
Berecz Zsombor Felsőörs díszpolgára

A tokiói olimpiáról ezüstéremmel felsőörsi otthonába visszatérő Berecz 
Zsombor, vitorlázó világ- és Európa-bajnokot köszöntötték a felsőörsiek. 
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete ezen az alkalmon 
Felsőörs Község Díszpolgára címet adományozott a kimagasló teljesít-
ményt elérő olimpikonunknak. A Felsőörsön adható legmagasabb rangú 
elismerés alátámasztásaként itt olvashatják díszpolgárunk rövid életrajzát.

Berecz Zsombor 1986. április 26-án született Budapesten. Öt testvére 
van. A Velencei-tavi Vízisportiskola SC-ben kezdett versenyezni. 
2005-ben nyerte első felnőtt magyar bajnokságát laser hajóosztályban. 
2013-ban hajóosztályt váltott, innentől finn dingiben versenyzett.
2016-ban Barcelonában ezüstérmet szerzett az Európa-bajnokságon 
finn dingi hajóosztályban.
2018-ban sporttörténelmet írt, amikor Aarhusban (Dánia) aktív olim-
piai hajóosztályban a magyar vitorlássport első világbajnoki aranyérmét 
megnyerte.
Hajóosztályában 2020-ban és 2021-ben is megnyerte az Európa-baj-
nokságot.
2021-ben a tokiói nyári olimpián finn dingiben ezüstérmet szerzett. 
Berecz Zsombor ezzel az eredménnyel a magyar vitorlássport legjobb 
olimpiai eredményét érte el.
2013 óta él Felsőörsön feleségével, Nórával. Két gyermekük, Botond és 
Anna már felsőörsi otthonukba születtek. A csopaki Procelero SE tagja. 
Itt tartja összes érmét és kupáját, hogy a klub színeiben vitorlázó gyere-
kek láthassák, mit lehet elérni, ha küzdenek céljaikért.
Berecz Zsombor, Felsőörs lakója, minden idők legsikeresebb magyar 
vitorlázója.
További munkásságához, családjához sok erőt, egészséget kívánunk!

Felsőörs Község képviselő-testülete

A felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola bővítésének új épületrészei 
70%-os készültségi fokon a 2021/22-es tanév kezdetén

folytatás a 9. oldalon
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Tájékoztató mobilizált ügyfélszolgálatról
Értesítem Tisztelt Ügyfeleinket, 

hogy a Kormányablak Buszban intézhetik ügyeiket 
2021. szeptember 15-én (szerda) 14:00 – 16:00 óra között

FELSŐÖRSÖN 
a Civilház előtti parkolóban

(8227 Felsőörs, Szabadság tér 5.)

A Kormányablak Buszban okmányirodai (személyi igazolvány, lakcím, 
jogosítvány, útlevél, gépjármű, ügyfélkapu, diákigazolvány ügyek),  

valamint kormányablakban indítható 
ügyek intézhetők. A díjak, illetékek 
kiegyenlítésére kizárólag bankkártyás 
fizetési lehetőség biztosított.

Balatonalmádi, 2021. augusztus 27.
dr. Tar Viktória hivatalvezető 

Veszprém Megyei Kormányhivatal 
Balatonalmádi Járási Hivatala

Felsőörs tervezett 
szeptemberi programjai:

Szeptember 15. 14.30: Bababörze. Helyszín: Civilház.
Szervező: Kulics Márta

Szeptember 16. 10.00 és 13.30: 
Bognár Szilvia koncert a Civilház udvarán

Szeptember 18. Szüreti mulatság. Helyszín: Civilház
Szervező: Nők Felsőörsért Egyesület és az Önkormányzat 

Szeptember 24. Idősek napja. Helyszín: Iskola
Szervező: Önkormányzat

Szeptember 25. Mihály napi vásár. Helyszín: Civilház
Szervező: Civil Baráti Kör

Szeptember 29. Őszi táncház a szín alatt
Vendégünk a Bazseva Zenekar
Szervező: Felsőörsi Néptáncműhely

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!
A műsorváltozás jogát fenntartjuk! 
A rendezvényeken kép- és hangfelvétel készül.

Kerékpárt kaptak
Az önkormányzatok, így Felsőörs részvételével fenntartott Balatonal-
mádi Gondos Panni Szociális Központ 2 db elektromos kerékpárt vá-
sárolt a felsőörsi gondozási csoportban dolgozó kolléganők, Csordás 
Róbertné, Cili és Adamcsik Eszter részére. A kerékpárokat a központ 
intézményvezető-helyettesével Báles Jánossal közösen adtuk át.
Cilinek és Esztinek kívánom, hogy a felsőörsi emelkedők leküzdéséhez 
használják egészséggel az új elektromos kerékpárokat!

Szabó Balázs 
polgármester

https://www.facebook.com/BalatonalmadiSzocialisKozpont/?__cft__%5b0%5d=AZX72w6Jbw5iGVdlpfERvH6YbKCURNBhpbKub8pbX8E0p7xAHlqnZJeKufWneoj9u3tpSeXNZGYJYMJoOnG7P82aFrGMWdk8-694BDYcCX36bZsswBfzb_drC7lxFEb49xps6S_Sj7dnPhoRsoJ8Po6Q&__tn__=kK-R
https://www.facebook.com/janos.bales?__cft__%5b0%5d=AZX72w6Jbw5iGVdlpfERvH6YbKCURNBhpbKub8pbX8E0p7xAHlqnZJeKufWneoj9u3tpSeXNZGYJYMJoOnG7P82aFrGMWdk8-694BDYcCX36bZsswBfzb_drC7lxFEb49xps6S_Sj7dnPhoRsoJ8Po6Q&__tn__=-%5dK-R
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Beszámoló 
a református gyülekezet helyi táborairól

Napközis hittanos-kézműves tábor (június 28.–július 2.)
„Szeretsz-e engem?” – kérdezi Jézus feltámadása után Pétertől, s kérdezte 
azoktól a gyermekektől, akik mintegy harmincan részt vettek gyüleke-
zetünk hittanos táborában. Egészen apró gyermekek is voltak velünk az 
idén, 5 éves kortól 10-11 éves korig. Igyekeztünk az ő nyelvükön átadni 
az evangéliumot, hol bábokkal, hol pantomimmal, hol dramatizált bib-
liai történetekkel. A kézműves alkotások is az üzenetek megerősítését 
célozták meg, sőt sok játék is kapcsolódott az épp aktuális bibliai törté-
nethez. A segítők idén is az ifis korosztályból kerültek ki, régi táborozó-
ink közül. Kívülről is jöttek segíteni kedves szülők és gyülekezeti tagok, 
akár a mosogatásban, akár a takarításban, de volt aki mesefoglalkozással 
vagy játékos tánc-foglalkozással készült. Sok játék, vidám hangulat, lel-
kes éneklések segítettek ahhoz, hogy a hét végére többen is határozott 
igennel tudjanak válaszolni Jézus kérdésére: „Szeretsz-e engem?”

Napközis hittanos-túrázós tábor (július 19-24.)
Istennek hála, hogy ezen a héten csodálatos túra időnk lehetett, nem 
kellett a hőségtől szenvedni, így az időnk legnagyobb részét a szabad-
ban tölthettük azzal a 35 gyermekkel, akik többnyire a kisiskolás kor-
osztályból voltak velünk. A táborban Isten fegyverzetének darabjait 
(Efézus 6.) ölthették magukra a gyermekek a reggeli illetve a napköz-
beni foglalkozások során. Minden nap egy fegyverrel ismerkedtünk, 
és azt igyekeztünk megérteni, hogyan használjuk őket. Segítségünkre 
voltak az ifiseink, és régi táborozóink egy csoportja, akik szívvel-lélek-
kel készültek a napi jelenetek előadására, melyeket egyrészt hétköznapi 
szituációk, másrészt bibliai történetek ihlettek. Túráink a környező te-
lepülésekre vittek, Alsóörs, Lovas, Paloznak szépségeivel ismerkedtünk. 
Igyekeztünk minél többet az erdőben lenni, de a koronát az egész napos 
Király-kúti kint tartózkodás tette fel a heti programra.
A táborzáró istentiszteleten jó volt hallani a kívülről fújt napi arany-
mondásokat, amelyekről reméljük, hogy valóban felfegyverzik a gyer-
mekeket az élet küzdelmeire!

Kántorné Pólus Ibolya lelkipásztor

X. Természetbarát tábor 
Felsőörsön

A Civil Baráti Kör 2011. augusztusában szervezte meg az első Termé-
szetbarát Táborát az élővilág, a természet,- és a környezetvédelem iránt 
érdeklődő gyermekek részére.
A gyerekek minden évben megismerkedhettek az adott év fájával, ma-
darával, emlősével, halával és vadvirágával. Közösen kitakarítottuk a 
faluban Tisler Péterrel együtt kihelyezett madárodújainkat, kirándul-
tunk, látogatóközpontokban jártunk, csapatokban játszottunk, minden 
évben megvizsgáltuk a Séd-patak vízminőségét, barkácsoltunk, megis-
merkedtünk a környék nevezetességeivel. 
Az utóbbi évek kedvence a Cuha-völgyi kirándulás volt.
Köszönjük a szülőknek a bizalmat, támogatóinknak a segítséget! 
Reméljük, hogy a gyerekek örök emlékekkel gyarapodtak a velünk el-
töltött idő alatt!

Dongó Attila CBK elnöke
Nyirőné Németh Marianna táborvezető
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Miske-napok
Kedves Felsőörsiek!
A Civil Baráti Kör Egyesülete 2021. július 15-16-17-én rendezte meg 
első alkalommal a „Miske-napok” elnevezésű rendezvénysorozatát, 
mely három oldalról közelítette meg falunk egyik nevezetességét: a Mis-
ke-tető természeti, történelmi és geológiai szemmel.
Július 15-én – pénteken – a CBK első alkalommal hívta közös gondol-
kodásra a Felsőörsön működő és bejegyzett civil szervezetek vezetőit 

(egy delegálttal), hogy megvitassák, ki-miben-hogyan tud Felsőörs jele-
néről és jövőjéről, valamint közösségi, kulturális és sportéletéről együtt 
gondolkodni.
Még ezen az esten indítottuk el Miske-menti éjszakai túránkat hét csa-
pat részvételével.
Szombaton délután 17 órától gyermekműsorral kezdődött programunk, 
18 órakor Kasza Kata rövidke előadását hallhattuk a Miske-tetőről tör-

ténész szemmel, majd indultak a vidám műsorok.  
Az est során adtuk át a túra helyezetteinek a jutalmakat és minden részt-
vevő egy-egy fagyi utalványt kapott a Péter&Pál Cukrászda felajánlá-
saként.
A tombolán értékes tárgyakat és nyereményeket sorsoltunk ki, köszönet 
a mellékelten felsorolt támogatóinknak!
Az estet tűzijátékkal zártuk.
Rendezvényünket megtisztelte jelenlétével Vörösmarty Éva, a Megyei 
Közgyűlés alelnökasszonya is.
Másnap délelőtt vezetett geológiai túra indult Vargáné Németh Erzsé-
bet geológussal a Miske-tetőre, ahova még Káptalanfüredről is érkez-
tek.
A rendezvény támogatói:
Éles József, Gelléri Pincészet, Éles Kézisuli, Illés Méhészet, Csatári Lász-
ló, Kendli Erika Masszázs, Balatonfüredi Camping, Kincsesláda, Bala-
toni Fejlesztési Tanács, Malomvölgyi Finomságok, Balloning4YOU, 
Péter&Pál Cukrászda, Dati-Sped Kft., Pocca Pince, NIMÁRK Út-
építő Kft., Rózsa Pizzéria, Tomkó Lakatosmunkák, Schalbert-Bíró 
Patrícia Ajándék, Újkúti Vadásztársaság, Tomkó Zsanett Ajándék, 
Aquaco-Szikvíz Felsőörs, Varga Cuccok, Balaton Riviéra, Vass Éva Koz-
metika, E-Bike kerékpárkölcsönző, Venyige Porta Paloznak, Freya Sza-
lon, Zöldségbolt Felsőörs, Felsőörs Község Önkormányzata, és a Civil 
Baráti Kör tagjai.
Következő rendezvényeinkre is szeretettel hívjuk és várjuk Felsőörs 
minden lakóját!

Dongó Attila CBK elnök

Komolyzenei koncertek
Július 22-én tartottuk harmadik komolyzenei koncertünket, ezúttal a 
katolikus templomban a Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete lépett 
fel.
A csoport képzett zenetanárokból áll, akik hivatásuknak tekintik, hogy 
a bölcsőtől a sírig népszerűsítsék a zenét, a klasszikus zenét. A koncert 
utazásra hívott bennünket, hallhattunk Vivaldit, Mozartot, de szólt rag-
time, afrikai zene, és természetesen Kodály Zoltán és Bartók Béla mun-
kássága is felidézésre került. A zenei paletta sokszínűsége igazi felüdülés 
volt a pandémia alatt elcsigázott lelkünknek.
Az egyesület tagjai: Tóth-Rompos Patrícia, Kürvényi Veronika, Tóth 
Péter és Rábaközi Rita, aki településünkön jól ismerünk, hiszen gyer-
mekeinkkel Ringató foglalkozáson belül már egy évtizede foglalkozik.

Augusztus 5-én Nagy Csaba lantművész volt a vendégünk, aki szintén a 
katolikus templomban játszott nekünk. Igazi zenei időutazáson vehet-
tünk részt, amelynek kiváló háttere volt a templom környezete.
Nagyon sokan voltak kíváncsiak a felsőörsi művészre, megteltek a pa-
dok és a karzat is.
Köszönöm szépen a nagyszámú érdeklődést, a tervek szerint a felújított 
orgonán lesz a következő koncert szeptemberben.

Köszönjük a helyszínt és a szíves együttműködést a katolikus egyház-
községnek is!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező
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Megtartottuk a 30. Felsőörsi Falunapokat és Búcsút
Idén a hagyományoknak megfelelően három napig tartott a 30. Fel-
sőörsi falunapok és búcsú. Köszönöm szépen mindenkinek, aki meg-
tisztelte jelenlétével rendezvényünket, jó volt látni régi és új arcokat, 
örömmel töltött el bennünket az, hogy sokan kíváncsiak az önkor-
mányzat legnagyobb rendezvényére! Köszönet illeti munkatársaimat, 
akik segítettek, ötleteltek, javasoltak és a kivitelezésben is részt vettek! 
Köszönet illeti a képviselő-testületet, Polgármester urat, aki végig part-
ner volt a szervezésben.
A megnyitón egy maroknyi gyerekcsapat mondott verset és énekelt: 
Nagy Bori, Papp Réka, Pásztor Margaréta és Veronika, Szálka Boglárka 
és Boróka, Szerdahelyi Luca. A lányok a rekkenő hőségben vállalták a 
felkészülést és szereplést.
A megnyitón megemlékeztünk az elmúlt 30 év történéseiről és polgár-
mestereiről is, akik nélkül településünk nem tartana ott, ahol. Rásky 
Imréné Teri néni díszpolgárunk már nem lehetett velünk, rá fia em-
lékborral emlékezett, emellett a Malomvölgyi Finomságok szörpjeit is 
megkóstolhattuk. Csodálatos réteseket is ehettünk, melyet Csikászné 
Erika vezetésével Horváth-Borbély Judit, Szőllősné Erika, Steigerné 
Linda és Steiger Veronika készített.
A 30 év jegyében egy színvonalas fotókiállítás nyílt a Civilházban, amely 
az eddigi falunapokra emlékezett, a kiállítás Steiger Veronika érdeme!
Köszönet a borászoknak, hogy bemutatták boraikat: Antal Gyula, Tóth 
Balázs, Benke Kálmán, Holló László, Jakab Ernő.
Erősítve a Snétberger Tehetség Központtal kapcsolatainkat, fiatal tehet-
ségeik zenéltek a borkóstoló alatt.
Szombaton településrészek versenyeztek a focikupáért, a kezdeménye-
zést és a szervezést Galambos Zsoltnak és a focistáknak köszönjük! Tu-
vic Gabi és lelkes tanítványai kicsiket póniztattak.
A délutáni programok lebonyolításában Szőllősné Erika segített Pálffi-
né Brigittával, akik a Borversenyt rendezték, a Nők Felsőörsért Egyesü-
let finom süteményeket kínált.
Vasárnap a helyi kis piacunkat Kulics Márti szervezte, a Parasztolimpi-
át Illés András alpolgármester Úr dirigálta, akinek egy kis időre a mik-
rofont is átadhattam. Fellépett a Búzavirág Dalkör, Szélesy Bencénél 
tömött sorokban várakoztak az ifjú íjász palánták, Pásztor Istvánnal 
agyagozni lehetett, Pozsgai Tamással pedig nemezelni. Köszönjük a fel-
ajánlott szódát Lénárt Imrénének!
A plakátokat és felhívásokat Steiger Veronika készítette, a jelentkezése-
ket Szőllősné Erika várta!

A rendezvényt a Polgárőrség biztosította, a Büféért köszönet Maróti 
Péternek és csapatának, a csopaki Szomszéd kertjének, a hangosítást Ba-
logh András végezte lelkiismeretesen.
Hálás vagyok mindenkinek, aki közreműködött, segített, felajánlott va-
lamit. A közös munka úgy érzem meghozta gyümölcsét és egy igazán 
sikeres, együttműködésen alapuló közösségi rendezvényt zárhattunk!
Jövőre is falunapok!

Eredmények a falunapokról:
Foci - utcák, terek bajnoksága
I. Fenyves 
II. Liliom
III. Bárókert
IV. Kisperjés
Legjobb játékos: Lévai Ádám
Legjobb kapus: Prazsák Zsolt
Gólkirály: Vizkelety Attila

Borverseny: -(17 féle helyi borból) Felsőörs leg jobb bora 2021-ben:
I. Levendula pince - Chardonnay
II. Pocca pince - Rozé
III. Kiss pince - vörös cuvé

Főzőverseny (17 csapatból)
I. Magyar Női Unió
II. Horváthné Német Éva családja 
III. FÉK Egyesület
Különdíjas: Erdei ízek csapata
Köszönjük a zsűrinek: Kárpátiné Piller Zsuzsanna, Benedek Szabolcs, 
Csóka Ferenc, Batthyány Boldizsár, Illés András

Parasztolimpia:
I. Lovasi Parasztok (Ruzsin és Pásztor család)
II. Miske csapat (Miskolczi család)
III. Viking parasztok (Moharos család)
IV. hely megosztva Pozsgai család és Szabó-Kárpáti család

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező
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Falunapok
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István király emlékezete
Szép hagyomány településünkön, hogy augusztus 20-án nemcsak az 
államalapításról emlékezünk meg, hanem településünk ifjú polgárait is 
köszöntjük.
Az elmúlt egy évben 31 kisgyermek született, családjukat egy szál vi-
rággal, emléklappal és egy könyvvel köszöntöttünk idén. Ünnepségünk 
fényét emelte, hogy vendégünk volt Veszprém Város Vegyeskara Vokál-
ja, Erdélyi Ágnes karnagy vezetésével. A csoport a Snétberger Tehetség 
Központban táborozott, így szívesen eljöttek közénk, hogy ünnepsé-
günket zenével kísérjék.
A harminc lelkes fiatal velünk énekelte a Himnuszt és a Szózatot, ame-
lyet Ági néni zongorán kísért. Készültek Szent István király tiszteletére 
egy dalcsokorral, és természetesen járt egy-egy dal a gyerekeknek és szü-
leiknek is. Az ünnepség végén megvendégeltük a családokat és a jelenle-
vőket, ekkor a fiatalok már maguktól kezdtek örömzenélésbe, s csaltak 
ismét mosolyt az arcunkra!

A köszöntött gyerekeknek és családjaiknak jó egészséget kívánunk! Fel-
sőörs ifjú polgárai 2021-ben:
Szalontai Liza, Farkas Márk, Perei Nova Luna, Kozsuch Klaudia Zoé, 
Takács Vince, Barabás Nóra, Juhász-Krammer Dávid, Kárpáti Mór Be-
nedek, Petrovics Ármin, Tamás Alex Zétény, Bécsi János, Balogh Anna, 
Sándor Máté, Melnecsuk Eliza Violet, Szőgyényi Tamás, Kalmár Dávid 
Máté, Hári Bence, Baján Dilen Zsolt, Magyar Előd, Gáll-Krammer Ber-
talan, Barna Ajsa Dorina, Polyák-Horváth Júlia, Déri Zoé, Siddi Ro-
bert, Eichinger Zente Leon, Cserép Liza, Herman Izabella Anna, Végh 
Csenge, Galler Benjamin, Árvai Boglárka, Pölöskei Panna Jara.
Köszönöm segítőimnek a segítséget: Kiss Juditnak, Kulics Mártának, 
Bagi Juditnak, Vikman Vandának és Kovács Gergőnek.

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

Gyerektábor
2021. VIII. 2-6-ig ismét megrendeztük Felsőörsön gyermektáborunkat.
Első nap íjászkodásra volt lehetőség Szélesy Bencével, ökölvívásra Tira 
Mariussal (Felsőörsi Box Klub), majd meglátogattuk a Bárókerti Alko-
tóműhelyt, ahol Dr. Pásztor István a fazekasság rejtelmeivel ismertette 
meg a gyermekeket. Idén is számíthattunk Hegedüs Beátára vattacukor 
készítésben.
A gyerekek nagyon várták a Darazsak Taekwan-Do Egyesület bemutató-
ját és ismét kipróbálhatták Horváth István segítségével az újraélesztést, 
sebkötözést, meghallgathattak egy előadást a mentők mindennapi életé-
ről, sőt interaktív kérdezz-felelek közben próbahívásokat is végeztünk.
Dr. Pásztorné Simon Annamária bevezette a könyvtár rejtelmeibe a 
gyermekeket, nagyon izgalommal kutatták a számukra megfelelő köny-
veket, és ha már ott voltak, akkor be is irtakoztak és kölcsönöztek is.
Mészáros Péter és Alföldi Ferenc jóvoltából a gyermekek kipróbálhatták 
a tűzoltóautót, megismerkedhettek a felszerelésekkel. Alföldi Ferenc és 
munkatársai bemutatták a Katasztrófavédelem speciális járművét, mely-
lyel a különböző helyszíneken tudnak méréseket végezni. Számunkra is 

az újdonság erejével hatott. Alföldi Ferencnek és Borbély Melindának 
külön köszönjük a Malomvölgyi Finomságok által felajánlott szörpöket!
Borbély Melinda szintén egy új területre kalauzolta el a részt vevőket, 
Melinda jelenleg a cukrász szakmát tanulja, készült a gyerekek számára 
süteménnyel, melyet kidíszíthettek és haza vihettek. Szőke Ferencnek 
szeretnénk megköszönni a dekupázs alapanyagokat, nagyon szép, illatos 
megmunkált diófa anyagot kaphattak a gyerekek. A Pannon Egyetem 
részéről Edina érkezett hozzánk, aki a táborozóknak készült egy „Kiské-
mikus előadással”, mely nagyon interaktív volt és annyi újdonságot mu-
tatott a gyerekeknek, amit a nagyon élveztek. Kipróbálhattak nagyon 
érdekes kísérleteket. Nagyon köszönjük Illés András-Illés Méhészet, 
méhészkedésről tartott előadását.  Részesei lehettek a Balaton Garten 
Fesztiválnak, ahol találkozhattak a gyerekek egy igazán nekik szóló előa-
dással, hangszer bemutatóval. Kondor Viktória, Szőke Gabriella tábor-
vezető társaimnak külön köszönjük a csillámtetoválást. Jómagam, mint 
táborvezető nagyon szép henna festést készítettem minden gyermek 
részére és mindenkinek, aki szeretett volna. Mészáros Róza és barátnője 
Gyulavári Luca origamit készített közösen a táborozókkal. Köszönjük 
szépen Szerdahelyiné Lőrincz Nóra kalács felajánlását, Sárkány Sarol-
tának a jégkrém felajánlását, Szanyi Nórának a körömfestést. A tábor-
záró ajándékokat Mészáros Péter édesanyjának és Szőke Gabriellának. 
Köszönjük a felsőörsi Coop Boltnak a mindig friss reggeliket. Jövőre 
ismét találkozunk, nagyon öröm volt ilyen sok gyermekkel együtt lenni 
és közösen örülni Berecz Zsombor olimpiai fehéraranyának. Még egy 
kis meglepetést is készítettek a gyerekek számára.
Köszönöm társaim: Kondor Viktória, Szőkéné Vizi Gabriella, Miskolczi 
Norbert munkáját.  Kulics Márta
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Új program Felsőörsön: 
először nyílt meg a Felsőörsi Fotóudvar

Bár településünkön kiemelkedő szerepet tölt be múltunk megismerése 
fontos, hogy ne csak visszafelé révedjünk, hanem előre is tekintsünk. 
Ennek szellemében augusztusban új programnak adott otthont telepü-
lésünk, a lovasi Garten Balaton Kortárs Művészeti Hetek egyik helyszí-
ne lettünk. Lovason a Nagy Gyula Galériában a kortárs képzőművészet, 
Csopakon a Zámbó Galériában a kortárs szobrászművészet dominál, 
addig a mi Civilházunk a kortárs fotóművészetnek adott otthon tíz nap 
erejéig. A budapesti Robert Capa Kortárs Fotóművészeti Központ szer-
vezésében sokféle esti programon lehetett részt venni, voltak különleges 
esti fotóinstallációk és tárlatvezetések, André Kertész könyvbemutató, 
kertmozik, koncertek, zenés gyerekprogramok, valamint izgalmas be-
szélgetések meghívott előadókkal, mindez tíz estén keresztül.

A kiállító alkotók: Ajpek Orsolya, Czigány Ákos, Gerhes Gábor, Szom-
bat Éva kortárs fotóművészek voltak.
A Felsőörsi Fotóudvar meghívott vendégei: Csányi Vilmos etológus, 
író, egyetemi tanár; Forgács Péter médiaművész; Kincses Károly fotó-
történész, muzeológus; Mona Dániel zenetörténész; Nemes Z. Márió 
esztéta; Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus; Pléh Csaba 
pszichológus, nyelvész; Szalai Dániel fotográfus, Rásky Mihályné tanár, 
helytörténész és a Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei. Az 
est kurátora Mucsi Emese volt. A program jövő nyáron folytatódik, az 
önkormányzat, mint együttműködő partner vesz részt a rendezvény 
szervezésében.

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező

Kerékpártúra
2021. augusztus 21-én tartotta a Magyar Női Unió az első kerékpártú-
ráját Felsőörsről Felsőörsre.
Maroknyi csapatunk teljesítette a bringatúrát Felsőörs–Szabadság-
puszta–Zöld–Balatonalmádi–Káptalanfüred–Alsóörs útvonalon.
Elképesztő jó idő! Szuper társaság! Csodás helyek! Sok élmény! Előtte 
nap azért előtekertük a távot, hogy biztosan tudjam rendben lesz min-
den! Köszönjük a Zöldnek a remek vendéglátást, finom fröccsel és fi-
nomságokkal vártak bennünket! Köszönet Ráskyné Kátai Tündének! 
Jövőre ismét tekerünk! Köszönjük a beszélgetést Batthyány-Schmidt 
Margitnak!  Kulics Márta
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Büfé a kerékpárút mentén
Egy büfé épült Felsőörs határában, amely azonban nem olyan, mint a 
többi. Itt az elfáradt, szomjas és éhes kerékpározókat nem szolgálják ki 
finom falatokkal és itallal, mivel ez a büfé a facsemetéknek készült. Itt 
hangyák, ászkarákok, bogarak és gombák az alkalmazottak, akik szál-
lás és élelem fejében a fák számára emészthető táplálékot állítanak elő. 
Az alapanyagot a kerékpárút két oldalán kihelyezett farönkök adják, s 
a bogarak a szakácsok. A főzőcskézés sok éves folyamat, amely során a 
fa rönkök teljesen elbomlanak humusszá. Közben a farönkök környeze-
tébe helyezett facsemeték megerősödnek és nagy fává nőnek. 
Gyerekként sokat jártam az erdőt édesapámmal. Egyszer megkérdeztem 
tőle, hogy miért nem lehet hazavinni a kidőlt fákat és miért hagyjuk 
az értékes tűzifát a fák alatt elkorhadni. Válasza az volt, hogy jó volna 
hazavinni a fát fiam, de sajnos az erdészek nem engedik. Azt azonban 
nem tudtam meg tőle, hogy miért van a tiltás. Erre később jöttem rá, 
amikor a szén körforgásáról tanultam a középiskolában. Azt is megér-
tettem, hogy az élet sokszínűségének fenntartásához szükség van a holt-
fákra is, mivel több ezer rovarfaj egyetlen élelme az elhalt faanyag. Ha 
minden fát eltüzelnénk, akkor a rovaroknak és az erdeinknek is búcsút 
inthetnénk.
Felsőörs egy új kerékpárúttal gazdagodott, míg egy öreg cseres-tölgyes 
kiserdővel viszont szegényedett. Míg az első nagyon is örvendetes, a 
második viszont nagyon szomorú tény. Ennek a kiserdőnek a mérete az 
1000 m2-t sem érte el, de értékes növényei miatt helyi védettséget kapott 
2017-ben. A védettség sajnos nem óvta meg a területet, mert 2020 őszén 
teljesen ledózerolták a kerékpárút miatt. A kiserdő ugyan megszűnt, de 
a hatóság csereerdősítést írt elő egy másik területen. Az új erdő egy hek-

táros lesz, amelyet az egyik felsőörsi gyepen hoznak majd létre magve-
téssel. A kerékpárút elkészültével a kiserdő helyén díszfaültetés történt, 
amely sajnos nem bizonyult sikeresnek a száraz nyár miatt. Azonban az 
sem biztos, hogy a talaj összetétele alkalmas az ilyen fáknak, mert a te-
rületen a nagy szárazság ellenére is előjönnek a kivágott fák magoncai és 
sarjai. A földbe tett farönkök majd őket fogják táplálni elbomlásukkal.
A felszámolt erdő helyén fejlesztések is folynak. Az álló farönkök mel-
lett figyelemfelhívó táblákat is kihelyeztek. Az egyik tábla ismerteti a 
holtfák szerepét az erdő megújulásában, míg a másik fotókkal mutatja 
be azokat a bogárfajokat, amelyek a tavasz folyamán már beköltöztek a 
holtfákba. A területre betolakodó idegenhonos növényfajok folyama-
tosan eltávolításra kerülnek, míg az őshonos növényeket védjük. Emi-
att a területen gépi fűkaszálás nem történik, és folyamatos magvetéssel 
próbáljuk biztosítani, hogy őshonos lágyszárú fajokban gazdag legyen 
a gyepszint. Remélhetőleg 5-10 év múlva a fák megerősödnek és gyep-
szint is természetes lesz.  Varga Szabolcs

A felsőörsi Malomvölgy Általános 
Iskola bővítésének új épületrészei

folytatás az 1. oldalról

Önkormányzati 
hírek

A képviselő-testület július 13-án rendkívüli ülést tartott. Az ülésnek há-
rom napirendi pontja volt. 

Az első a 64/26 helyrajzi számú ingatlan önkormányzati tulajdonú ré-
szének versenytárgyalás útján meghirdetett értékesítési eljárás eredmé-
nye alapján, adásvételi szerződés kötésére való felhatalmazás volt.

A második napirendi pont tárgya, egy legalább 25 lóerős munkagép és 
kiegészítői beszerzésére vonatkozó közbeszerzési eljárás elindítása volt.  
Harmadik napirendi pontként a testület döntött arról, hogy az iskola 
bővítése miatt kicserélteti a szennyvíz bekötővezetéket a későbbi kapa-
citás és dugulásproblémák elkerülése végett.

Mindeközben jó ütemben zajlik az iskola bővítésének nagyszabású épít-
kezése és több másik projekt megvalósításának előkészítése.

Az önkormányzati döntések eredményeként születő/módosuló ren-
deleteket, határozatokat községünk honlapján (www.felsoors.hu ) az 
’Önkormányzat’ -> ’Rendeletek’ illetve ’Határozatok’ menüpont alatt 
olvashatják.

Szabó Balázs 
polgármester

http://www.felsoors.hu
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Gólyahír
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 

2021. augusztus 4-én 

3750 grammal és 55 cm-rel 

megérkezett hozzánk kislányunk, 

Szőke Elizabet.
Szülei: Tarjányi Tünde és Szőke Gábor.

Szerkesztőségünk nevében 

szeretettel gratulálunk 

és továbbra is várjuk a gólyahíreket!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350

Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 700 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.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven

Kertészeti és erdészeti gépek 
javítása, szervízelése!
Motorkerékpár és 
robogó javítása!
Gráczer György 
okl. motorkerékpár szerelő 
Tel.: 06/20-426-49-35 
Cím: 8200 Veszprém, Juhar u. 10.

Krumpli- és káposztarendelés!
A Nők Felsőörsért Egyesülete ebben 
az évben is megszervezi felsőörsi lako-
soknak a krumpli- és káposzta vásárlást 
olaszfalusi őstermelőtől.  Az árakat 
még nem tudjuk. Krumpliból lehet 
rendelni: sárga, balatoni rózsa és de-
siree fajtákat, 30 kg-os kiszerelésben. 
Fejes káposztát 10, 20 kg-os kiszere-
lésben. A rendeléseket október 5-ig az 
alábbi telefonszámon lehet leadni:
Kalmárné Rózsa: 30/523-8737 és
Kaszásné Anna: 70/564-4351.
Előrendelést a SZÜRETI rendezvényen szeptember 18-án 
a CIVILHÁZBAN is felvesziink!

Nők Felsőörsért Egyesület
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