
Meghívó
Felsőörs Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 
2016. március 15-én 9 órakor
az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 
168. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi
megemlékezésre.
Helyszín: Hősök kertje (Szabadság tér)

Program:
Himnusz 
Ünnepi beszéd – Szabó Balázs polgármester
Malomvölgy Általános Iskola ünnepi műsora
Búzavirág Népdalkör dalcsokra
Koszorúzás
Szózat

Ünnepeljünk együtt!

Köszöntjük a felsőörsi
lányokat, asszonyokat,
hölgyeket
az önkormányzat,
a képviselők és az újság
szerkesztősége.

Itt van az idő,
Ébredj fel!

Eljött az idő,
Ne aludj el!

Nemzetek országa
Országok nemzete

Itt van az idő
Ébredj fel!

Eljött az idő
Itt van a fény

Egy korszak lezárult
Most már ne aludjál!

Ébredj Magyar Nemzet
Találj magadra!

Alkoss kört,
Gyújtsd meg fényedet!

Eljött az idő
Dereng a fény

Gyújtsd meg lángodat
Ragyog jál!

Újuljon a világ,
Tisztuljon!

Akinek nincs dolga
Távozzon!

Vége a haragnak,
Vége a csatáknak
Új idők hajnalán

Végre megnyugodjál!

Egyesítsd népedet!
Emeld a fényedet!

Újult erővel, oh Magyar Nemzet
Ébredj fel!

Cseke Sándor: 
Ébredj Magyar Nemzet

2011. márc. 14 hajnala

Tavaszváró tojásfa kiállítás
Megnyitó: 2016. március 20. vasárnap 16.00 óra
Helyszín: Felsőörs, Civilház

A kiállítást megnyitja: Mosonyi Emese
Közreműködik: Búzavirág Népdalkör, Malomvölgy Általános Iskola Dráma szakkör
A kiállítás ideje alatt tombolahúzás.

Szeretettel várjuk a Kézműves Szalon, Kosárfonók, Felsőörsi Hímzőműhely közös kiállításán!
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Dr. Szöllősy  Árpád (1918–2006)
Emlékezés az Európai Protestáns Magyar Szabadegyetem egykori elnökére

A napokban ismét kézbe vettem Szöllősy Árpád: Csillagóráim  XX.
századi találkozások c. könyvét. „Sikertörténet ez a könyv. Egy maros -
vásárhelyi volt református kollégista sikersorozatának és – aho gyan ő
nevezi pályája csúcspontjait – csillagóráinak hencegés nélküli elbe szé -
lése.” – írja róla Kányádi Sándor költő a bevezetésben. 
Büszkék lehetünk rá, hogy életének utolsó évei Felsőörshöz, pontosab-
ban az almádi öreghegyi nyaraló villájához kötődnek. Mint jó református
már ide költözésének évében jelentkezett egyház fenntartási adója befi -
zetésével. Abban az időben férjem volt egyházunk gondnoka, tehát az
ismeretség innen datálódik. Természetesen nemcsak ebben merült ki
segítsége. Hiszen más nemes célokra is adományozott. Emléktáblája
falunk Civiházának falán található, s mivel gyakran tapasztalom, hogy
sokan nem igazán ismerik a „tettek magyarjának” regényes életét, halálá-
nak 10. évfordulóján tisztelgésnek szánom, írásomat.
1918. május 10-én, pünkösd napján született Marosvásárhelyen. Édes -
apja: Szöllősy Gyula Kis-Küküllő megyében Gogánváralja községből
szöllős gazda családból származik. Édesanyja: Györffy Katalin mezősza -
bédi unitárius székely. Mindketten büszkék voltak tiszta magyar szár-
mazásukra. A szülői ház az ún. „Tanárok utcájában” állt, szemben a Bolyai
Kollégium bejáratával. Tanulmányait is itt kezdte meg 1924-ben. Gimná -
ziumi érettségijét ugyanitt szerezte, miközben sportos eredményeivel is
kitűnt: foci, úszás, vizipóló,  kézilabda terén. 
Első csillagórája: 1936. július
Felvétel a Kolozsvári Jogi Egyetemre. Mecénása , báró Kemény János
Marosvécsről bentlakást szerzett számára Kolozsvárott a báró Apor Szent
József Kollégiumban. Bár nem katolikus volt, ez mégsem jelentett gon-
dot, mindvégig otthonosan érezte magát társai között, ahogy ők nevez -
ték: a „Szent Jóskában”.
Elsősorban sporteredményei miatt Máriaffy Lajos, marosszentgyörgyi
földbirtokos „császári és királyi kamarás” a Marosvásárhelyi Sport Egylet
(MSE) elnöke titkárnak hívta meg a Marosvásárhelyi Leszámítoló és
Pénzváltó bankba. Ez   nemcsak joggyakornoki, de pénzügyi ügyekben
is sok tapasztalatot jelentett. Rá bízták a banki levelezések lebonyolítását,
sőt diplomáciai tárgyalásokat is folytatott a román repülőalap inspek-
toraival. „Így lettem irigyelt bankfiú havi 200 pengő fixxel, és sorra kap-
tam a meghívásokat lányos házaktól a szokásos zsúrokra. Anyagi
problémáim már nem voltak, sőt szüleimet is tudtam segíteni” – írja
önéletrajzában. 20 éves korában behívták kötelező katonai szolgálatra,
ami csak pár hónapig tartott, mert főnöke nem tudta nélkülözni
a bankban és hamarosan felmentették. Közben létrehozta a Maros vá -
sárhelyi Főiskolások és Középiskolások Egyesületét. Székhelye a Kolping
Katolikus Legényegylet helyisége, résztvevők pedig refor mátus, unitárius,
katolikus fiatalok. Esti beszélgetések, kirándulások, több napos túrák
Erdély csodás tájain, télen felolvasások, napilapok, folyóiratok és az
anyaországi remitendák megszerzése mellett, az Erdélyi Helikon szer zői
könyveinek olvasása. Ő volt a kezdeményezője 1938. októberének első
napjaiban a vásárhelyi találkozónak. 187 ifjú kapott meghívást, akkor
észre sem vették, hogy hölgyek nincsenek közöttük. A találkozó elnö -
kének egyhangúlag Tamási Áront választották meg, akinek megnyitó
beszéde ma is időszerű: „Testvérek! Európában ma negyven millió ember
él kisebbségi sorban. Igazán állíthatom a szónak igazán ősi és szenvedő
értelmében, ez a negyvenmillió ember ma Európa igazi keresz tény sége.
Nem a hatalomért, nem bőséges anyagi javakért küzd, hanem egyszerűen
olyan  elemi – nemzeti és emberi jogokért, amelyek meg illetik  vita nélkül

a világnak minden lényét, akit bármelyik nyelven embernek neveznek.”
(Hol állunk ma Európában? Mit javult a sorsunk?) Jutalmul a rendezőség
szervezési buzgóságát „kellően” értékelte a Securitate. A történelem
kereke azonban pillanatnyilag nagyot fordult.
Következett a második csillagóra: 1940. augusztus
Letette utolsó vizsgáit. 1940. augusztus 30-án visszakapták Észak- Er -
délyt, Vásárhely alatt húzódott a határ, készültek a bevonuló honvédség
fogadására. Pompáztak a díszmagyarok, kardok: „Arad, Brassó, Temes -
vár, minden magyar hazavár!” – kiáltozták nagybaczo ni Nagy Vilmos
vezérezredes és katonáinak bevonulásán. Szöllőssy Árpád, mint az ifjúság
vezetője meghívást kapott a fogadásra a híres főtéri Nap vendéglőbe, más-
nap pedig a rendőrségre, ahol megdorgálták egyesülete bekiabálásaiért.
Első figyelmeztetésként: „Nem szeretjük a kommunista megnyilvánulá-
sokat. A második audencia 1941. március 15-i beszéde miatt még barát-
ságtalanabb: „Fiam, ez már a társadalmi rend elleni uszítás!”
Az in  kri minált kifejezés beszédében  az volt: „Mi itt Erdélyben nem sze -
retjük a rangkórságot, méltóságos, kegyelmes urakat annál is inkább,
mert köztük sok a félke gyelmes.” Arisztokrata támogatói azonban mind -
ezt nem vették rossznéven. Tudatában voltak annak, hogy mire kötelez
a noblesse oblige (nemesi rang).
1941. június 7-én jogi doktorrá avatták. Hamarosan bírói tisztséget kínál-
tak fel számára, de elutasította mondván, hogy az ügyvédi függetlenséget
előnyben részesíti. Közben felgyorsultak a katonai ese mények. Többször
behívták katonai szolgálatra, olyan „egy nap a világ” hangulat alakult ki.
1944. májusában megnősült, legalizált egy több éve tartó kapcsolatot, diák
szerelmet, illendő volt. 1944. augusztus 23-án I. Mihály román király
kilépett a háborúból és átállt a szövetségesek oldalára. Horthy Miklós ki -
ugrási kísérlete 1944. októ ber 15-én kudarcot vallott. Szöllőssy ekkor már
csapattestével Szentgotthárd környékén járt, közeledett a front. 1945.
február 17-én jó hírt kapott, megszületett Klára lánya, három nap születési
szabadságot kapott. Így érkezett a húsvét másnapja március 31, amikor is
orosz fogságba kerültek. Éjszaka egy bajtársával sikerült megszöknie, civil
ruhát szerezni és nyár elején már Pestre érkezett. Itt tudta meg, hogy
családja is a fővárosban tartózkodik, majd rövid tanakodás után úgy
határoztak, hogy visszamennek Marosvásárhelyre. Lakásukat ugyan telje-
sen kirabolták, de sikerült ügyvédi diplomáját újból érvényesíttetni, s
jórészt az elfoglalt magyar otthonok és birtokok vissza szerzésével foglalko-
zott. 1947. novemberében egy régi egyesületi társa figyelmeztette, hogy
mint reakciós az ő neve is rajt van a Duna deltába deportálandók listáján,
így még aznap este átszökött Magyar országra. Csengernél lépte át a határt,
minden gond nélkül, a reggel pedig már egy Debrecen felé tartó buszon
találta. Innen vonattal Pestre, ahol ajánló levelet szerzett Pécsre, hogy
ügyvédi irodát nyithasson. Lakást és irodát bérelt a városközpontban,
melynek tulaj donosa egy idős arisztokrata hölgy, Erzsébet királyné egyik
udvarhölgyé nek leszármazottja volt. Rövidesen levelet kapott egy
marosvásárhelyi ismerősétől, dr. Bársony Józseftől, aki nagy karriert futott
be Győrött, a Kereskedelmi Iparkamara főtitkára lett, és állást ajánlott a
Győr és Vidéke Ipartestület jogtanácsosi kinevezésére. Így került Győrbe,
ahol több volt erdélyi kollégista társával is találkozott. Közben
megkezdődtek az államosítások, így a házaké is, és létrehozták a Győri
Ingatlakezelő Vállalatot, melynek pénzügyi felelőse és jogtanácsosa is lett
egyben. Diplomáját kiegészítette mérlegképes könyvelői és könyvszakértői
ismeretekkel. Ezek pont a legterhesebb rákosi éra idejére estek. Akadtak
derűs pillanatok is ebben a reménytelen elnyomó helyzetben. Május 1-jére
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Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete februárban
két alkalommal is ülésezett. A 2016. február 11-i rendkívüli ülésen az
Alsóörs–Felsőörs–Veszprém kerékpárút létesítésére vonatkozó projekt
sikeressége érdekében szükséges változtatásokról döntött a testület.
Ennek értelmében a konzorciumot Felsőörs vezeti és a jelenlegi pá-
lyázati kiírásnak legjobban megfelelő ütemezéssel, a maximális forrás
lehetőséget kihasználva az Alsóörs–Felsőörs szakasz építésére pályázik. 
A képviselők az ebben a pályázati ciklusban aktuális fejlesztési
elképzelések megvalósítására benyújtandó pályázatok pályázatírói
közreműködésre kiírandó közbeszerzési eljárás megindításáról is dön-
töttek. 
A testület 2016. február 29-i rendes ülésén tárgyalta a szociális
étkeztetés díjairól szóló rendelettervezetet. A szolgáltató idén nem
érvényesít inflációs költségnövekedést, így a térítési díjak nem változ-
nak. Ugyanígy a Miske Óvodában és a Malomvölgy Iskolában is vál-
tozatlan áron étkezhetnek a gyermekek. Az Önkormányzat
köz étkeztetésre és szociális étkeztetésre vonatkozó rendelete egyebek-
ben nem változott, a rászorulók a tavalyival megegyező módon
részesülhetnek kedvezményben. Az erre vonatkozó kérelmekről
a Humán Bizottság dönt.
A következő napirendben a helyi iparűzési adó rendeletet módosí-
totta a testület az egészségügyi alapellátást végző háziorvos, védőnő
vállalkozó részére adott adómentességgel kapcsolatban. 
A továbbiakban a képviselők a település környezetvédelmi és épített
környezet alakítási és védelmi problémáinak megoldása érdekében
önkormányzati környezetvédelmi alapot hoztak létre. Az önkor-
mányzat évente legalább 300 000,-Ft összeget fog elhelyezni az alap-
ban. Az alap forrásait az önkormányzat a védetté nyilvánított helyi
építészeti értékek megóvására, fennmaradására, megőrzésének támo-
gatására használja fel.
Ezt követően a kistérségi központi orvosi ügyelet megbízható

működtetéséhez szükséges új autó beszerzését támogatták a kép -
viselők azzal, hogy a lakosság arányában 286000 Ft hozzájárulást
szavaztak meg.
Ezután a Közös Önkormányzati Hivatal és Felsőörs Önkormányza-
tának 2016-os költségvetéséről tárgyalt a testület. A korábbi évekhez
hasonlóan a testület mértéktartó, takarékos, egyensúlyban lévő, de a
fejlesztési lehetőségeket maximálisan kihasználó költségvetést alkotott.
A költségvetés főösszege idén 409.231.000 Ft. A tavalyi évben ez
358.587.000 Ft volt. A növekedés egyik lényeges oka a költségvetésben
felújításokra tervezett összeg emelkedése. Ebből a keretből nem csak
az óvodaépület tervezett 28 millió forint értékű felújítása valósítható
meg, hanem például kül- és belterületi útfelújítások is. 
A következő napirendi pontokban különféle ügyekkel foglalkozott
a testület. A külterületi 064/5 hrsz út belterületbe vonásával a Miske
utcán tervezett burkolt út építése válik lehetővé. A belterületi 39 hrsz
földrészlet megvásárlása esetén az Almádi út mentén folytathatjuk a
járdaépítést. Két további – magántulajdonban lévő – földrészlet bel-
területbe vonása indul el az idén életbe lépett rendezési terv
következményeként. A képviselők a belterületbe vonás feltételeiről
döntöttek.  
A képviselő testület támogatta a Felsőörsi Református Egyházközség
kérését a templom külső homlokzata felújításának befejezésére.
Az önkormányzat a munkákat 500000 Ft-tal segíti.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár márciusban és április -
ban tartandó eseményeit, valamint a Hírmondó következő számának
tartalmát.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják
községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegy -
zőkönyvek’ menüpont alatt.

DR. KULCSÁR TAMÁS, ALPOLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek

minden ingatlant, főleg az üzleteket  ki kellett dekorálni vörös drapériával,
és sarló-kalapács háttérrel. Az Árpád úton lévő Állarforgalmi Vállalat ki-
rakatába a felirat alá kitették hazánk nagy vezetőinek; – Rákosi, Gerő,
Révai, Farkas – arcképeit. Az utcán összegyűltek az emberek, kuncogás,

hangos nevetés, majd röhej. Az embereknek volt humorérzékük, de a
rendőröknek már kevésbé. Oszlatták a bámészkodókat, a vállalatvezető
pedig repült. „Hát így éltünk akkor Pannóniában.”
Folytatás a következő számban.

Felsőörs Önkormányzata pályázatot hirdet bejegyzett társadalmi
szer vezetek részére a 2016-os évre Felsőörs közigazgatási területén
közösségi rendezvények, programok lebonyolítására.
A beérkező pályázatok között felosztható 2016 évi keretösszeg:
600 000 Ft.
A pályázatokat Felsőörs Község Önkormányzatához (8227 Felsőörs,
Szabadság tér 2. ) lehet benyújtani 2016. március 25-ig (péntekig).
A pályázatokat a Humán Bizottság javaslatával a képviselő-testület
bírálja el a pályázat benyújtását követő aktuális (előreláthatóan április
elején) soros ülésén. A pályázattal kapcsolatos részletek az önkor-
mányzat hivatalos honlapján olvashatók (www.felsoors.hu )

Felsőörs, 2016. február 29.
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás
Civil szervezetek részére

Tájékoztatjuk a Tisztelt lakosságot, hogy a HÁZHOZ MENŐ szelektív
hulladékgyűjtés Felsőörsön a következő időpontokban történik:

MINDEN HÓNAP 3. PÉNTEK
MÁSODIK ALKALOM: 2016. MÁRCIUS 18.

Kérjük a tisztelt lakosságot, hogy a megtelt szelektív gyűjtőzsákokat
legkésőbb a gyűjtés napján reggel 6:15-ig helyezzék ki a házuk elé.

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szelektív hulladékgyűjtés

Tisztelt Vásárlók!
A felsőörsi bolt átalakítás miatt zárva tart 2016. 2. 26-tól

2016. 3. 23-ig. • Nyitás időpontja: 2016. 3. 24.
Türelmüket és megértésüket köszönjük!

HARMADIK FORRÁS-COOP KERESKEDELMI KFT.
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Kedves Olvasók! Nagy érdeklődéssel figyeljük
a klímaváltozással kapcsolatos híreket, ha
melegszik a klímánk, vajon mi volt régen? 
A témáról két részletben szeretnénk írni, a
mostani a hőmérséklet hosszú távú válto -
zékonyságával foglalkozik, a második pedig
ezeknek a változásoknak az emberiségre gyako-
rolt hatását igyekszik szemléltetni.
Mennyire állandó, vagy változékony a kör -
nyezetünk illetve bolygónk klímája? 
Erre a kérdésre sokféle választ kaphatunk, attól
függően, hogyan kérdezünk, és mennyire te -
kintünk vissza, mit tekintünk átlagosnak,
amely hez képest ma melegedésről beszélünk.
Gyerekkoromra visszaemlékezve élénken él
bennem az a téli kép, amikor az utakról széttolt
hó sokkal magasabb volt, mint én, és nem lát-
tam ki közüle. Természetesen az ennél kevésbé
havas telekre nem emlékszem annyira, mert
azokban nem volt meg az az érdekesség, amely
miatt bevésődött volna az emlékeim közé. 
Nem lebecsülve a személyes emlékeket, a helyi
mikroklíma jelentőségét, a régmúlt klímájáról
időrendben visszafelé haladva információkat
gyűjthetünk például a meteorológusok rend -
szeres hőmérséklet mérési adataiból, a bor -
vidékek szőlő munkáinak időpontjairól szóló
feljegyzések alapján (pl. mikor sarjadt egy adott
évben először a szőlő levele), a történelmi ese -
mények időjárásra vonatkozó feljegyzéseiből,
régészeti leletekből (Grönlandon a jégtakaróból
kiolvadó viking település leletei), fák év-
gyűrűinek elemzéséből, a mondákból (több
kultúrában is előforduló vízözön leírások). Még
régebbi idők hőmérsékleteiről a jégzárványok
gázösszetétel vizsgálata és oxigén izotóp arányok
mérése tájékoztat.

Van-e klímaváltozás? 
A válasz egyértelmű igen, mert a földi klíma
soha sem volt állandó. Erre utalnak a rövid távú
személyes emlékeink, de a geológiai adatok
alapján több milliárd évre visszamenőleg vissza-
tekintve a földtörténeti időkre, általában
melegebb volt, mint ma, de előfordult négy
nagy jegesedési periódus, amelyekben akár még
az egyenlítőt is megközelítette az állandó jég
(erre találtak geológiai nyomokat Afrikában).
Jelenleg is egy hideg periódus (jégkorszak)
végén élünk. Ezeknek a nagy jegesedéseknek az
okai ismeretlenek. 
Ezekben a periódusokban néhány százmillió
évente néhány százezer évre jégkorszakba
zuhan a klíma. Ekkor jellemzően megjelennek
a sarki jégsapkák, amelyek a köztes 100 millió
éves időszakokban nem voltak jelen. A jég

tömeges megjelenésével a szabad vízmennyiség
csökken, ekkor a tengerek vízszintje akár több
száz métert is csökkenhet. Az éghajlat hideggé
és szárazzá válik. Ehhez alkalmazkodik az
élővilág is. Mivel most is egy ilyen jégkorszak
vége felé vagyunk, ha elolvadna az összes jelen-
legi jég, a tengerszint 60–100 méterrel
emelkedne. (Viszonyításul, ha ennyire emel -
ked  ne a tengerek vízszintje, Szeged és az Alföld
nagy része felett már 20–30 m víz hullámzana).
A legutóbbi interglaciális (jégkorszakok
közötti periódus) vége kb. 120 ezer évvel
ezelőtt volt. Akkor megint egy új hideg perió-
dus, jegesedés kezdődött, amely kb. 10–12 ezer
évvel ezelőtt váltott tartós melegedésbe. Ebben
az időben az Északi sarktól a Németalföldig ért
le az összefüggő jégtakaró. (Észtországban lát-
tam kétszintes ház nagyságú óriási sziklákat a
síkságon, amelyeket ez a terjeszkedő jégtakaró
hozott magával a távoli hegyekből.) 
Nézzük meg a következő ábrát, amely az elmúlt
110 ezer év földi átlaghőmérséklet eltérését
mutatja a maihoz képest. A görbe jobb oldali
vége a nulla érték körül van, tehát nem tér el ez
már a ma megszokott hőmérsékletektől
lényegesen, még az ettől balra eső nagyon
változékony, nulla alatti értékek azt jelentik,
hogy abban az időszakban a maitól negatív
irányban tért el, azaz alacsonyabb volt az átlag -
hőmérséklet. 

Leolvasható a görbéről, hogy az elmúlt 110
ezer évben mindig alacsonyabb volt a hő -
mérséklet mint ma, hol csak 1 fokkal, de sok
esetben 8–10 fokkal is. Látható az is, hogy a
változások, nagyon hirtelen következtek be
(nagyon sok a majdnem függőleges vonal, ami
azt jelenti, hogy pár 10 vagy száz év alatt
6–8 fokot is tudott változni, hűlni vagy
melegedni a hőmérséklet! (Viszonyításul ma a
nemzetközi szervezetek 2 fokos melegedést tar-
tanak még elfogadhatónak!)
A diagramon levő időben már éltek emberek,
Európában sok helyen együtt élt a modern
ember (Homo Sapiens) és a Neandervölgyinek
nevezett emberős. Ez utóbbi zömökebb test-
felépítésével jobban alkalmazkodott a jégkor -
szak hideg időjárásához. Ekkor még szárazabb
tundraszerű erdős terület volt Európa jég-

mentes része, rajta nagytestű állatokkal, mint
az őstulok és a mamut. Ez időben születtek a
híres barlangfestmények a mai spanyol terü -
leten levő Altamira barlangban, amelyeken
ezeket az állatokat örökítették meg az isme -
retlen alkotók. 

Nagyon érdekes, hogy kb. 10 ezer évvel ezelőtt
viszonylag rövid idő alatt 8 foknyit (!)
melegedett a hőmérséklet, ezzel elolvadtak és
visszaszorultak a jégsapkák a mai ismert
területükre. A nagy mennyiségű olvadék víz je-
lentősen megemelte a tengerek vízszintjét, ami
átalakította az akkori tengerpartokat. Abban az
időben a Fekete tenger medencéjében a mai
kiterjedésénél jóval kisebb tó volt, amely
az akkori világtenger szintje alatt hullámzott,
és partján sok emberi település lehetett.
Az emelkedő tengervíz áttörte a mostani Bosz-
porusznál levő természetes földnyelvet, és óriási
árhullámmal elöntötte és gyorsan fel is töltötte
a Fekete tenger medencéjét. 
Hasonló természeti katasztrófa történhetett,
amikor Észak Amerikában a Hudson öblöt
elöntötte ugyanez az emelkedő tengervíz, vagy
a mai Kanada területén olvadékvízből ki -
alakult óriási tó utat törve az óceán felé
elsodort minden útjába kerülő akadályt, em-
beri települést. Talán ezek az özönvízszerű
történések szerepelnek több kultúrkör mon -
dáiban, így a Bibliában is.
Visszatérve az elmúlt 110 ezer év hőmérséklet
változásait bemutató görbére, látható, hogy az
addig igen nagy kilengéseket mutató hőmérsék-
let a mai érték körül állandósult, és ez a me -
legebb és esős, párás időjárás nagy mértékben
segítette a mai ember vadászó gyűjtögető élet-
módjából a letelepedéssel járó növénytermesztő
kultúrába való átmenetet. Ezeknek a kultúrák-
nak a kialakulása történt meg a mai ismereteink
szerint Mezopotámiában, Indiában és Kíná -
ban.
A klíma változások okozta társadalmi változá-
sokról a következő lapszámban adunk össze-
foglalót.

KEPES JÓZSEF

Klímaváltozás – A földi klíma történetéről I. 
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„Itt a farsang, áll a bál…”
Óvoda farsang

Nyeremények felajánlói: Almádi Sóbarlang
és Egészségőrző Központ, Balaton-felvidéki
Nemzeti Park, Balatonfüred Kulturális
Nonprofit Kft, Balaton Hajózási Zrt., Bala-
ton Riviéra Egyesület, Explora Szabadulós
Játék (Veszprém), Feczkó Roberta svédmasszőr
(Felsőörs), Felsőörsi Gyógyszertár, Gelléri

Pince (Felsőörs), Herendi Majolikagyár,
Kendli Erika masszőr (Felsőörs), Kisoroszlán
Kávézó és Pizzéria (Felsőörs), Kittenberger
Kálmán Növény- és  Vadaspark (Veszprém),
KOKO Cukrászda (Veszprém), Pannon
Várszínház (Veszprém), Petőfi Színház
(Veszprém), Pocca Pince (Felsőörs), Sobri Jóska

Élmény és Kalandpark (Kislőd), Tivafa Kft.
Fakereskedés (Felsőörs, Köveskút-puszta),
TURI-RUCI (Felsőörs), Völgyikút Ház
(Veszprém)
Szponzor: Kárpáti Péter

Köszönjük!

Farsangi bál

Iskola farsang

Nordic Walking túra indul a Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda
szervezésében kéthetenként Felsõörsön!
Indulás: a Civilház elõl 
Idõpont: 2016. március 12. szombat 15.00-18.00
Képzett oktatót, botokat biztosítunk!
Jöjjön el, próbálja ki!
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Felsőörs Község Önkormányzata – csatlakozva 
„A legszebb konyhakertek” – Magyarország legszebb

konyhakertjei országos programhoz – 2016-ban is meghirdeti 
„A legszebb konyhakertek” című programot/versenyt.

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai, vagy
barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza azt,
termesszen benne maga és családja számára minél több konyhakerti
zöldséget, gyümölcsöt.
Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 50 m2 alatt
• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, óvodák, iskolák, szervezetek által meg-

művelt kertek

Jelentkezési határidő: 2016. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
• Felsőörs Község Önkormányzatának titkárságán   
• Felsőörsi Könyvtárban 
• Letölthető www.felsoors.hu honlapról (’Aktuális hírek’ – ’További

bejegyzések’ – ’Legszebb konyhakertek’) és elektronikusan is
beküldhető onkormanyzat@felsoors.hu címre

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelent kezését!

Felsőörs, 2016. 2. 22. 

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Óvodai beíratás
Tisztelt érintett szülők!

Az óvodában a 2016/2017. nevelési év 2016. szeptember 1-től 2017.
augusztus 31-ig tart. A gyermekek a 2016/2017. nevelési évre
vonatkozó egy időszakon belüli óvodai felvételének ideje:

2016. április 20. (szerda) 8-16.30 óra
helye: Miske Óvoda 8227. Felsőörs, Fő u. 21.

Az óvodai felvétel / átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyer -
meke óvodai felvételét / átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos. 
A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja. A 2016/2017. nevelési évre felvehető az a gyermek is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Bővebb információ: www.felsoors.hu
Érdeklődni lehet:

Miske Óvoda 8227. Felsőörs, Fő u. 21.
Tel.: 87/477-001

NAGY ZSUZSANNA, ÓVODAVEZETŐ

Pompor Évának hívnak, 2005-ben általános szociális munkás szakon
végeztem a Veszprémi Érseki Hittudományi Főiskolán. 2014. október
1-től dolgozom a Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ
és Szociális Szolgálatnál Balatonalmádiban.
2016. január 1-től Felsőörs településen is a Szolgálat látja el a család-
segítő és gyermekjóléti feladatokat.

Kérem, engedjék meg, hogy pár mondatban bemutassam a család-
segítést:
Életünk során számtalan váratlan helyzettel kell megküzdenünk
(munkahelyi, személyes és családi konfliktusok, halálesetek, pénzbe-
fizetési elmaradások, ügyintézés) és bárkivel előfordulhat, hogy egy
bizonyos helyzetben nem találja a megoldás kulcsát és tanácstalan.
Mivel ez mindenkivel megeshet, ezért kedves érdeklődő nem kell azt
gondolnia, hogy szégyen bejönni hozzánk. Segítséget kérni már az
első nagy lépést jelenti a megoldás felé. 
Ezért ha úgy érzi, hogy válsághelyzetbe került, párkapcsolati vagy
családi konfliktusa van, jöjjön, el hozzánk. Külső segítő félként azon
leszünk, hogy mindenki számára megfelelő megoldást találjunk és a
konfliktust rendezni tudják. Vagy ha éppen úgy érzi, hogy elveszett mai
bürokratikus világunkban, akkor mi segítünk eligazodni benne. Együtt

válaszokat keresünk és találunk a szociális ellátó rendszer igénybevételi
módjairól és lehetőségeiről, együtt kitöltjük a kérel meket és a túlbonyo -
lított beadványokat, formanyomtat vá nyokat. Segítünk értelmezni és
tanácsot adunk a többoldalas jogi szövegezésű levelekhez.
Ha Ön most pályakezdő vagy eljött munkahelyéről és most keresi a
megoldásokat, akkor is keressen minket. Frissen tartjuk a térség
aktuális munka lehetőségeit, tájékoztatunk a törvényi változásokról
és a nyugdíjkérdés aktualitásairól. Segítünk jó önéletrajzot és motivá-
ciós levelet írni, felkészülni az interjúra. 
Az intézmény nem rendelkezik hatósági jogkörökkel, a szolgáltatásaink
igénybevétele önkéntes és térítésmentes.
A családsegítés keretében biztosítjuk:
Tájékoztatást, információt nyújtunk szociális, családtámogatási, tár-
sadalombiztosítási ellátások, egészségkárosodás esetén leszázalékolás,
nyugdíjazás formáiról és a hozzájutás lehetőségeiről.
Ügyintézési nehézségek esetén segítséget nyújtunk családtámogatás
igénybevételéhez (gyes, gyed, családi pótlék, anyasági támogatás),
rokkantsági nyugdíj nyomtatványok kitöltésében, fellebbezések
elkészítésében, közüzemi tartozások, díjhátralékok rendezésében. 
Igény szerint lehetőség van jogi és pszichológiai tanácsadás igény-
bevételére előzetesen egyeztetett időpontban.

Kedves Olvasó!
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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

Az anyagi nehézségekkel küzdők számára pénzbeli, természetbeli el-
látásokhoz, továbbá szociális szolgáltatásokhoz való hozzájutás meg -
szervezése.
Telefonálás, interneten történő ügyintézés lehetőségének biztosításá-
val a településen törekedni kell a gyorsabb ügyintézésre, az infor -
máció csere megkönnyítésére.
Szociális, életvezetési- és mentálhigiénés tanácsadás: az egyén, a család

életében előforduló konfliktusok, működési zavarok esetén, (ügyfél-
fogadási rend szerint).

Ügyfélfogadási idő: Minden héten szerdán 8–10-ig
Helyszín: Szociális Központ, Batthyány tér 5/1.
Telefonos elérhetőség: Hétfő, kedd, csütörtök, péntek: 88/542-554
Szerda: 87/787-040

Szemétszedés – március 19. szombat
Tisztelt Felsőörsi polgárok! A Víz Világnapja alkalmából hagyományos tavaszi szemétgyűjtő akcióra hívunk minden, a környezetéért

tenni kész lakost. A szemétgyűjtés időpontja:2016. március 19. szombat, 9:00 óra
Fenti időpontig várjuk civil-szervezetek, baráti társaságok, családok, egyének jelentkezését (tel.: 87/577-218), megjelenését.

Találkozó a Civil ház előtt (8227 Felsőörs, Szabadság tér 5.) A résztvevőknek zsákot, kesztyűt biztosítunk!

FÉK EGYESÜLET, FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Ping-pong asztal a Civilház udvarán
A közművelődési érdekeltségnövelő támogatásnak köszönhetően

a Civilház padlójának cseréje és a ház belső meszelésén kívül sikerült
a támogatásból egy minőségi kültéri ping-pong asztalt vásárolnunk.

A minél nagyobb kihasználtság érdekében a Civilház udvarán
helyeztük el. Télen, rossz időben a féltető alatt van lehetőség

használni, nyári jó időben a pince előtti részen várja
a szórakozni vágyókat.

Az asztal megóvása érdekében használat után a hozzá tartozó
ponyvával takarjuk a játékszert!

Ütőket, labdákat a Hivatal nyitvatartási idejében lehet elkérni.
Jó szórakozást minden sportszeretőnek!

ILLÉS ANDRÁS, KULTURÁLIS MUNKATÁRS

Tisztelt helyi lakosok!
Az amatőr szinten sakkozni, asztaliteniszezni kedvelőket

szívesen várjuk március 14-én (hétfőn) 18 órára a Civilházba.
Részvétel díjtalan.

Soós Zoltán • Te.l:  20/770-4937
Tóth Csabáné közösségszervező • Tel.:  87/577-219,  70-320-6854

Alakformáló torna Galako módszerrel!
A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében ingyenes

alakformáló torna indult.
Helyszín: Felsőörs, iskola • Időpont: Hétfő 17.00

Várunk minden mozogni vágyót, korhatár nélkül!

2016. január 23-án megtartottuk hagyo mányos Fánkfarsang ren-
dezvényünket.
„Téltemetés” helyett megérkezett a havazás a szánkóval érkező gye -
rekek nagy örömére. Csikászné Erika vezetésével több száz fánkot
sütöttek asszonyaink, ami el is fogyott.
Bent a melegben Melnecsukné Vati Judit  irányításával kézműves  ját-
szóházban vehettek részt a gyerekek. Kint a fedett részt próbáltuk
befűteni, ami többé-kevésbé sike rült. A finom forralt bor, tea (amit
ingyen kaptak a gyerekek), virsli és Maróti Péter büféje egészítette ki
a kínálatot.
Bemutatkozott Bonyhádi Viki és Lili énekkel és a Márkói Kamara
TeHátrum farsangi komédiával.
Sajnos a meghirdetett „Fánk versenyre” egy jelentkező volt (Szőkéné
Vízi Gabriella), így Ő kapta meg az első helyezettnek járó vásárlási
utalványt. 

Ebben az évben kevesebben jöttek el mint az előző években,de jó
hangulatú rendezvényről az Öböl Tv is tudósított. 
Köszönetet kell mondanom ezen az úton is támogatóinknak: Schőnig
Cukrászda, Keller Cukrászda,Pocca Pincészet, Biró Zoltán, Illés An-
drás, Feczkó Róberta svédmasszőrnek, Tárainé Kendli Erika
masszőrnek, Maróti Péternek, akik a tombolához ajánlottak fel dí-
jakat, és annak a sok névtelennek is, akik csak a tombola asztalra tet-
ték felajánlásukat. Köszönet Csikász Ferencné (Erika), Szabó Pálné
(Eszti), Melnecsukné Judit és férje, Tóth Zsolt, Lakatos András és
Kaszás László segítségének, Felsőörs Község Önkormányzatának. És
végül, de nem utoljára egyesületünk asszo nyainak és a családjaiknak,
akik nélkül nem jöhetett volna létre a rendezvény.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA

NŐFE ELNÖKE

Fánkfarsang
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LOGI-KASZINÓ
a felsőörsi Civilházban!

SÓTONYI SÁNDOR
április 9-én (szombat)

9.30 órára
hívja a táblajátékokat

kedvelőket egy tanulságosan
bohókás játéknapra. 

Belépés díjtalan, de aki a versenyszerű játékban is részt kíván
venni, kérjük, nevezését 2016. március 31-ig jelezze

(név / életkor) a községi könyvtárban.
(tel.: 87/577-219,  70/320-6854)

A nevezések „élesítése” a kezdés előtt 30 perccel:
9:30-tól 10:00-ig.

Felnőttek, szülők, kísérők biztosan találnak néhány
feljegyzésre érdemes játékötletet, házilagosan is elkészíthető

játékokat, amihez hasznos lehet papír-ceruza...
Ízelítő a játék-kínálatból: amőbák, malmok, szudokuk.
Az elődöntő 10.00-kor kezdődik, a döntő tervezett

kezdése 11.00 óra.

Szeretettel várunk mindenkit!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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