Felsőörsi angyal – Adománygyűjtés
„Felsőörs lakóinak többsége szerencsére jómódú környezetben élhet. Akadnak azonban,
akik nap mint nap nehézségek árán teremtik elő a mindennapit. Jól jönne nekik egy kis
segítség, odafigyelés, hogy számukra is gondtalanabb lehessen az adventi ünnepi
időszak.” – egy felsőörsi adakozó
Talán többeknek van olyan személy, család a látókörében, akin szívesen segítene,
támogatna, de nem tudja, hogy miként tegye ezt meg!? Szeretné megőrizni
anonimitását, de látja a kialakult helyzetet és szeretne segíteni?
Felsőörs Község Önkormányzata adománygyűjtést hirdet a rászoruló felsőörsi
családok, egyedülálló, idős, beteg személyek részére.
Adományok mellett nagy szükség lenne az ötletekre is, hogy kinek a helyzetén
lehetne segíteni, ezért ezt is nagy szeretettel várjuk. Az adományokat az adventi
időszakban a faluban megrendezett rendezvényeken, illetve a Faluházban
(Polgármesteri Hivatal) gyűjtjük a kihelyezett adománygyűjtő ládában.
A ládán Lipovszky-Drescher Mária helyi iparművész adományaként,
az Ő felajánlásával készült, itt látható grafika/logo lesz feltüntetve.
Sokkal szebb az ünnep, ha ismeretlenek felé is nyitunk.
Reméljük, hogy ez úton többen is átélik az adakozás örömét!

Adományaikat 2015. december 20-ig (vasárnap) köszönettel várjuk!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Felsőörs legrégebbi okirata (1127–1131)
Előző számunkból kimaradt az okirat eredeti latin szövege és annak
magyarra fordított változata, melyet most itt közlünk.
In nomine sancte Trinitatis et individue Unitatis. Regnante victoriosissimo rege Stephano, archiepiscopatus autem dignitatem obtinente
domino Feliciano, Wezprimiensi vero presule [nostro] venerabili
Nana, curial quoque comite Georgio ego Fila carens herede hereditariam meam substantiam a supra dicto domino rege, quod mei iuris
esset, inpetravi. Provideo igitur michimet in futurum predium meum
quod Vrsu nominatur, cum servis et liberis, domibus ac vineis monasterio sancti Michaelis ordinavi omni ambiguitate postposita, sed
prenominatos liberos, qua in conditione ministrabant, delegaverim.
Huic itaque ordinationi regieve permissioni si quispiam tamquam
temerarius contraire conabitur, sancti regis Stephani iudicio seu maledicto subiaceat. Inpetrator istius rei Ysaac filius Petcu, pristaldus
Bratislou, notator Saulus, scriptor Zacheus, testes vero Barnabas,
Fabianus et omnes socii eorum.

A Szentháromság és Oszthatatlan Egység nevében.
A győzedelmes István király uralkodása idején, miközben az (esztergomi) érsek a méltóságos Felicianus úr, a veszprémi püspök a tiszteletreméltó Nána, a birtok bírája pedig Georgius.
Én Fila, örökösök hiányában a királytól engedélyt kaptam – ami jogos
is –, hogy javaimról rendelkezzem. Tehát a jövőre vonatkozólag
(ekként) gondoskodom. Örs nevű birtokomat a rabszolgákkal és a szabadosokkal, a házakkal és a szőlőkkel együtt, mindennemű kétséget
kizáróan Szent Mihály monostorának adom. Az előre megnevezett
szabadosokat elküldtem, hogy az adott feltételekkel ezt végrehajtsák.
Tehát bárki, ha ennek a rendelkezésnek vagy királyi engedélynek
ellene szegülne, legyen Szent István király ítélet vagy átka alatt.
Ezen ügynek intézője Petku fia Izsák; végrehajtója Bratiszló, jegyző Saul,
írnok Zakeus, a tanúk pedig Barnabás és Fábián, meg az összes tanúk.
Viaszfoltos hártyaoklevél. Pecsétje elveszett. Hátlapján: Ordinacio File
uesprimiensis canonici. Középkori, de későbbi írással: Super Vrs.

Rendezvények 2015. november–december
Dátum
November 26. 17:00

Program
Gyertyakiállítása megnyitója

Szervező
Idősek Klubja

Helyszín
Idősek Klubja

November 27. 17:00

Önkormányzat

Faluház, Tanácsterem

Helyi református gyülekezet

Református Közösségi Ház

November 29.
December 5.
December 6.
December 11.
December 18. 18:00

Közmeghallgatás
Adventi istentisztelet a pápai
teológusok közreműködésével
Adventi gyertyagyújtás
Mikulás ünnep
Adventköszöntő délután
Adventi koncert
Magyar solymászat (előadás)

CBK
NÖFE, Önkormányzat
Helyi református gyülekezet
Önkormányzat
FÉK Egyesület

December 23.

Felsőörs Karácsonya

Önkormányzat

Faluház előtti tér
Civilház
Református Közösségi Ház
Református Közösségi Ház
Civilház
Batthyány tér,
Árpád-kori templom előtt

November 29. 10:00

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015. november 16-án tartotta soron következő ülését. A testület második
olvasatban tárgyalta a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező
igénybevételéről szóló rendeletet, mely egységes szerkezetben tárgyalja a belterületi és a külterületi szolgáltatást. A rendelet, mely
a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtést is tartalmazza, 2016. január
1-én lép életbe. A tervezetet az Önkormányzat társadalmi egyeztetésre bocsátja és közmeghallgatást is tart 2015. november 27-én
17:00-kor a Faluház tanácstermében. A képviselők ezután a szociális
tűzifa támogatásról alkottak rendelet. A Belügyminisztérium pályázatán idén is jelentős mennyiségű tűzifát (35m3) nyert Felsőörs Önkormányzata, amit saját forrás felhasználásával ki is egészített (13m3-rel).
Az elfogadott rendelet szerint a támogatási kérelmet 2015. november
30-ig kell benyújtani az önkormányzat részére, amit a polgármester
bírál el a kérelmezők rászorultsága alapján 2015. december 7-ig.
A támogatás megállapítása esetén a tűzifát az önkormányzat a Tanya-

gondnoki Szolgálat közreműködésével, gépjárművel a kérelmező
lakóhelyére szállítja. Ezután a helyi adó rendeleteket vizsgálták felül
és módosították a testület tagjai. Az iparűzési adó és a telekadó
mértéke nem változik. Az idegenforgalmi adó esetében az Önkormányzat olyan megoldást vizsgál, ami ösztönözni fogja a magánszállásadók érdekeit képviselő egyesület által biztosított szolgáltatási
kedvezmény igénybevételét. Az ingatlanadó estében a testület olyan
módosítást támogatott, amely jelentősen mérsékli a belterületi és a
külterületi állandó lakosok adóterhei között jelenleg fennálló különbséget. A továbbiakban a talajterhelési díjról szóló rendelet módosításáról határozott a testület. A módosításra a Kormányhivatal
felhívása miatt volt szükség, a rendelet új tartalmi elemet nem tartalmaz. A képviselők ezután a közterületek használatáról szóló önkormányzati rendelet módosításáról döntöttek. A módosítás azt a célt
szolgálja, hogy a közutak magáncélú felhasználásának időtartamát
(pl. építőanyag, tüzelőanyag ideiglenes tárolása, magáncélú útfelbon-
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tások) a szükséges minimális időre korlátozza. A következő napirendi
pontokban a testület döntést hozott az iskola mellé tervezett tornaterem építéséhez szükséges területnek a szomszédos ingatlanból
történő megvásárlásáról, és az önkormányzat tulajdonában lévő
1483/5 hrsz-ú ingatlan belterületbe vonásáról. A továbbiakban
Szegedy Róza utca 13. szám előtti csapadékvíz elvezetési probléma
(a József Attila utcáról lefolyó csapadékvíznek az ingatlanra történő
beáramlása) megoldására tett javaslatot fogadta el a testület.
A képviselők módosították a beszerzési szabályzatot és a tanyagondnoki szolgálat szakmai programját.

A képviselő-testület részben támogatja Dr. Kovács Margit és más
felsőörsi lakosok kérelmét a Rózsa utca forgalomszabályozásának módosítására és forgalomtechnikai tükröt telepít a Rózsa u. 33. szám
előtti kanyarba.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják
községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ ->
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
DR . KULCSÁR TAMÁS
ALPOLGÁRMESTER

Felhívás szociális tűzifa igénylésének lehetőségére
Ezúton hívjuk fel minden felsőörsi rászoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk idén is lehetőséget biztosít
tűzifa szociális alapon történő igénylésére.
A kérelmeket a 21/2015 (XI.17.) önkormányzati rendelet mellékletében meghatározott „Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem”
formanyomtatványon kell benyújtani.
Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell a támogatásra való jogosultságról szóló határozatot
a rendelet 2.§ (1) a), b), c), d), e) pontjára alapított támogatási kérelem esetén:
„2§. (1) Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező akkor, ha:
a.) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b.) időskorúak járadékára jogosult, vagy
c.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
d) települési lakhatási támogatásra jogosult, vagy
e) akinek jövedelme az önkormányzat szociális ellátások rendjéről szóló 3/2015. (II.27.) önkormányzati rendelet
10.§ (5) bekezdése szerint a rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe vehető jövedelmet nem haladja meg.”
A kérelmek benyújtásának határideje: 2015. november 30.
A kérelem benyújtásának módja és helye: Papír alapon az erre rendszeresített formanyomtatványon Felsőörs Község Önkormányzata
(8227 Felsőörs Szabadság tér 2.).
A kérelmek elbírálásának határideje: 2015. december 7.
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Fejlesztések nem csak anyagi értelemben…
A szándékosan kissé homályosan fogalmazott
(figyelemfelkeltésnek szánt) címet rögtön
cikkem elején szeretném megmagyarázni.
Hiszen a továbbiakban nem csak meglévő
építményeink fejlesztéséről, felújításáról szeretnék írni, hanem mindenekelőtt az óvoda
épületében, az emeleten kialakított új fejlesztő szobában folyó speciális pedagógusi/logopédusi munkáról, óvodáskorú
gyermekeink képességeinek szükség szerinti
fejlesztéséről.
A logopédiai foglalkozásokra heti egyszer,
egyéni fejlesztésekre heti háromszor nyílik
lehetőség. A szoba infrastrukturális körülményei korszerűsítést igényeltek. A villamoshálózat vezetékeit kicseréltettük, a fűtést
infrapanelekkel oldottuk meg. A tágas és
világos szobában fejlesztést szolgáló eszközöket, játékokat helyeztünk el. A helyiség
kialakítása nyugodt környezetet biztosít a
szakemberek (logopédus, fejlesztőpedagógus) eredményes munkavégzéséhez, a gyer-

mekek egyéni fejlesztéséhez. Erre a célra saját
forrásból 345 ezer forintot fordított az
önkormányzat.
Az óvodához kapcsolódó másik felújítás az
idei évtől helyi védelem alatt álló, az óvoda
kerítéseként is funkcionáló Bárókerti kőfal
legkritikusabb szakaszainak felújítása. A két
szakaszon, összesen 30 méternyi kőfal felújítását a legalacsonyabb ajánlatot adó Kuti
és Fia Kft. 2,5 millió forintért vállalta. A felújítás jó alkalmat adott a kőfal nyomvonalá-

nak kismértékű módosítására, így a nehezen
belátható Fő utca – Bárókert utca sarkán a
kőfal derékszögű sarka „le lett vágva” a biztonságosabb közlekedés érdekében.
A nyáron megtörtént a Szociális Szolgáltató
Ház 2011-es átadást követő első belső
meszelése, az őszi szünetben pedig elkészült
az iskola földszinti mosdójának felújítása.
Részben pályázati támogatásból a napokban
új, esztétikus, nagy kopásállóságú padlót
kapott a Civilház padlóval borított két nagyobb helyisége. Ezt a munkát az önkormányzat saját dolgozói végezték el.
Sajnos az idő vasfoga nem csak rajtunk, földi
halandókon látszik meg, hanem épített
környezetünkön is, ezért a rendszeres,
folyamatos karbantartás mindenhol, így az
önkormányzat kezelésében lévő építményeknél is időről időre megoldandó feladat.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Díszes tarkalepke kálváriája és az Európai Unió kötelezettségszegési eljárása
Az Európai Unió természetvédelmének alapegységét az összes tagállamban létrehozott
Natura 2000 területek jelentik. A kijelölt
területek feladata az Európában emberi
tevékenység miatt visszaszoruló növény- és
állatfajok és élőhelyek védelme. Felsőörs délnyugati határán található Malom-völgy és azt
övező erdő a Balatonfüredi-erdő része. Ez az
erdő Európai Unióhoz történő csatlakozással
a magyarországi Natura 2000 hálózat részévé
vált (ld. 1. ábra). E területen Magyarország
vállalta számos élőhely típus (pannon cserestölgyes, pannon molyhos tölgyes, pannon
sziklagyepek, stb…) megőrzését és jelölőfajok
védelmét (pl. leánykökörcsin, nagy szarvasbogár, nagy hőscincér, stb.).

1. ábra. Balatonfüredi-erdő Natura 2000 terület

A balatonfüredi erdő egyik érdekes jelölőfaja
a díszes tarkalepke (ld. 2. ábra), amely kedveli
a patakvölgyeket és a kőrisben gazdag keményfa erdőket. Azonban ez a faj sajnos nem
csak Európában, de Magyarországon is visszaszorulóban van. Hazánk középhegységeiben
és nagyobb folyóink mentén már csak szigetszerű állományai ismertek. Ennek fő oka, hogy
ez a faj nagyon érzékeny a környezeti változásokra. A faj fennmaradásához egyszerre van
szükség a cserje-, fa- és lágyszárú növényzetre.
A cserjék jelentik a nektárforrást, a fák a

petézéshez kellenek, míg a lágyszárú aljnövényzetben táplálkoznak a hernyók. A „Natura 2000 fajok és élőhelyek Magyarországon”
című könyv több oldalon ír veszélyforrásokról
és természetvédelmi kezelés módjáról. A faj
eltűnését okozhatja pl. az élőhelyek keményfaállományának kitermelése, aljnövényzetének
és cserjeszintjének erdészeti tevékenység során
történő tönkretétele.
Sajnos Sajóládon és Girincsen (Miskolci
járás) a természetvédelmi szempontok figyelembe vétele nélkül hajtottak végre
fakitermelést, amely tevékenységnek a fő
vesztese a díszes tarkalepke lett. Sajóládon és
Girincsen ez a faj teljesen kipusztult, máig
nem tudták kimutatni jelenlétét. Ennek
következményeként az Európai Bizottság
kötelezettségszegési eljárást indított Magyarországgal szemben, mivel Magyarország a
sajóládi és girincsi erdőket Natura 2000
területté nyilvánította és a díszes tarkalepkéket a terület jelölőfajának választotta.
A lepke eltűnése miatt az Európai Bizottság
kompenzációs intézkedések megtételét írta
elő Magyarország számára.
A díszes tarkalepke példája számos tanulságot
hordoz számunkra is. Natura 2000 erdeinkben csak nagy körültekintéssel szabadna

2. ábra. Díszes tarkalepke

fakitermelést végezni. Különösen védeni kellene a virágos kőris és magas kőris állományokat, mert főleg ezekre a fákra rakja
petéit. A cserjeszinten a közönséges fagyalt,
kányabangitát és veresgyűrű somot nem szabadna ritkítani. Az élőhely kiszáradását eredményező tevékenységek (pl. melioráció,
csatornázás, tározók létrehozása) kerülendők,
mert a nedves mikroklíma nagyon fontos
életfeltétel a faj számára. Tehát annak érdekében, hogy a díszes tarkalepke fennmaradjon
a Balatonfüredi-erdőben, védenünk kell az
erdeinket, bozótosainkat és hernyók táplálékát képező lágyszárú növényzetet. Ez csak
odafigyeléssel, természetes vízfolyásaink
védelmével és ökobarát erdőgazdálkodással
érhető el. Továbbá szükség van a természetvédelmi hatóságok, természetvédők,
erdővel gazdálkodók, vadásztársaságok és
önkormányzatok folyamatos együttműködésére is, hogy az állat- és növényfajaink
száma ne zsugorodjon tovább.
V. Sz.
Források:
1. Balatonfüredi-erdő Natura 2000 terület adatlapja:
http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.
aspx?site=HUBF20034
2. Díszes tarkalepkére vonatkozó általános információk: https://hu.wikipedia.org/wiki/D%C3%ADszes_tarkalepke
3. Díszes tarkalepkére vonatkozó természetvédelmi
előírásokról bővebben:
Haraszthy László (szerk.): Natura 2000 Fajok és
Élőhelyek Magyarországon.
4. Díszes tarkalepke sajóládi és girincsi
kálváriájáról bővebben:
http://bnpi.hu/doc/2011/egyeb/zh20/ZH_20_
melleklet_screen_2.pdf

Libavacsora volt
November első szombatja – szép, meleg napsütéses időjárás volt egész nap (15–17 oC),
mely estére is kellemes maradt. Bizonyára
emiatt voltunk sokan a Civilházban és az udvaron, nem a libavacsora miatt…
Voltak ugye gyerekek, akik kézműveskedtek,
játszottak. És voltak Gyerekek, akik szórakoztattak mindenkit a fellépésükkel, eljöttek
hozzánk a Malomvölgy Általános Iskolából
a dráma szakkörösök és az Aprótornások is.
Vidámak voltak, ügyesek, kedvesek. Voltak
még a Búzavirág Dalkörösök is, énekeltek
nekünk – kedveset, szépet.

Voltak még a libacombok átsütve, vacsorára
– és mivel ottmaradtunk jó sokan enni is,
talán mégiscsak emiatt voltunk ott. 170 (!)
db libacombot pirítottak a „fő-fő sütögetők”
– Benedek Szabolcs és Papp Gyula – már
reggel óta. Jahhh, és arról is ejtsünk szót,
hogy előző nap este már fűtötték a kemencét,
majd hajnalban újra, majd újra, amíg csak
kellett. Jól csinálták! Finom volt – nem a kemence, a libacomb. Ehhez nem mellékesen a
fűszerezés, előkészítés is jócskán hozzájárult,
melyet egyesületünk tagjai vittek véghez.
Voltak a jóféle óborok és újborok (Pocca

pincészet), a forraltbor, amelyek gyorsan
fogytak, ahogyan a sütemények is. A jó
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Lúdas Matyi történetével, melyben felléptek
a fő-fő sütögetők (Szabolcs és Gyula), Nagy
István, Szőkéné Vízi Gabriella, Papp Anna,
Papp Sára, Papp Zsófi és Pócza Sári.
Az utolsó műsor a közönségé volt – táncra
perdült jókedvében, amíg csak bírta és
lehetett. Miért is kellett véget érnie a táncnak és hazamennünk? Bizonyára azért, mert
már nem volt olyan jó az idő… ☺
hangulatú vacsora után volt a MjuziKöll is.
A zenés, táncos, vicces előadás sikert aratott

Sok-sok segítséget és támogatást nyújtottak
a már említetteken kívül: Benedek Zorka,

Csikász Ferencné – Erika, Illés András,
Kalmár Lajos, Lakatos András, Lakatos
Boglárka, Melnecsukné Vati Judit, Szabó
Pálné – Eszti, Szalai János, Szőllős Zsoltné –
Erika, Pocca pincészet – Lénárt Imréné/
AQUACO2 Szikvíz Felsőörs – Önkormányzat
– Polgárőrség
Köszönjük szépen!
PLELL OLGA
A NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET NEVÉBEN

ADVENTI KONCERT
Felsőörs Község Önkormányzata és a Református
Egyházközség szeretettel meghívja Önt, kedves Családját és
Barátait 2015. 12. 11-én 18 órakor kezdődő hangversenyére.
Helyszín: Felsőörs, Református Közösségi Ház
Közreműködik:
Búzavirág Népdalkör
Dr. Pásztorné Simon Annamária
Felsőörsi Kórus
Murányi Eleonóra
Kántor Levente
Kelemen András és tanítványai: Erhardt Enikő, Czuri Laura,
Csabai Pál, Papp Bálint, Sütöri Zsófia
Recercare Régizenei Műhely
Róza Luca
Somogyi-Strenner Viktória
A rendezvény díjtalan, adományokat a református templom
külső felújítására köszönettel elfogadunk!
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A marasztaló Riviéra – Nyitott Pince Teljesítménytúra
Nagy sikerrel zárult idén a 2. Nyitott Pince Teljesítménytúra 2015.
10. 3-án, a 144 résztvevő egy rövidebb 15 km-es és egy hosszabb
25 km-es távon élvezhette a Balaton Riviéra gyönyörű panorámáit,
a csopaki borvidék kedvelt borait és természetesen a helyiek
vendégszeretetéből is kaphattak egy kis ízelítőt a bátor érdeklődők.
A rövidebb túrán 111-en indultak, a csodálatos, napsütéses idő, a
minden szinten érezhető jó hangulat is hozzájárult talán, hogy a Riviéra borteraszai sokszor órákra marasztalták a vendégeket, így a Nyitott Pince Teljesítménytúra célkitűzése, hogy mindenki érezze jól
magát, teljesült. A 25 km-es táv 33 résztvevője nemcsak a borokkal,
de a Nosztori erdő és a mindenki által felemlegetett Malomvölgy,
patak menti csodáival is ismerkedhetett a visszaúton, a leggyorsabbaknak így is 6 óra alatt sikerült teljesíteni a sokszor hegymenetes,
de látványaiban kárpótló távot.
A felsőörsi Gelléri pincészettől indult a túra, ahol teával, frissítővel
kezükben regisztráltak a résztvevők, majd a Levendula pince
csodálatos panorámáján túllendülve, Alsóörsön a Présház borozó,
a Gyuri Lángos, majd a Carpaccio étterem nyújtott pecsétpontként
egy-egy könnyed pihenőt, frissítőt. Lovasra tovább indulva a Lovas
csárda, majd Paloznakon a Papa borozója és a Homola pince teraszain
pihenhette ki a túra első részét a csapat, hogy aztán Csopakra érve a
Jásdi, Szent Donát, Söptei pincészet híres boraival öblíthessék le az
út porát. A rövidebb túra a Söptei pincészetig ért, innen a résztvevők
a transzferbusszal jutottak vissza a kiindulási ponthoz. A hosszabb
távot választók a Nádas kút és Csopak érintésével Paloznakon

keresztül a Nosztori erdő vadregényes tájain, a Malomvölgy patak
menti ösvényein értek vissza Felsőörsre.
Köszönjük a részvételt és a dicsérő szavakat, igyekszünk a jövő évben
megrendezendő Mandula (május) és Nyitott Pince Teljesítménytúráinkkal (október) is emelni a térség nívóját, hogy a környék csodáit
ismét együtt fedezhessük fel, jó kedvel, jó borokkal, jó társasággal.
Találkozzunk jövőre!

Meghívó

Cipősdoboznyi szeretet karácsonyra!

Közmeghallgatás

„Nyilas Misi Pakk” gyűjtésére kerül sor november 18. és
december 13. között a Református Közösségi Házban
szegénységben és mély szegénységben élő gyermekek számára
(14 éves korig). A csomagokat a Magyar Református
Szeretetszolgálat juttatja el a gyermekeknek határokon belül és
kívül. Állítson össze egy cipősdobozt olyan dolgokkal, amellyel
egy kisgyermeket meg tud örvendeztetni! Játék, könyv, édesség,
tanszerek, kisebb ruhaneműk kerülhetnek a dobozba.
A dobozra legyenek szívesek ráírni, hogy milyen nemű és
hány éves gyermeknek szánják a csomagot!
A csomagokat a Református Közösségi Háznál lehet leadni,
Bagi Judittal (20 4767217) vagy
Kántorné Pólus Ibolyával (06 20 51 247 51) egyeztetve.

Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
2015. november 27-én (péntek) 17:00 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel meghívom!
A közmeghallgatás helye: Felsőörs, Faluház tanácsterme
(8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.)
Napirend:
1. Települési hulladék elkülönített gyűjtése (házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés), önkormányzati rendelettervezet ismertetése
Meghívott: Horváth Zoltán ügyvezető – VHK NKft.
2. Kérdések, észrevételek
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Gerincjóga
Gerincjóga indul az iskolában péntekenként 18 órától.
Szeretettel várjuk!
Bíró Erika 70-652-9008

A BALATON RIVIÉRA CSAPATA

További információk:
http://jobbadni.hu/nyilas-misi-pakk-ciposdobozba-zart-szeretet/
„Mindig tud adni, akinek a szíve szeretettel van tele.
A szeretethez nem kell teli erszény.” (II. János Pál)
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Egészségbarlang Almádiban
Barátnőm – tudván némi problémámról – napok óta unszolt, keressem fel a nemrég megnyílt balatonalmádi egészségbarlangot.
Az egészség szó rendben, de hogy barlang? Taszít a szó.
Balatonalmádi csendes kis utcácskája a Lehel utca. Szerény, de
egyértelmű jelzés mutatja, merre kell menni. Hú, nagyon szűk a hely,
hol lehet itt parkolni? Ám ebben a pillanatban tárt kapu, gondozott
udvar, kialakított parkoló fogad. Tágas terasz, nyitott ajtó, mosolygós
fiatal hölgy vár. Borsi Eszter, ennek az egészségbarlangnak az
üzemeltetője.
Első benyomásom a társalgó színeinek harmóniája, nyugtatóan hat
rám. Balra a polcokon ízlésesen eltrendezett biotermékek, jobbra
pedig a biorezonancia alkalmazásához tartozó termékek sorakoznak
nem hivalkodóan.
Mindenhova benyitnék. Szabad. Egy terembe lépek, ahol székek
sorakoznak. Ide tervezik hétfő délutánonként az„Akarsz-e játszani?”
idézettel meghirdetett, könnyed kikapcsolódást ígérő, mozgásos és
egyéb játékokkal dúsított hétkezdő programot általános iskolásoknak. Tanító-drámapedagógus foglalkozik a nebulókkal. Ezt a programot váltaná a KOR-HATÁR-NÉLKÜL címmel meghirdetett
beszélgetős, pihenős, teázgatós, lazítós egy órácska. Betérhet bárki,
hogy kifújja magát, elmesélje örömét, bánatát. Ezt a termet kibérelheti bárki, csak egyeztetnie kell.

Kíváncsiságom már nyitná a következő ajtót. Eszter itt foglalkozik
biorezonanciával, miután biofizikai eszközökkel felméri, ha szükséges
az egészségi állapotunkat, kezeli stresszünket. Végzett dietetikusként
táplálkozási tanácsokat ad, étrendet tervez. Talpreflexológusként is
tevékenykedik, egy szóval az egészségünket szeretné helyrehozni,
megőrizni.
Na, és a barlang, amitől nagyon ódzkodtam. Sóbarlang. Fantasztikus
érzés, nem hittem volna. Néhány kényelmes nyugágyszerű szék
egymás mellett. Felnőtt, gyerek gyógyulhat itt. A só enyhíti az
asztma, az allergia, a felső légúti betegségek és a bőrbetegségek
tüneteit. Nyugalom árad, ha kívánják, halk zene szól. Gyerekjátékok
várják a kicsiket. Ami még izgalmasabbá teheti ottlétüket, fejlámpát
használhatnak, hogy jobban lássanak.
A sóbarlangban havonta egyszemélyes koncertet tartanak, kevés a
férőhely, ezért a meghirdetett programra előzetesen be kell jelentkezni.
A társalgóban leülünk. Körülnézek ismét, tetszenek a színek, a tisztaság. A recepción választhatok, kávét vagy teát, esetleg ásványvizet
kérek-e. Teámat kortyolgatva végignézem az árlistát. Csendben
nyugtázom, hogy végre olyan helyre tértem be, ahol nem az üzlet,
hanem tényleg az egészség a fontos.
ROGÁCSINÉ RÉVÉSZ GABRIELLA

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

Szőnyegtisztítás mélymosással háztól házig
Bőr- és szövetkabátok, szőrme bundák, sí-és télikabátok,
gyapjú áruk tisztítása
Normál: 1100 Ft/m2 • Segi: 1300 Ft/m2 • Gyapjú: 1500 Ft/m2
Egyszeri kiszállási díj: 500 Ft • Átfutási idő: 1 hét
Tihanytól Balatonakarattyáig, 8-as útig bezárólag.
Fehér Imre
Telefon: +36-20-3166-971
E-mail: balatoniszonyegtisztitas@gmail.com
Weboldal: www.fehertisztito.hu
Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat • Szerkeszti a Humán Bizottság
Lapszerkesztő: Tóth Csabáné közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
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Faültetés a jövőnek
November 14-én ismét faültetést tartottak Felsőörs lelkes természetvédői. Ezúttal a Bárókert utcában újabb mandula és hársfák
kerültek a földbe, így a nemrégiben még kopasz utca egyik oldalán
mandula-, másik oldalán hárs fasorok várják a tavaszt. Az utca beültetését nagy mértékben segítették az ott lakók is lelkes munkájukkal.
Folytatódott az Eperfa sor egyik oldalán is az eperfák ültetése, pótlása,
bízva abban, hogy a frissen ültetett fák legalább olyan tartósak és
masszívak lesznek, mint a névadó szemközti fák az utca másik
oldalán. A Kertvég utcai játszótérre mézelő fák kerültek, melyek
hamarosan az árnyékot biztosítják majd az ott játszó gyerekeknek.
Az egyetlen vadcseresznye fa pedig a Szilas köznél került elültetésre.
A felsőörsi faültetésnek nagy hagyománya van, a szervezők szeretnék, hogy a szokásos lelkes, ám igen kis létszámú csapat
hamarosan újabb tagokkal egészüljön ki. Gondoljunk a jövőre és
ültessünk fát unokáinknak (is)! Várjuk az újabb faültetési ötleteket
(onkormanyzat@felsoors.hu) és lelkes faültetők jelentkezését az
előre meghirdetett időpontokban.
DR . PÁSZTOR ISTVÁN

Szüret a nagycsoportosokkal
Óvodánk nagycsoportosai a Gelléri Pincészet jóvoltából egy vidám
szüreten vehettek részt.
Október 22-én gyönyörű, napsütéses időben kosarakkal és vödrökkel
felszerelkezve indultunk útnak. Egy rövid séta után meg is érkeztünk,
ahol Marci apukája fogadott minket és hasznos tudnivalókkal látta
el a gyermekeket. Ezután kezdetét vette a szorgos munka, gyorsan
teltek a vödrök. Lehetőségünk nyílt arra, hogy a must készítés
folyamatát nyomon követhessük. A megérdemelt munka jutalmául
megkóstolhattuk a frissen préselt mustot.
Köszönjük az Antal családnak a felejthetetlen élményt.
MAGDI ÉS GABI ÓVÓ NÉNIK

