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Másodszor is „Zöld Óvoda”
„A tapasztalatot nem lehet kitalálni. Azt meg
kell szerezni.” (Albert Camus)

Óvodánk környezetbarát szemléletmódja,
a helyi értékek megismerésének, védelmének,
fontosságának tudatosítása, a fenntarthatóságra
nevelés erősítése érdekében végzet munkája elis-
meréseként másodszor is elnyerte a „Zöld
Óvoda” címet. A díj átadására 2019. január
21-én került sor szakmai nap keretében a Ma -
gyar Mezőgazdasági Múzeum és Könyvtárnak
otthont adó Vajdahunyadvárban. Az okle ve -
leket László Tibor Zoltán az Agrárminiszté rium
környezetügyért felelős helyettes állam  titkára és
Pálfi Erika az Emberi Erőforrások Minisztéri-
uma főosztályvezetője adta át.
A fenntartónak, az óvoda dolgozóinak és a hoz-
zánk járó gyermekek szüleinek aktív együtt -

működésére volt szükség, hogy mun kánk során
teljesíteni tudtuk a Zöld Óvoda Kritériumrend-
szerben foglalt tartalmak több mint 80%-át
(megfelelő eszközök a gyerekek számára,
kiskert, zöld programok, stb.). Munkánk itt
nem ér véget, mert a cím továbbfejlődésre
kötelez bennünket. Továbbra is igyekszünk
prog ramjainkat, mindennapjainkat a zöld szem-
lélet jegyében tervezni, minél mélyebb tarta -
lommal megtölteni, a gyermekek ismereteit e
témakörben tovább bővíteni, szélesíteni.
Célunk, hogy az intézmény harmadszorra is el-
nyerhesse az elismerést, és azt követően pedig
az Örökös Zöld Óvoda címmel is büszkélked-
hessen.

NAGY ZSUZSANNA

ÓVODAVEZETŐ

Bölcsődei
igényfelmérés –

FELHÍVÁS
Felsőörs Község Önkormányzata

felhívja a bölcsődés korú gyermekeket
nevelő szülők figyelmét,

hogy 2019-ben is igényfelmérést
végez a bölcsődei ellátásra vonatkozóan.

Kérjük, amennyiben Felsőörsön
életvitelszerűen élő bölcsődéskorú

gyermeke számára igényelné
a bölcsődei ellátást Felsőörs településen,

úgy azt 2019. április 15-éig
szíveskedjék jelezni önkormányzatunk
felé az onkormanyzat@felsoors.hu
email címen. A tárgy rovatba kérjük,
szíveskedjék beírni: „bölcsődei igény”.

Köszönjük!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Álláslehetõség
A felsõörsi Miske Óvoda
pályázatot hirdet 2 fõ
KISGYERMEKNEVELÕI
munkakör betöltésére.
A pályázati kiírás
a www.kozigallas.hu
állásportálon található.

Óvodai
beiratkozás

A gyermekek a 2019/2020.
nevelési évre vonatkozó egy időszakon

belüli óvodai felvételének

Ideje:
2019. május 2. (csütörtök)

8:00–16:30 óra

Helye:
Miske Óvoda

8227 Felsőörs, Fő u. 21.

Részletek a hirdetőkön,
illetve az Önkormányzat honlapján.
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Nekem a Balaton… 
Vége a februárnak, egy hónapon belül hivatalosan is itt a tavasz. Bár
gyanítom, fogunk mi még márciusban nagykabátban dideregni.
Egy-két hete, amióta az utcára lépve nem az a legelső gondolatom,
hogy mikor lehetek ismét valami csodálatosan meleg, fűtött helyiség-
ben, azóta újra elkezdtünk csavarogni a lányokkal ide-oda. Legked-
vesebb helyük persze a tópart és a kikötő környéke, ahonnan csak jóval
sötétedés után lehet nagy nehezen hazakönyörögni őket. Imádnak
kacsákat etetni – mint a legtöbb gyerek, gondolom –, ezért figyelnem
kell rá, hogy mindig legyen nálam százforintos érme az eledeles auto -
matához. Nagyokat nevetnek, mikor egy-egy kacsa felbátorodva
közelebb totyog hozzájuk, a hattyúkat azonban inkább tisztelettudó
távolságtartással kezelik. Főleg Cili. Mondjuk meg is értem, én is meg
lennék szeppenve, ha egy nálamnál kétszer nagyobb madár közelítene
villámsebességgel a kezemben lévő élelem felé.
Julival fedeztünk már fel hóvirágot, és jó lenne valahol medvehagymát
is bukkanni. Szerelmese vagyok ennek a növénynek, szoktam belőle
levest, salátát és pestót is csinálni, eddig azonban mindig csak árusok-
tól sikerült beszerezni. (Pedig a Bükkben aztán zsákszámra nő min-
denfelé, hosszú éveken át mégsem sikerült a szüretelőket megelőzni.)
Már utánajártam, hol lehet a Balaton mellett legálisan gyűjteni, úgy-
hogy nemsokára az erdőt is bevesszük.

Bár közvetlenül a ház mellett egy darabig még biztos nem zöldell majd
fű, a környező természet bőségesen kárpótol mindenért. Meg még
azon is túl... Persze a lehetőség eddigi életünkben is adott volt, hogy
szabadidőnkben a városból kiszakadva kiránduljunk, ez azért mégis -
csak korlátozott keretek között volt megvalósítható. Hiába jártam már
be eddigi életem során keresztbe-kasul az Északi-középhegységet, a
Mátrát, a Pilist, a Bakonyt, a Balaton-felvidéket, az mégsem ugyanaz,
mint reggel ébredés után kinézni a domboldalra, vagy délutánonként
sétálni a völgyben „csak úgy”.
Sosem fogom elfelejteni azt a napot, amikor friss szülőkként, egy két
hónapos csecsemővel szó szerint megszabadultunk a várostól. Azt ezt
követő időszakban hónapokon át minden egyes délután a kővágóörsi
kőtengerhez jártam babakocsit tologatni, vagy felkötöttem a kicsit
magamra, és úgy sétáltunk a mezőkön.
Nem tudom, lesz-e valaha olyan, amikor egyszer majd megszűnök
hálásnak lenni azért a természeti környezetért, ami itt körülvesz ben-
nünket. (Vagy legalábbis sétatávolságban van.) Valószínűleg soha.
És remélem, a gyerekeim sem.
Bergentől Ótátrafüreden át Budapestig sok helyen láttam már, de
nekem a Balatonnál a legszebb a tavasz!

KÁRPÁTI-ZERGI VICA

Könyv a Gáty családról és Örökség-díj átadás a Magyar Kultúra Napján
Januárban tartottuk a Magyar Kultúra napját a
Felsőörsért Közalapítvány szervezésében a re -
for mátus parókián. A vendégek köszöntése
után Kerpel Péter, a Pápai Református Gimná -
ziu mának a tanára, Gáty Ferenc tiszteletes úr
unokája, a Gáty családról írt kötetét mutatta
be, fotókkal és kisfilmekkel illusztrálva.
A könyvből kiderül, hogy Gáti István reformá-
tus lelkész, a felvilágosodás kori Magyarország
első gyorsírási rendszerének kidolgozója volt.
A fia, az akadémikus mérnök Gáty István,

a Nátus épületének egyik tervezője, míg annak
unokája, Gáty Zoltán zeneszerző, zenetanár,
Erkel Ferenc tanítványa volt. Majd elérkeztünk
Gáty Ferenchez, Kerpel Péter anyai nagy -
apjához, akit 1927-ben választották meg Fel-
sőörs lelkipásztorának. Sokoldalú, képzett
fiatalemberként a falu kulturális életének egyik
zászlóvivője volt. Dalárdát alapított, melynek
felekezeti hovatartozás nélkül minden tehet-
séges felsőörsi ember tagja lehetett. Zenekart
hozott létre, mellyel klasszikus műveket szólal-

tatott meg, emelve a közösségi ünnepek fényét.
Felesége hűséges társa volt a közel 100 felsőörsi
gyermek zene és nyelv tanításában. Sokoldalú
tudásával részt vállalt a közéletben is, nagy sik-
erű színdarabokat szervezett, zenét szerzett,
verseket írt. Az 1948-as államosításig a lelki -
pásztorkodás mellett tanítói munkát is ellátott
a falu elemi iskolájában. Ötvennyolc éven ke -
resztül szolgálta Felsőörsöt. Kilencvennégy
éves korában hunyt el, emléke a mai napig él
a település lakóinak a szívében, a református
templomban emléktábla őrzi nevét.
A könyvbemutató után került sor az Örökség-
díj átadásra, melyet a Felsőörsi Hímző Műhely
és Felsőörs Község Önkormányzata 2017-ben
alapított. Idén Simon Gábor tanár, fafaragó
nép művész, az Országos Népművészeti Egye -
sület tagja vehette át a nemes kitüntetést Szabó
Balázs polgármestertől, valamint a Balaton-fel -
vidéki hímzéses kenyérkosárkendőt a hímzőtől
Vargáné Németh Erzsébettől.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Mária Terézia királynő 1767-ben bevezette urbárium tör -
vényének kiadása után – annak ellenére, hogy Felsőörsön
sem egyházi, sem világi majorsági földbirtokok nem
alakultak ki –, mégis növekedett a lakosság, bővültek a
piaci lehetőségek és emelkedtek a földárak. Egy teljes
telekhez 18–22 hold szántó, 6–8 holdnyi rét és háromne-
gyed holdnyi belső telek tartozott. Ennek alapján a
földesúr 52 nap igás, vagy 104 nap gyalog robotot követel-
hetett. A robot pénzben is megváltható volt.

Birtokkal rendelkezett a prépostság 7 jobbággyal, a veszp -
rémi káptalan 9 jobbággyal, Ányos Ferenc világi földbir-
tokos 5 jobbággyal, Özv. Tallián Ignácné 18 jobbággyal.
Természetesen itt a jobbágy szó alatt az egész család ér-
tendő. Egy-egy család akár 8–10 gyermeket is nevelt.
Közülük csak néhány család volt „szabadmenetelű” (maga
házában lakó zsellér, pl. Varga György, Bencsik Pál). Mind
a négy földesúrnál a jobbágyok és zsellérek évente egyaránt
fizettek 1–1 forint árendát, telekrészüknek megfelelő öl
fát (pl. az ¼ telkes ¼ öl fát hordott be), kötelesek voltak
évente leadni negyed, vagy fél icce vajat, valamint 1–1 kap-
pant, 1–1 csirkét és 4–10 darab tojást. Az úrbéri szolgá -
latok rendezése mindkét fél megelégedésére szolgált.
Bizonyítja ezt egy 1769. október 16-án kiadott nyilatkozat,
melyet Ányos Ferenc jobbágyai adtak ki: 

„Mi alább megirattak, Tekintetes Nemzetes és Vitézlő Ányos
Ferenc úr jobbágyi adgyuk tudtára mindeneknek, az kiket
illet ez levelünknek rendiben, hogy mi emlétett Földes
Urunkkal számot vetvén az Úrbariális Regulationak
értelme szerént szolgálván, a mennyivel többre szolgálatunk
találtatott, az a Füst pénzben (állami adó) bé számláltatott.
Földes Urunk ellen pedig panaszunk nem lévén. Mellyrül
adgyuk egyenlő akarattal ezen Testimóniális Levelünket
Saját kezünk kereszt vonyásával és Helységünk pöcséttyével
meg erősítve.

Signat Fölső- Eörs die 16. okt. Anno 1796. Pap Samu X
Fülei Ferenc X Bencsik János X Tarsolly István X Márkus
Péter X”

Az akkori összeírás szerint 4 iparost említenek, mint nemes
Mórocza Ferenc kovácsmester, Varga Ferenc takács legény,
aki külföldi vándorútjáról hazatérve 1771. január 13-án
vett bérbe egy házhelyet Felsőörsön, hogy „.. ezen árendás

helyre szabadon építhessen egy böcsületes házat.” A másik
két iparos molnár volt. Tudunk egy Kiss Péter nevű fel-
sőörsi hegyközség vezetőről, aki „Feő hegymester” 1772.
április 22-én és a teljes földesúri kilenced megfizetése ellen
protestált a szőlősgazdák nevében. Így hegyvámot és fél ki-
lencedet fizettek a bérlők. A boros gazdák boraikat jól
tudták értékesíteni. A legnagyobb értéket a szőlők jelen-
tették, aki csak tehette szőlő birtokot vásárolt. Egy nemes
Magyarossy Ferenc nevű felsőörsi lakos bort és sört kezdett
árulni a házánál, konkurenciát teremtve ezzel a földesúri
kocsmának. Pincéjéről leverték a lakatot és egy 15 akós
vasabroncsos hordót kigurítottak az utcára. Ezt részben
meg itták, illetve kiburogatták az elkövetők, majd a hordót
is szétvágták. Mind ezt földesuraik parancsára tették. Egy
egyház látogatási jegyzőkönyv szerint már katolikus tanító
személyéről is említést tesznek, miszerint a „mester a pré-
posti kúriában kapott szállást, föld javadalmai még nem
voltak, a préposttól kapott évente 20 forintot és 20 pozso -
nyi mérő (1248 liter) gabonát. A református iskolában a
pap (lévita) látta el az oktatási teendőket, mely elsősorban
a betűvetés tudományára, éneklésre, imádkozásra terjedt
ki, melyre égető szükség volt, mint azt a fenti nyilatkozat
aláíróinak analfabétát jelző kereszt jelei is mutatták.

Az 1785-ben II. József császár által elrendelt országos
összeírás szerint 614 főre emelkedett a község lakossága.
Ez a 614 ember 130 családban élt, 135 lakóházban. A fér-
fiak száma: 308, nők: 306, ebből 2 pap, 30 nemes, 28
paraszt, 29 polgár, 79 zsellér, 32 egyéb és 104 fiú gyermek.
(A lányo kat ekkor még nem tartották számon.)

1780. október 28-án iktatták be Mezőszegedi Szegedy
János vasvári kanonokot és pápóci perjelt felsőörsi pré-
posttá. Az anyakönyvekben csak szerényen plébánosnak
nevezte magát. Ő kezdte meg a préposti kúria szépítgetését,
melyre préposti javadalmait áldozta. Nála töltött két esz-
tendőt unoka húga, Szegedy Róza, Kisfaludy Sándor költő
későbbi felesége. 

Népességünk megoszlását tekintve a megjelenő 29 polgár
elsősorban a falu lakóinak kézműves, kereskedő, iparosait
jelenti, mely főleg a szőlő és borkereskedésre épült.

RÁSKY MIHÁLYNÉ

TANÁR

A polgárosodás kezdete falunkban
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2019. január
22-én tartotta soron következő nyílt ülését.
A képviselő-testület első napirendi pontként tárgyalta az óvoda felvételi
és nyári zárva tartási időpontját.
Ezt követően döntött arról, hogy az elnyert pályázati forrásból a térfi-
gyelő-kamerarendszert bővíti, így a sportpályák melletti szelektív üveg-
gyűjtő-sziget után hamarosan a Batthyány és a Szabadság térre is kerülhet
térfigyelő kamera.
A képviselők megtárgyalták az idei falunapi rendezvénysorozat lehetséges
fellépőit és a rendezvénynaptárban szereplő februárban várható ren-
dezvényeket.
Az idei évben is csatlakozunk a Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz, melynek célja, hogy a háztáji veteményesek
művelését ösztönözve, a falusi önfenntartó, hulladékszegény életmódot,
az élővilág sokféleségét, a vegyszermentes egészséges táplálkozást nép -
szerűsítsük a felsőörsi ingatlantulajdonosok körében.
Az ülés végén a képviselők meghallgathatták az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről szóló tájékoztatómat, többek közt arról, hogy
az érdekelt ingatlantulajdonosok első megkeresését követően hogyan
halad a külterületi utak építésére elnyert pályázati támogatás meg-
valósításához szükséges önrész gyűjtése. Arról is tájékoztattam a kép vi -
se lőket, hogy időarányosan jól haladnak a Faluház felújításának
munká latai. Ugyancsak ezen napirendi pont keretében áttekintettük
a Ma gyar Falu Program várható témáit.

A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk
honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’
menüpont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Nagy lehetőség külterületi utak
építésére

Szerencsések azon külterületi utak közelében lévő ingatlanok tulajdonosai,
akik útja megépülhet, egy az önkormányzat által tavaly elnyert pályázatból.
Időről időre sokan keresik meg az önkormányzat képviselőit azzal, hogy
szeretnék, ha az ingatlanukhoz vezető rossz állapotú földutat az önkor-
mányzat karbantartaná, adj’ Isten megépítené, burkolttá tenné. A több
mint 55 kilométernyi burkolatlan felsőörsi út karbantartása folyamatosan
komoly kihívás elé állítja az önkormányzatot. Éppen ezért mindenki jól
jár azzal, ha egyet-egyet sikerül leaszfaltozni ezek közül.
Az elmúlt időszakban több példa is volt arra, amikor ilyen utak épültek.
Szőlő utca, Vadrózsa utca, Nektár utca. Arra azonban már jóval kevesebb
példát találunk, amikor az érdekelt ingatlantulajdonosok és az önkor-
mányzat forrásain kívül külső támogatást is sikerült szerezni. Utóbbira
külterületen az Eperfasor (2011-ben), belterületen pedig a nemrég
elkészült Miske utca példáját lehetne fölhozni. Minden esetben szükség
volt az érdekelt ingatlantulajdonosok kisebb-nagyobb hozzájárulására.
Ez azonban végső soron jó befektetés az érintettek részéről, hiszen az in-
frastruktúra fejlődése nagyban hozzájárul az életminőségük javulásához
és nem mellesleg az ingatlanok értékének emelkedéséhez. Az önkor-
mányzat részéről pedig szükségszerű, hogy saját hiányzó forrásainak
kisebb részét ily módon biztosítsa a projektek minél nagyobb számú
megvalósítása és a település fejlődése érdekében.
Jelen esetben a Hosszú, a Főszőllőki és a Köveskút-pusztai utak építése
válhat valóra, mintegy 73 millió forintos pályázati támogatás segítségével.
Azonban itt is szükség van az összefogásra, a hármas – ingatlantulaj-
donosok, önkormányzat, pályázatkiíró – finanszírozásra.
Ezúton is nagyon köszönjük mindazoknak, akik megkeresésünket
követően befizetésükkel már hozzájárultak a saját érdekükben történő
útépítésekhez. Az önkormányzat a lakossági fórumon és egyéb csatornákon
időközben beérkezett igényeket a lehető legmesszebbmenőkig próbálja fi-
gyelembe venni. Ezért további könnyítésekkel igyekszünk segíteni minda-
zon érintetteken, akik különböző okoknál fogva hozzájárulásukat még nem
tudták megtenni. Ennek részleteivel hamarosan levélben is megkeressük
őket és bízunk a projekt sikeres megvalósulásában.
Építsük együtt Felsőörsöt!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Értesítés!
Nõk Felsõörsért Egyesülete tudatja minden kedves

érdeklõdõvel, hogy a hagyományos Fánkfarsang
rendezvényünk a Faluház felújítási

munkálatai miatt elmarad.
Megértésüket elõre is köszönjük!

Jó idõ esetén Nõnapi gyalogtúrát szervezünk
2019. március 9-én Alsóörsre.

Indulás 10.00 órakor a Civilháztól.
Részletek a plakáton!  

Minden érdeklõdõt szeretettel várunk!

NÕK FELSÕÖRSÉRT EGYESÜLET
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Szót kér a természet: a települési adó
Jó hír a természetvédőknek, a biogazdálkodóknak és a biodiverzitás romlása
miatt aggódóknak, hogy a települési adó kedvező irányban módosult 2019-ben.
Rendelet idén már 10% felhagyott területet engedélyez és csak évi egyszeri
kaszálást ír elő minden zártkerti tulajdonosnak. A felhagyott terület lehet akár
egy befásodott terület, bokros vagy akár gyep is. Írásomban arra próbálok
rávilágítani, hogy miért is hasznos „elhanyagolt” részeket hagyni telkeiken.
A Magyar Közlöny 2015. évi 83. számában jelent meg az Országgyűlés 2015-
2020 időszakra vonatkozó Nemzeti Biodiverzitási Stratégiája. Ebben számos
tényadat is megtalálható, amely arra figyelmeztet minket, hogy a növény- és ál-
latvilágunk egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül a jelenlegi életvitelünknek
köszönhetően. A fajokban történő elszegényedés nem csak a településeken
gyor sult fel, hanem az erdeinkben, de még a fokozottan védett termé -
szetvédelmi területeken is. Utóbbi tíz évben közel 40%-os madárállomány
csökkenésről, néhány faj teljes magyarországi eltűnéséről, apróvadak fogyat -
kozásáról, élőhelyek állapotának leromlásáról is ír a határozat. Talán a legsú-
lyosabb kijelentés a következő, amit pontosan idézek a szövegből: „A 2008-ban
befejezett elemzés általános célú, lineáris súlyozású számításon alapuló
tájértékelése szerint Ma gyarország Természeti Tőke Indexe 9,9%, ez annyit je-
lent, hogy a hazánk területét egykor borító természetes élőhelyek ökoszisztéma
szolgáltatásainak több mint 90%-a mára megsemmisült”. Ez azt jelenti, hogy
az ország széndioxid megkötő képessége, de a szerves anyag lebontó szolgá lta -
tása is súlyosan károsodott (pl. kevés a fa, kevés a rovar). Ez különösen jól meg-
figyelhető a mezőgazdaságban, ahol az ökoszisztéma szolgáltatást gyakorlatilag
teljesen kiiktattuk. De ugyan ez megfigyelhető azon kiskertekben is, ahol tel-
jesen ráálltak a vegyszeres növénytermesztésre. Nem maradnak ki a sorból azok
sem, akik azért költöznek ki a falvakba, hogy havi egy-kétszeri fűnyírásuk ered-
ményében gyönyörködjenek a házuk ablakából. Tudniillik mindegyik bea-
vatkozás kultúrsivataggá változtatja a környezetet, mivel csak a fű és kívánt
haszonnövény marad meg. Az elsivatagosodás kihat a környező „békén” ha -
gyott területek ökoszisztémájára is. Egy kutatás kimutatta, hogy egy német -
országi védett területen a rovarok 85%-a eltűnt az utóbbi 20 évben, de más
védett területeken is hasonló a helyzet. Az erdeink élővilágát, de már a zárt -
kertjeinket is veszélyezteti, hogy a vadásztársaságok folyamatosan növelik
a nagyvadak állományát. Az elmúlt 40 évben a vaddisznó- és a gímszarvas-ál-
lomány közel tízszeresére nőt, de a betelepített muflon is folyamatosan ter-
jeszkedik a Balaton-felvidék irányába. A megnövekedett állományok óriási
károkat okoznak az erdőállományban és a gyepek növényvilágában is. Pl. az
erdők végvágása után már sok helyen kerítéssel kell védeni a facsemetéket
(ld. felsőörsi 8/A erdőrészlet felújítása). Jó megoldás lenne a nagyvadak vissza-
szorítására a farkasok visszatelepítése, amely a 19. században még általánosan
elterjedt volt a felsőörsi erdőkben. Ezt azonban a vadgazdálkodók ellenzik gaz-
dasági megfontolásokból. Pl. hiába próbálják a farkast megtelepíteni a Bükk-
hegységben, az ottani vadászok kilövik őket annak tudatában, hogy a farkas
Ma gyarországon fokozottan védett faj. A zártkertekben okozott vadkárt sokan
az elhanyagolt, elbokrosodott, elvileg mezőgazdasági művelés alatt álló
területeken elszaporodott vadaknak tulajdonítják, ahol a vadász tehetetlen. Ez
azonban téves megállapítás, mivel a nagyvadaknak napi több kilogrammnyi
élelemre és 10-20 liternyi vízre van szükségük. Ezeket csak erdős és vizes élőhe-
lyen tudják magukhoz venni. Emiatt napi több kilométer távolságokat kell
megtenniük és soha nem tartózkodnak hosszabb ideig egy helyen. Sajnos ez
a tévhit fontos szerepet játszott sok önkormányzat azon döntésében, hogy az
elhanyagolt zártkerteket adóval sújtsa, és a telektulajdonokat gondozásra
kötelezze. Ezzel azonban egyáltalán nem lehet a vadállományt csökkenteni,
a túl szaporodott vadállomány fennmarad, és a vadak továbbra is bejönnek
a faluba. Egy telek becserjedése egyáltalán nem káros folyamat, ha azon nem
özönfajok telepednek meg. Egyrészt javulni fog a terület CO2 megkötő

képessége, másrész rovarok és madarak tömegei fognak ott élelmet találni. Ezál-
tal a klímaváltozást késleltetjük és javítjuk az ökoszisztéma állapotát. Ha pedig
fűnyírással gondozzuk a telkeket, azzal az éghajlatváltozást gyorsítjuk fel és ki-
pusztítjuk a rovarokat és a madarakat. Ezt nyílván egyetlen önkormányzat sem
akarja, de sajnos téves és hiányos információk miatt hibás döntéseket hoznak.
A végeredmény sajnos az, hogy a nö vényvédőszereket alkalmazó mezőgaz-
daság, a hibás nagyvadgazdálkodás és az önkormányzatok által erőltetett
fűnyírás együttesen okolható a fajok tömeges kipusztulásáért. 
Az új települési adó figyelembe veszi a klímaváltozásnak és a biodiverzitás
szűkülésének kockázatait. Ez a 10% felhagyott terület engedélyezésében nyil-
vánul meg. Ennek tudatában javaslom minden telektulajdonosnak, hogy éljen
a települési adó nyújtotta lehetőségekkel, nyírják a füvet ritkábban és hagyjanak
becserjésedett részeket is a telkükön. Higgyék el nekem, hogy ettől nem fog
csökkeni a telkük értéke, de ezzel jót tesznek a gye rekeiknek és unokáiknak! 

VARGA SZABOLCS

A Vadrózsa utca egyik egybibés galagonyája. Ez a faj nagyon sok rovarnak ad
élelmet. Télen különösen hasznos az itt telelő madarak számára is. Ahol csak
lehet, hagyjuk élni!
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Újságírásról és a Házasság hetéről Felsőörsön
Januárban volt szerencsénk vendégül látni Pilhál Györgyöt, aki a Magyar
Idők/Magyar Nemzet újságírója, a most megjelent Maroknyi föld című
kötet szerzője. Az újságíró beszélt a hír fontosságáról, annak változásairól,
mire a nyomtatott sajtóba kerül. „A hír szent, a vélemény szabad” – ennek
szellemében alkot ma egy magára valamit is adó újságíró. Természetesen
hallhattunk anekdotákat a szerkesztőségi élet mindennapjairól, az éjsza-
kai lapzártáról, a sajtóhibákról.

Februárban községünk is csatlakozott az országos Házasság hete prog -
ramsorozathoz. Február 13-án Szabó György és Szabóné László Lilla volt
a vendégünk a református parókián. A házaspár örömmel vállalta, hogy
felidézi első találkozásukat – a közös cserkészkedést –, valamint beszélnek
házasságukról, és a kapcsolatokról is általában.

Nagyon szemléletes volt az előadásuk, hiszen a közös cserkészkedés
apropóján a csomókötést választották gondolataik vezérelvéül. Az egyik
legismertebb cserkészcsomó a csúszóhurok, amely változtatható, szoro -
sabbra, vagy tágabbra vehető. Akárcsak a házasság számos dolga, valami
belefér, valami nem férhet bele, illetve vannak dolgok, amelyek dinamiku-
san változhatnak. Ha a házasságot hegymászócsomóhoz hasonlítjuk,
akkor a megtartás, megfogás metaforájához nyúlunk. Ha az egyikünk
zuhan, ott van a másik, hogy megtartsa, felsegítse. De mi van akkor, ha
mindez nem elég és mindenki zuhan? A választ egy a Bibliából vett gon-
dolat adta meg: a hármaskötés segíthet az élet legnehezebb korszakain
is. A legnehezebb időszakban a házaspároknak össze kell fogni, nem
pedig széthúzni. Persze a harmadik szál sok minden lehet: a hit, egy meg-
tartó közösség, egy közös feladat, a gyerekek felnevelése, a tágabb család,
minőségi idő. 

Az előadók feladatokat is hoztak közönségüknek, az estet a Megkötöm
lovam… című népdal közös eléneklésével zártuk.

Hálásan köszönöm a Felsőörsi Református Egyházközségnek, hogy ren-
delkezésünkre bocsájtotta a helyszínt.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni

a betegségeket?

Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:

BIOREZONANCIA
Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű in-
formációk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.

Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS
Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)

TALPMASSZÁZS (reflexológia)
A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk az egyes szervek nem
megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.

Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta

Szeretettel várom hívását: 20-3505658
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