogy mennyire őrzi a biológiai sokszínűségét, azaz a területen mennyi a fajok
száma. Sajnos éppen a természeti értékekben
leggazdagabb területeink vannak veszélynek
kitéve, mert azokat senki sem őrzi és így könnyű
prédává váltak. Ha egy természetes állapotban
lévő területet sittel befedünk, akkor annak
értéke nullává válik, mert eltüntetjük róla az
őshonos növényzetet. A károkozás sokkal kisebb
mértékű lenne, ha megművelt vagy megbolygatott területekre szórnák a szemetet, mert ott az
őshonos növényzet már régóta nem létezik és
könnyebb lenne a terület megtisztítása is. Felvetődik a kérdés, hogy van-e egyáltalán értelme
szemetet gyűjteni, ha úgy is mindent elönt a
szemét? Véleményem szerint igen is van. Az
alábbi élménybeszámoló ezt próbálja bizonyítani.
Idén egy olyan helyet jelöltem ki magamnak
szemétszedésre, ahova nagyon kevesen tévednek sétálás vagy más okból kifolyólag. Ez a hely
egy erdő széli bokros volt, ahová a 90-es évek
elejétől utánfutós autókkal és kistraktorokkal
hordták a szemetet kb. 2005-ig. A szemét
összetétele nagyon vegyes. Sok benne az építési
törmelék, beton, gumikerék, olajos hordó,
vegyszeres üveg és háztartási hulladék. Számomra a legfájóbb az ott talált veszélyes hulladékok nagy száma volt (a terület egyébként
Alsóörs vízbázisához tartozik). Beleszagoltam

egy-két üvegbe és hordóba, de azokból kijövő
szagok nem tiszta vízről árulkodtak. De emellett találtam több mázsányi reklámújságot is.
Véleményem szerint a 2003 novemberi Auchan
szóróanyagot a megyében senki sem kapta meg
(sok ember nagy bánatára), mert kiöntötték a
mi erdőszéli árkunkban. Azóta ott próbál elrohadni, de az összekötegelés és az időtálló festékbevonat miatt ellenáll az idő vasfogának. Az
erdő széle végig tele van rakva szemétkupacokkal, de sajnos nagyon nehezen lehet
megközelíteni, mert benőtte a gaz és a vadrózsa.
Én csak azokra a kupacokra koncentráltam,
amelyek vadak által kitaposott ösvényeket
keresztezett és így megközelíthetőek voltak.
Elsősorban a vadakra veszélyes összetört befőttes és sörös üvegeket gyűjtöttem, de
összeszedtem sok gumikereket, nejlont és fémdobozt is. Találtam nagyméretű törött üveglapokat is (ld. 1. ábra), amelyek igazán
veszélyesek az ösvényeken áthaladó patás állatokra. A „gyűjtőmunka” alatt az a benyomásom
támadt, hogy a legnagyobb veszélyt a vadjainkra nem is a vadász jelenti, hanem az
erdőszéli üvegaknamezőn történő áthaladás.
A vadász tölténye nem fáj sokáig, de egy üveg
sokáig kínozhatja a szerencsétlenül járt állatot.

újra sarjadni fog az élet az eltávolított „idegen”
tárgyak helyén. Remélhetőleg az őshonos
növények lesznek a leggyorsabbak a letelepedésben. Az erdőszéli sávokat nagyon jó volna
szemétteleníteni a növények miatt is, mert ezek
az utolsó megmaradt területek közé tartoznak,
amelyek soha nem voltak megbolygatva, és
mentsvárai az őshonos növényvilágnak. Így
összességében az a véleményem, hogy a szemét
lerakása magában szemétség, de az is, ha
hagyjuk pusztulni a növény- és állatvilágunkat. A szemét eltüntetésére hiába várunk,
senki nem fogja helyettünk eltakarítani,
nekünk felsőörsieknek kell, hogy fontos
legyen tágabb környezetünk tisztasága is.
Javaslom, hogy a falu fogjon össze és minden
évben vegyen részt nagy számban az erdőszéli
szeméttelepek felszámolásában. Egyszerre ugyan
nem lehet felszámolni az évtizedek alatt felgyülemlett mocskot, de kicsinyenként szépen
lehetne haladni. Már az is szép eredmény lenne,
ha évente egy-két hektárnyi területet helyrehoznánk. A munka nem egyszerű, mert sokszor
a „furfangos” szemetelők képtelenebbnél is képtelenebb helyeket választanak lerakóhelynek (ld. 2.
ábra). De az vigasztalhat bennünket, hogy ezzel
védjük a környezetünket, a vízbázisunkat, a természetet és talán a jövőnket sem éljük fel teljesen.
Ezt a közös feladatunkat, ha tetszik, ha nem, végig
kell vinnünk. Talán egyszer a „szemétség” szavunk is kiveszik, ha eltűnik a szemét.

1. ábra. Erdőszéli üvegmező avarból kilátszó része
A vadak mellett gondolva a növényvilágra is,
nagyobb felületű tárgyaktól is próbáltam megszabadítani a területet. Így a gumikerekek mellett
fémlapokat, teknőket és ponyvákat is elhordtam
az erdőszéli szeméttelepről. Ezek a nagy tárgyak
a növényeket ugyan megfojtották hajdanán, de

2. ábra. A dzsindzsásba (sűrű bozót) bedobott
szemeteszsák
VSZ

Rendezvények 2015. május
Május 1.

Dátum

Program
Country találkozó

CBK

Május 1–10.

Nyitott Balaton

Balaton Riviéra Egyesület

Május 15–21.
Május 23.
Május 31.

Művészeti szakkörösök
munkáinak kiállítása
Pünkösdi forgatag
Gyermeknap

Szervező

Helyszín
Civilház
Alsóörs, Csopak, Felsőörs,
Lovas, Paloznak

Iskola művészeti szakkör

Civilház

CBK
Önkormányzat

Civilház
Civilház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Egészség hét az óvodában
2015. április 13–18.
Hétfő, Sport nap:
Hétfőn volt az óvodai nyílt nap, ahol a szülők
bepillantást nyerhettek gyermekek mindennapjaiba.
A középső csoport külön bemutatót tartott egy
testnevelés órából.
Délután mind a három csoport részvételével
megkezdődött a Sport nap, ahol 5 állomáson
szerezhettek a gyermekek pecséteket az
alkalomra kiállított menetlevelükre, a játékok
között volt: talicskaverseny, akadálypálya, célba
dobás, ugróiskola.

ség és gyümölcs tápanyagtartalmának felel meg.
A propolisszal, mely a méhek fertőtlenítő
anyaga, mi emberek fertőzések, baktériumok,
gombák, gombás betegségek ellen, gyulladásokra használjuk.
És a méhpempővel, melyet, mint életelixír ismerünk.
A gyerekek megtanulták, hogy méhek nem
csak maguknak termelnek, hanem a rettentő
fontos beporzást is ők végzik, nélkülük gyümölcstermésünk sem lenne.
Azzal a tudással mentek, haza, hogy védeni kell
ezeket a roppant fontos állatokat, az általuk termelt csodás hatású anyagokat pedig fogyasztani
kell egészségük érdekében.

Kedd, méhészeti előadás:
Ezt az előadást településünk fiatal méhésze Illés
András tartotta, aki előadása vetítésén kívül, interaktívvá tette a bemutatót, hisz méhészeti eszközöket, termékeket és méheket is hozott be az
óvodába, melyek életét egy üvegkaptáron
keresztül figyelhették meg, nagyon lenyűgözte
a résztvevőket, hisz a méhcsaládok életével még
az állatkertekben sem igen találkoznak.
Az előadás megmozgatta a gyermekek fantáziáját, hisz a méhek a méz és Micimackó köré
felépített mesék nagyon népszerűek a korosztályukban. Az előadás végeztével jött az igazán
édes élmény, hisz a gyermekek megkóstolhatták
a különböző fajtamézeket, melyek szintén nagy
sikert arattak.
A gyermekek az előadáson megismerkedhettek
a méhek fő méhészeti termékén a mézen kívül
a virágporral, a gyerkőcök most már tudják
20 gramm nyers virágpor, kb. 900 gramm zöld-

megtanulták, hogy milyen fontos naponta
legalább háromszor friss zöldséget, gyümölcsöt
fogyasztani.
A délelőtt folyamán Dr. Kara Kata fogorvos látogatta meg a felsőörsi gyermekeket és tartott
előadást a helyes fogmosásról, a fogak ápolásának fontosságáról, arról, hogy milyen következményekkel jár, ha elhanyagoljuk ápolni a
fogainkat.

Csütörtök, gyógynövények, bábozás:
A napot az óvó nénik bábelőadása nyitotta,
melynek a témája szorosan összekapcsolódott
az előző 3 nap előadási témáival. A nap
folyamán a gyermekek a számukra meghirdetett rajzpályázatra készítették rajzaikat, mely
szintén kapcsolódott a témahéthez.
Délután az egész falu számára meghirdetett
előadásnak adott helyet a Óvoda, melyet
Takács Ferenc gyógynövényszakértő és túravezető tartott. Az előadás témája: Aktuális
gyermekbetegségek kezelése gyógynövényekkel. Az előadás kiválóan rámutatott, hogy
mennyire fontos a betegségek megelőzése,
gyógyszerek helyettesítése a természetben talált
gyógyító hatású füvekkel.
Az előadás után itt is megkóstolhatták az
érdeklődők a különböző gyógyteákat, növényeket.
Ezután az érdeklődők vásárolhattak a gyógynövényes és mézes előadó portékáiból.

Péntek, zárónap:

Szerda, zöldség-gyümölcs nap:
Délelőtt a három óvodai csoport elkészítette
magának a tízóraiját, mely a kiscsoportnak
gyümölcssaláta, középsősöknek zöldségsaláta,
a nagycsoportosoknak pedig medvehagymás
túrókrém és tonhalsaláta volt, a gyerkőcök

A zárónapon összegezték a gyermekek a tanultakat és díjazták a gyermekek rajzpályázatra
benyújtott munkáit. Oklevéllel, gyümölcsökkel és az óvó nénik által készített ujjra húzható
bábokkal jutalmazták az első három helyezettet.
ILLÉS ANDRÁS
KULTURÁLIS MUNKATÁRS
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Világfák – Miske óvoda, faültetés
év fájának választott kocsányos tölgy három
szép példányát elültetniük. Az ültetés után a
gyerekek körbeállták a fákat és együtt énekeltek. Ha szépen, szeretettel gondozzák az új
fákat gyermekeink, tovább gazdagítja a három
facsemete óvodánk gyönyörű ősparkját!

Árpilis 22-én községünk óvodájában faültetésre került sor. Ahogy azt már a márciusi
számában közölte a Hírmondó, erre az időpontra esik a Föld Napja. A kis, középső és a
legnagyobb óvodai csoport három Kocsányos
tölgyfát ültetett el. A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség Világfák programjának
pályázatán nyert támogatásból sikerült idén az

ILLÉS ANDRÁS KULTURÁLIS MUNKATÁRS

Húsvéti kézműves játszóház
Nagyszombat délelőtt a Civilházban tevékenykedtünk több helyszínen.
Hímes tojásokat díszítettünk hagyományosan:
viasszal, valamint levélrátéttel (berzseléssel).
A főtt tojásokra forró méhviasszal írtuk (rajzoltuk) a mintákat íróka (gica) segítségével,
majd festőlébe tettük (vörös és lilahagyma héjának levébe, sőt a bátrabbak kipróbálhatták a
bodzalekvárral való festést is). A festék a viaszréteg és a levelek alatt nem fogta be a tojást,

megmaradtak a minták. Ezt a festésmódot
batikolt technikának is hívják. Végül, hogy szép
fényesek legyenek a tojások, áttöröltük szalonnabőrrel.
Ajtódíszt, ékszert, tojástartót lehetett készíteni
különböző alapanyagokból, emellett nyuszit,
kiscsibét, tulipánt, tojástartót hajtogathattunk
papírból, de lehetőség adódott húsvéti motívumok kivágására, ragasztására, színezésére
is.

Fotópályázat „Felsőörs ma”
Fotópályázatra várjuk fényképeiket, melyeket napjainkban készítettek/készítenek Felsőörs közigazgatási területén (a kép ábrázolhat
távolabbi tájat is, de az exponálás pillanatában Felsőörsön kell
tartózkodni).
Beküldhető témák:
• Természetfotók
• Épített környezet
• Kulturális események, közösségi fényképek
A beküldött képekből kiállítást szervezünk a 2015-ös Falunapok és Búcsú eseménysorozatán belül.
A képeket Kovács Endre fotóművész értékeli, és a kiállításra
válogatja.
A képeket JPG formátumban elektronikusan várjuk a konyvtar@felsoors.hu címre, vagy elektronikus adathordozón a
könyvtárba, nyitvatartási időben.
Beküldési határidő: 2015. május 30.
Felsőörs Község Önkormányzata

Tojásvadászattal fejeződött be a délelőtt,
amikor is az udvaron elrejtett színes papírtojásokat beválthatták az ügyes megtalálók
finom csoki tojásokra.
Játszóházban közreműködők: Laczkovich

Miklósné Luci néni, Babos Bea, Viszt Péterné
Terike, Dömölki Luca, Helena Frey, Tóth
Réka. Köszönjük!
TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

TeSzedd! akció – 2015. május 15–17.
A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk
legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén immár ötödik alkalommal valósul meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi
nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a
mozgalmat minden évben, hogy közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Azt is szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre juttatná a benne rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna a
szemeteléssel. Hiszen ha a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit
összeszedni. Emellett célunk az is, hogy minél többen ráérezzenek az
önkéntesség ízére. A TeSzedd! idén is szerepel nemzetközi porondon:
Magyarország 2014-ben csatlakozott az akcióval a „Let’s Clean Up
Europe!” elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai
Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg évről
évre, és amelynek keretében idén szintén májusban szedik a szemetet
egyszerre, egy hétvégén Európa polgárai.

További információk itt:
http://szelektalok.hu/teszedd/
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A Nagy Háborúról,
egy frontkatona emlékezése nyomán – 2. rész
A pesti jó világ 1914-ben, a Világháború
kitörésekor ért véget Pista bácsi számára. Rövidesen az orosz fronton, lövészárokban
találta magát. Egymást követték a szuronyrohamok, kézi tusa.
Hol mi vetettük ki az oroszokat az állásaikból, hol ők minket, mesélte.
Hogyan harcoltak, tudakoltam. A tüzérek az
ágyúkkal hátulról megbombázták az orosz
lövészárkokat, aztán rohamra mentünk,
szembe a géppuskával, gyakran nyílt terepen.
Rengeteg volt a halott és a sebesült.
Mire elértük az ellenséges állásokat, előfordult, hogy ott sem sokan voltak már életben.
Kilőttük a puskákat, aztán szuronnyal, ásóval
verekedtünk, végeztünk a védőkkel.
Pihenni sem volt idő, már jött egy orosz
ellentámadás, vissza kellett vonulni a saját
lövészárkainkhoz.
Mi lett a sebesültekkel, firtattam.
Hát, azok közül sokan kint maradtak a senki
földjén, a vonalak közt. Voltak, akik kúszva,
mászva vissza tudtak vánszorogni az állásainkba, ők el lettek látva, de a többiek nem.

Az éjszakák nagyon rosszak voltak. A sebesültek ekkor magukhoz tértek, vagy erőre
kaptak és sírva, üvöltve könyörögtek a bajtársaikhoz segítségért.
Pista bácsi szakaszában volt pár ember, akik
nem bírták ezt hallgatni és engedélyt kértek
a parancsnoktól, hogy éjszaka kimenjenek a
sebesültekért.
Az oroszok azonban valamit észrevettek,
rakétákat lőttek fel, és azok fényénél célba lőttek a mieinkre, úgy hogy mindegyikük ott
maradt. Ezután már senki nem mert próbálkozni a mentéssel. A front lemerevedett és a kint
maradt sebesültek minden éjszaka kevesebben
lettek. Volt egy közülük, aki még egy hét múlva
is kiáltozott, azután ő is elhallgatott.
Később a front újra mozgásba jött, Pista
bácsi megfogyatkozott századát feltöltötték
új emberekkel. Szakaszában volt egy jó
barátja, akivel megfogadták egymásnak,
hogy ütközetben mindig egymás mellett
lesznek és vigyáznak a másikra, amennyire
csak lehet.
Szuronyrohamban, kézitusában megtörtént,
hogy az egymással viaskodók közül valame-

lyiket hátba döfték. Ezt akarták ők megelőzni
azzal, hogy egymásra vigyáztak. Jó ideig a fogadalom eredményesnek bizonyult.
Aztán megint következett egy gyalogos
roham az orosz állások ellen. A tüzérség alapos munkát végzett. Amikor elérték az ellenséges lövészárkot, ott sok halottat és
sebesülteket találtak. Az életben maradottak
közül egyesek megadták magukat, mások
elmenekültek. Szerencsés rohamnak látszott,
viszonylag kevés veszteséggel. Ahol az ő szakasza elérte az orosz vonalat, ott a halottak
közt feküdt a földön egy tiszt is, kezében
pisztoly. Ám a tiszt egyszer csak felemelte a
fejét és a karját és mellbe lőtte Pista bácsi
barátját, aki azonnal meghalt.
Pillanatnyi döbbenet után megkérdeztem:
És, és ….mit tett maga ekkor?
Mit?! – nézett rám és látom, töpreng, mondhatja-e. Hát beledöftem a bajonettemet a
szemébe és megforgattam.
(Következő számunkban folytatjuk.)
LEJEGYEZTE: PILLER RÓBERT

Májusi útmutató a kiskertekben
Tisztelt kertbarátok!
Most már végérvényesen megérkezett a várva
várt tavasz, és reméljük, hogy az időjárás nem
fog egyből nyárba fordulni, mint azt már több
éve tapasztaljuk.

Április 27–május 3. 18. hét (átlagos
hőmérséklet: 13°C)
Gyümölcsfáink most vannak a legerősebb
növekedési periódusban. Az új sejtek, szövetek
felépítéséhez sok tápanyagra van szükség, elsősorban nitrogén szükséges. Szórjunk ki a
gyümölcsös kert talajára négyzetméterenként
40–50 g nitrogéntartalmú műtrágyát és jól
kapáljuk be.
E hét fontos feladata a szamócás ágyás gondozása. Tisztítsuk ki az ágyásokat és pótoljuk a
hiányzó növényeket.
Ne feledkezzünk meg a gyümölcsfák védelméről sem. A sárgabarack és a meggy
virágzása során több lépcsőben ajánlatos
védekezni a monília ellen, az almatermésűek
esetében a lisztharmat károkozását kell kivédenünk.

A zöldséges kertben termőhelyükre kerülhetnek a paprika, a paradicsom, a görögdinnye, és
az uborka előnevelt palántái. Gyomtalanítsunk, és öntözzük a kelő zöldségeinket. Vessük
el a karós és a bokorbabot, valamint a csemegekukoricát is.
A héten még visszavághatjuk a díszkertben, a
kerítések melletti sövényfákat, bokrokat.

19. hét (átlagos hőmérséklet: 14°C)
Ezen a héten fenyegetnek leginkább a májusi
fagyok. A védekezési készenlétet még ne számoljuk fel. Nagy adag vízzel öntözzük a málnát, és ha szükséges, a szőlőt is. A szőlőnek
most érkezett el az egyeik leggyorsabb és legbiztonságosabb szaporítási időszaka, hozzáláthatunk a zöldoltás előkészítéséhez.
Figyeljük a növényvédelmi előrejelzéseket! Az
alma, a körte és a szilva sziromhullását követően
azonnal védekezzünk rovarkártevő ellen, mert
ez az az egyetlen időpont, amikor a poloskaszagú
darazsak kártételét meg tudjuk akadályozni.
A héten folyamatosan ültessük ki a melegigényes zöldségfélék palántáit.

Ezen időszakban állandó feladattá válik a gyep
ápolása. Gyomláljuk ki a kétszikűeket, nyírjuk
és öntözzük a gyepet.

20. hét (átlagos hőmérséklet: 14,5 °C)
Ezen a héten – különösen az olyan száraz
tavaszi idő esetén, mint a jelenlegi is – fontos
munkánk az öntözés, a kaszálás.
Megkezdődhetnek a nyári növényvédelmi
munkák. Fokozott figyelmet kell fordítanunk
a cseresznyelégy megjelenésére, vagy az őszibarack esetén a gyümölcsmolyokra. Mindkettő
esetén hatásosak a Spilán és a Karate szabadforgalmú permetszerek.
A szőlőben megkezdődhet a hajtásválogatás és
fel kell készülnünk a gombabetegségekkel és az
atkákkal szembeni védekezésre is.
Ilyenkor folytatható még a melegigényes
kultúrák, zöldségfélék ültetését.

21. hét (átlagos hőmérséklet: 15,5°C)
Ezen a héten leszedhetjük a fóliát a hajtatott
szamóca ágyásokról, mivel a hőmérséklet már
elég magas ahhoz, hogy szabadon is tovább
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növekedhessenek. A szőlőben folytathatjuk a
hajtásválogatást és a zöldoltást is elvégezhetjük.
A fóliasátrakban már szedhetjük az uborkát.
A zöldségeskertben figyeljük a zöldborsót,
hogy el ne öregedjen. Öntözzük és folyamatosan gyomtalanítsuk a zöldség ágyásokat.
Hagyjuk abba a szamóca öntözését, hogy ne
legyen fogékony a szürkepenész fertőzésre.
Ellenőrizzük és gondosan távolítsunk el minden fertőző forrást a növényeinkről. (amerikai
szövőlepke hernyói, összepöndörödött levelek,
moníliás, lisztharmatos levelek, hajtások)

22. hét (átlagos hőmérséklet: 16 °C)
Májusban növekednek a legerőteljesebben a
növényeink, ilyenkor a legfontosabb a rendszeres vízellátás. Folytassuk a gyümölcsös és a
veteményes öntözését, és a növényvédelmi
kezelések alkalmával tegyünk a permetlébe
lombtrágyát is. (kb. 5 dkg/10 l víz mennyiségben) A késői érésű cseresznyéket feltétlenül
permetezzük a cseresznyelégy ellen. Az almatermésű gyümölcsfáink védelmét újabb kártevőre, az almamolyra is ki kell terjesztenünk
(alma, körte, naspolya). A szőlőben gyomta-

Az adó 1 %-a a következő
szervezeteknek ajánlható fel:
Civil Baráti Kör Egyesület
Felsőörsért Közalapítvány
Felsőörsi IKSE
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület
Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány
Iskola Alapítvány
Nők Felsőörsért Egyesület

18927625-1-19
18925575-1-19
19265881-1-19
18938663-1-19
18913048-1-19
18914908-1-19
19380458-1-19

Kérjük, segítsék a felsőörsi egyesületek, alapítványok működését
adójuk felajánlásával!

Új könyvek a könyvtárban
Örömmel értesítjük Olvasóinkat, hogy 30 db új kiadvánnyal bővült a
Felsőörsi Könyvtár állománya.
Ablak-Zsiráf képes gyermeklexikon • Jeff Kinney: Egy ropi naplója –
A harmadik kerék • La Fontaine válogatott meséi • Fekete István: Vuk;
Hajnal Badányban • Rideg Sándor: Indul a bakterház • Tamási Áron:
Ábel a rengetegben • Heiko Bellmann: Milyen rovar ez? (170 rovar
egyszerű meghatározása) • Bárdos András: Vágó István Kinyitom a számat! • Jodi Picoult: Házirend; Sorsfordítok • Susan Mallery: Egy csipetnyi gyömbér • Jo Nesbo: A megváltó; Boszorkányszög; Csótányok;
Hóember; Kísértet; Police (skandináv krimik) • Schäffer Erzsébet:
A temesvári lány; Álmok kertje • Tormay Cécile: Az ősi küldött; Bujdosó
könyv; Emberek a kövek között • Wass Albert: Ember az országút szélén;
Hűség bilincsében I.–II.; Kard és kasza I.–II.; Mesék (Erdők könyve,
Tavak könyve); Tizenhárom almafa
Szeretettel ajánlom figyelmükbe!
TÓTH CSABÁNÉ
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ/KÖNYVTÁROS

lanítsunk és kezdjük el a peronoszpóra, a
lisztharmat és az atkák elleni védekezést.
A konyhakertben még vethetünk szabadföldbe
csemegekukoricát és másodveteménynek
gyökérzöldségeket.
A Kertbarátok Kör legközelebbi találkozóját
2015. május 11-én 18:00-kor a Civilházban
tartja. Az aktuális téma az zöldoltás, szemzés
lesz.
A FELSŐÖRSI KERTBARÁTOK NEVÉBEN
ANTAL ANDRÁS, KULCSÁR TAMÁS

Civil szervezetek 2015. évi önkormányzati pályázati támogatása
Pályázó szervezet neve

Pályázat tárgya

Nők Felsőörsért
Egyesület
Felsőörsi Református
Gyülekezetért Alapítvány
Felsőörsi Református
Gyülekezetért Alapítvány

Ízutazás
(2015. 6. 22–26.)
Napközis Hittanos Tábor
(2015. 6. 22–26.)
Angol nyelvű biblia tábor
(2015. 7. 13–17.)
Természetbarát tábor
CBK
(2015. 8. 3–7.)
Pünkösdi vásári forgatag
CBK
(2015. 5 23.)
Betlehem-Adventi fények
CBK
(2015. 11. 29–31.)
Nyárbúcsúztató
CBK
(2015. 9. 5.)
Országos szimpózium
FÉK Egyesület
(2015. 7.)
Tanösvény karbantartás
FÉK Egyesület
(2015. 4. 1–12–31.)
Öltögetünk, örökítünk
Felsőörsért Közalapítvány
(2015. 3. 1–12. 31.)

Megítélt
támogatás
(Ft)
150 000
50 000
50 000
20 000
100 000
80 000
–
65 000
35 000
50 000

MERIDIÁN TORNA
Szerdánként 18.00-19.00 óráig ingyenes
meridián torna a Civilházban!
Vezeti: Kovács Lajos, nemzetközi csikung tanár
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat • Szerkeszti a Humán Bizottság
Lapszerkesztő: Tóth Csabáné közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
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Gólyahír
„A Világ minden Gyermekkel
újra kezdődik…”
Nagy örömmel tudatom, hogy 2015. március. 1-én
megszületettem. Anya, Apa, Hanna és Márk már
nagyon vártak. Üdvözlettel: Földi Bátor Pál

2015. március 19-én 10:25-kor megszületett Trájer Lea
3650 gramm testtömeggel, 57 cm testhosszal.
Szülei: Dr. Trájerné Schoﬀhauzer Judit és
Dr. Trájer Attila János
„Mikor megszületik egy várva várt gyermek, az élet dolgai
új értelmet nyernek. Anyaszív, apaszív dobban meg egy
párban, új fénnyel ragyognak a világra hárman.”

Mesevetélkedő
A „Hétmérföldes csizmában” országos mesevetékedőn idén 97 csapat indult megyénkből
a december óta zajló versenyben. Kieséses
rendszerben a végső, 5. fordulóig jutottunk.
A megyei döntőben a legjobb 10 csapat között vetélkedtünk. Sajnos az országos versenybe nem mi kerültünk, de a megszerzett
6. helyre büszkék vagyunk!
Köszönjük Hajasné Zsédely Mónika néninek
a felkészítést!
„Hófehérke és a 3 törpe” csapata: Nagy
Virág, Bödör Levente, Kovács Gábor, Kránicz
Benedek 4. osztályos tanulók

Meghívó
Szeretettel várjuk a tanév munkáját
bemutató kiállításunkra a Civilházba,
ahol a felsőörsi gyerekek művészeti
órákon készült alkotásaiból látható
válogatás.
Megnyitó: 2015. május 15. 18 óra
Furulyán közreműködnek a
Malomvölgy Iskola tanulói.
Képeink megtekinthetők május 21-ig.
Mosonyi Emese és a gyerekek

MEGHÍVÓ
Szeretettel várjuk év végi kiállításunkra az Eötvös Károly Megyei
Könyvtárba Veszprémbe, ahol a H. Botev Ált. Isk. és a felsőörsi
Malomvölgy Ált. Isk. művészetis gyerekeinek tanév során készült
munkáiból látható válogatás.
Megnyitó: 2015. június 2. 18 óra
Megnyitja: Gecs Mónika
az AlmádiART Alkotóház munkatársa
Közreműködnek: a felsőörsi Malomvölgy Ált. Isk. furulyásai
Képeink megtekinthetők a könyvtár nyitva tartási idejében június végéig.

MOSONYI EMESE ÉS A GYEREKEK

