
A képviselô-testületi ülésen történt

A véleményét kérjük...

Felsőörs képviselő-testülete 
2011. március 11-én rendkí-
vüli ülést tartott. 
•	A rendkívüli ülés összehívá-

sának fő oka és első napiren-
di pontja a 2011. évi lakossági 
víz- és csatornaszolgáltatási 
díj támogatására pályázat 
benyújtása volt. Támogatási 
pályázatot azon önkormány-
zatok nyújthatnak be, melyek 
területén a víz- és csatorna-
szolgáltatás díja 975,- Ft/m3 
nettó ráfordítási küszöbérték 
felett van. Felsőörsön 2011-re 
ez az érték 1069,- Ft/m3, így 
a pályázatot - a képviselő-
testület döntése értelmében 
- Felsőörs Község Önkor-
mányzata is benyújtotta, bíz-
va a kedvező elbírálásban.

•	Második napirendi pontként 
a képviselőtestület elbírálta 
a jelenlegi tíz éves tanya-
gondnoki gépjármű lecseré-

lése céljából, fiatalabb jármű 
beszerzésére beérkezett há-
rom ajánlatot, melyek közül 
a legkedvezőbbet (bruttó 
2.623.750,-Ft), egy használt 
Ford Transit 2.0 duplakabi-
nos tehergépjárműre szólót 
fogadta el.

•	Harmadik napirendi pont-
ként tárgyalta Nikl Ferenc 
kérelmét, melyről a döntést a 
következő soros ülésre napol-
ta el a képviselő testület.

•	Végezetül negyedik napiren-
di pontban döntött a testület 
„A fenntartható életmódot és 
az ehhez kapcsolódó viselke-
désmintákat ösztönző kam-
pányok” című (Új Széchenyi 
Terv) pályázaton való indu-
lásról és az ehhez szükséges 
5 %-os önrész (max. 150 eFt) 
biztosításáról. Az összesen 
több mint 2,5 millió forint 
összköltségvetésű pályázatot 

több projektre nyújtjuk be. 
Így például a Forrás-hegyi 
Geológiai Bemutatóhely in-
formációs és eligazító táb-
láinak pótlása-felújítására, 
helyi értékeket bemutató 
információs tábla és térkép 
készítésére, iskolásoknak ter-
mészetvédelmi szakelőadá-
sok megtartására, Felsőörs 
turisztikai és szolgáltató tér-
képének elkészítésére, helyi 
piac tartására, és faültetésre.

A következő, 2011. március 
28-i testületi ülés összefoglaló-
ját lapunk következő számában 
olvashatják, mivel az lapzárta 
után volt.
A testületi ülések részletes jegy-
zőkönyveit olvashatják közsé-
günk honlapján www.felsoors.
hu a  Helyi határozatok  
Jegyzőkönyvek menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester
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V. évfolyam 3. szám 2011. március
A Felsőörsért Közalapítvány Kiadványa

Rovatfelelős: Pásztor István
Az előző számban egy új rovatot indítot-

tunk útjára, melyben kikérjük a lakosság 
véleményét, valamilyen helyi jelentőségű 
téma kapcsán. A témához feltett kérdések-
re az interneten (www.felsoors.hu) lehet 
szavazni. A felmérés természetesen nem 
reprezentatív, mégis segíthet megismerni 
egymás véleményét, és hatással lehet a helyi 
döntések kimenetelére is.

Az előző felmérés eredményei:
Az előző lapszámban megjelent kérdé-

sekre 77-85 válasz érkezett be, a válaszok 
feldolgozott eredményeit mutatják a kördi-
agramok.

1. Milyen gyakran nézi Ön az Öböl TV-t?

2. Ön az Öböl TV-t vagy a havi megjele-
nésű Felsőörsi Hírmondót (faluújság) tartja 
hasznosabb felsőörsi hírforrásnak?

 
3. Melyik médiában értesülne legszíveseb-

ben Felsőörs híreiről?

E havi új kérdések:
A következő hónapban az alábbi kérdések-

re várjuk válaszaikat az internetes szavazá-
son:

1. Szeretné-e Ön ha szigorodna Felsőörs 
„zajrendelete”? 

Kivonat a rendeletből: „Tilos a település 
belterületén 22.00 – 06.00 óra közötti időben, 
illetve vasárnap és ünnepnap 22.00-08.00 óra 
közötti időben kültéri berendezés, szabadidős 
zaj- vagy rezgésforrás kültéri felhasználása.”

2. Elégedett-e Felsőörs „füstrendeleté-
vel”? 

Kivonat a rendeletből: „Kerti hulladékot 
kizárólag az alábbi időpontokban lehet égetni: 
a.) égetésre kijelölt időszakban, mely az októ-
ber 01. – április 30. közötti időszakban belte-
rületen pénteki napokon 8.00 – 20.00 óráig, 
külterületeken szombati napokon 8.00 – 20.00 
óráig,  b.) égetésre nem kijelölt időszakban 
(május 01. – szeptember 30. között) belterüle-
ten és külterületen egyaránt a hónap első pén-
tekén 17.00 – 20.00 óra közötti időpontokban”

3. Igénybe venne-e Ön külön díj ellené-
ben a zöldhulladék elszállítást?

FELSŐÖRSIHírmondó



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
2 3

66 éve történt
Felsôörs 1945. március 24-én, a frontvonalban

Veress D. Csaba hadtörténész 
az 1976-ban kiadott „A bala-
toni csata” című könyvében az 
1944. december elseje és 1945. 
március 30-a között a térség-
ben lezajlott - a 2. világhábo-
rú viszonylatában is jelentős 
- hadműveletet írja le. 1976 
óta senki nem jelentetett meg 
e témával kapcsolatos köny-
vet, amelyben ilyen objektíven 
mutatnák be a szemben álló 
katonai erők harci cselekmé-
nyeit Veszprém megye terü-
letén. Ez akkor, 1976-ban a fő 
cenzor, Aczél György idejében 
számunkra szinte elképzelhe-
tetlennek tűnt, hogy megjelen-
hetett ilyen cenzúrázatlan tar-
talmú könyv. Fehér hollónak 
számított ez abban az időben! 
A Balaton környéki szovjet és 
német hadműveletek krono-
lógiai sorrendbe rendezésével 
az objektivitást megőrizve írja 
le a szerző a nagy véráldozato-
kat követelő harci eseménye-
ket. Rekonstruálja a szovjet, a 
német, a magyar archívumok 
forrásanyagát. Veress D. Csaba 
felhasznált minden rendelke-
zésre álló anyagot (feljegyzé-
seket, veszteséglistákat, napi 
parancsokat stb.), hogy ez a 
kitűnő és egyedinek mondható 
könyv megjelenhessen. Szol-
gáljon tanulságul a ma itt élő 
felsőörsieknek, akik nem élték 
át a front átvonulását, mivel 
akkor még nem éltek. Soha töb-
bé háborút! Felsőörs polgárai 
közül még jó néhányan élnek, 
akik fiatalként, gyermekként 
átélték a 66 évvel ezelőtti véres 

eseményeket. A mai fiatal kor-
osztálynak hihetetlen, felfog-
hatatlan és talán közömbös az 
egész 2. világháború a Veszp-
rém megyei szörnyű pusztí-
tásaival és világviszonylatban 
sok millió ember értelmetlen 
véráldozatával. A következők-
ben részleteket szeretnék kö-
zölni elrettentő mementóként 
Felsőörs és környékének súlyos 
emberi és technikai veszteséget 
okozó öldöklő harcairól. Idézet 
a könyvből:
„Hadi események március 24-
én a szovjet 27. hadsereg sáv-
jában (harcok Nemesvámos, 
Veszprémfajsz, Felsőörs, 
Káptalanfüred, Balatonalmádi 
körzetében)

…Március 24-én hajnalban a 
szovjet 35. gárda lövészhad-
test kétirányú csapást hajtott 
végre. A főcsapást Veszprém-
Nemesvámos-Tótvázsony irány-
ban, a kisegítő csapást pedig 
Meggyespuszta, Veszprémfajsz 
irányba szándékoztak végrehaj-
tani.

A német védelmi vonalak átka-
rolása céljából hajnali 04 órakor 
a kisegítő csapás indult meg el-
sőnek. ... harckocsikkal megerő-
sített szovjet harccsoportok nyo-
multak előre Miklósházapuszta 
(jelenleg Szabadságpuszta) irá-
nyába. ... a silóház közelében 
egy szovjet harckocsit reaktív-
páncéltörőfegyver találata ért. 
Ugyanakkor a tűzharc során, 
a major és a csopaki út közti 
földúton két német harckocsi 

semmisült meg a szovjet tankok 
tűzében. ... A szovjet csapatok a 
Veszprémfajsz körül beásott né-
met csapatok szervezett tűzébe 
kerültek.

A Miklósházapuszta irá-
nyában mért csapással egyi-
dejűleg, a Meggyespuszta 
körzetéből támadó szovjet 
csapatok Köveskútpuszta és 
Veszprémfajsz irányába törtek 
előre.

A harckocsikkal támogatott 
szovjet zászlóaljak ebben a 
térségben is a németek szerve-
zett tűzébe ütköztek, s a 73. sz. 
műút és Veszprémfajsz közti 
körzetben - a délutáni órákig 
tartó tűzharcban - kb. tíz-ti-
zenkét szovjet harckocsi sem-
misült meg. (Kb. nyolc szovjet 
harckocsi roncsai maradtak a 
meggyespusztai autóbuszmeg-
állótól délre elterülő terepen, ki-
lőtt harckocsi maradt a 73. szá-
mú műút és a Köveskútpuszta 
közötti dűlőút találkozásánál, 
két harckocsi pusztult el a 
Köveskútpuszta melleti Pecei-
kútnál, és két harckocsit lőttek 
ki a Kisirtásnál.”

Én, e cikk írója, itt jegyzem 
meg: Meggyes-puszta Felsőörs 
határán található, Köveskút-
puszta és a Pecei-kút (vagy 
Peszely-kút) már Felsőörs kül-
területi határán belül van. A 
Pecei (Peszely)-kút a jelenlegi 
Csontó lovarda fölött, Köves-
kút-pusztától északra. A Pecei 
(Peszely)-kúttól északnyugatra 

van a Kisirtás, a Veszprémbe 
vezető műút melletti baloldali 
meggyessel sezmben.

„ ... Délután 16-17 óra között a 
szovjet 189. csata- és 288. va-
dászrepülő hadosztályok köte-
lékei tömeges csapássorozatot 
zúdítottak a németek védelmi 
támpontjaira, valamint Alsó-
örs, Csopak és Balatonarács 
körzetére. Ezzel egyidejűleg a 
320. lövészhadosztály (pk.: I. Z. 
Burik ezredes) csapatai északi 
és északkeleti irányból törtek 
előre Felsőörs irányába. A harc-
kocsikkal kísért szovjet gyalog-
ság viszonylag rövid harc után 
visszavonulásra kényszerítette 
a németeket. A hátráló németek 
egy sérült páncélosukat a pré-
post major előtti téren felgyúj-
tották. Az égő páncélos láng-
jaitól leégett a szemben lévő 
Strenner-féle ház. ...

Délután 17 órakor a szovjet elő-
revetett osztagok több irányból 
bevonultak Felsőörs községbe. 

... A hátráló német harccsoport-
ok fedezésére a magyar „Szent 
László” gyaloghadosztály fel-
derítő és páncélvadász zász-
lóaljából szervezett „Németh” 
harccsoportot vetették harcba 
Felsőörstől délre a Kishegy és 
Miskehegy magaslatain. A har-
cok után a Miskehegy alatti 
völgyben tizenkét magyar kato-
na holttestét szedte össze a pol-
gári lakosság.”

Lejegyezte:
Vass Csaba György

Önkéntes munka
Kedves Felsőörsiek!

Önkéntes munkára hívjuk Önöket 2011. április 9-én szombaton 8.00 órától a Civilház udvarába.
A munka: tereprendezés, füvesítés. (Gereblyét, lapátot, kapát, csákányt, talicskát hozzanak magukkal.)

A szervezők ebédről gondoskodnak.
Kérjük, segítő szándékát jelezze Papp Gyula képviselőnél (Tel: 06-30/ 256-5665) 

Köszönettel:
Felsőörs község Önkormányzata
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Jártamban...
A teaest
Egy régi hagyomány fel-

elevenítéseként évek óta far-
sangi időszakban kerül sor a 
református gyülekezet tea-
estjére, ahol felekezettől füg-
getlenül mindenkit szívesen 
látnak. A megszépült parókia 
erre méltó helyszínt biztosít, 
mégis a teaest lassan kezdi 
kinőni kereteit, hiszen annyi 
műsor és program várta az 
érdeklődőket, hogy meghitt 
beszélgetésekre és teázásra 
alig maradt idő. Idén, feb-
ruár 26-án a templomban a 
gyerekek hosszú műsorával 
kezdődött az est, akik egy-
egy mesét, bibliai történetet 
játszottak el. A nagy hideg 
elől a parókiára érkezve, for-
ró tea, sütemény, szendvics 
várta a vendégeket. A kiseb-
bek foglalkozáson vehettek 
részt a Kálvin teremben, míg 
a felnőttek kulturális prog-
ramon (zenei műsor, vers és 
előadás), és tombolán vehet-
tek részt. A gyülekezet ismét 
megmutatta erejét a szerve-
zésben és lebonyolításban, a 
soha ki nem fogyó teás kan-
csók biztosításában.

Nőnapi bál
Az Önkormányzat által szer-

vezett Nőnapi Bál ugyancsak 
hagyományosnak mondható 
Felsőörsön. Március 5-én az is-
kola tetőtere biztosította a hely-
színt. Sajnos a meglepetésmű-
sorról lemaradtam, de állítólag 
polgármesterünk új oldaláról 
mutatkozott be a Búzavirág 
Népdalkör segítségével – pár-
ját kereső menyecske szerepébe 
bújt, felhasználva felesége me-
nyecskeruháját! A társkeresés 
apropója a Nézd meg lányom, 
nézd meg jól… c. dal sorai vol-
tak, mígnem a sok keresgélés 
meghozta eredményét, s a vá-
logatós menyecske megtalálta a 
diákot. Majd vacsora követke-
zett, s utána kezdetét vette a haj-
nalig tartó tánc, melyet csak a 
tombolasorsolás szakított meg. 
Úgy tűnik, a báli hagyományok 
manapság is népszerűek, hiszen 
minden talpalatnyi helyért meg 
kellett küzdeni a bálozók népes 
seregének. 

Március idusa
Mindig is szerettem március 

15-e ünnepét. Nemcsak azért 
mert munkaszüneti nap, így 
iskolába sem kellett mennem, 

hanem azért is, mert emlékeim 
szerint ez a nap mindig csalha-
tatlanul jelezte a tavasz közeled-
tét. Talán forradalmár őseink is 
érezhették a levegőben a meg-
újulás lehetőségét akkor ott a 
Pilvaxban, amely nemcsak for-
radalmat, de szabadságharcot is 
duzzasztott. 

A helyi ünnepség a Hősök 
kertjében kezdődött ünnepi 
műsorral, Rásky Mihályné tör-
ténelmi megemlékezésével, az 

iskolások zenés, furulyamuzsi-
kával tarkított műsorával és a 
Búzavirág Népdalkör dalcsok-
rával. A Nemzeti dalt Szabó 
Balázs szavalta el, mellőzve a 
szokványos polgármesteri kö-
szöntőt, majd az emlékmű ko-
szorúzása következett. A menet 
ezután a temetőbe gyalogolt, 
ahol két ’48-as honvéd sírjánál 
gyertyagyújtással zárult a meg-
emlékezés.

P. Ancsa

Gyertyagyújtás a honvédsíroknál

Április 15-17. Mandula Ünnep, Balaton Riviéra Egyesület programja
(információk: www.balatonriviera.hu; www.felsoors.hu)

Április 16. 8.00  „Mandulavirágzás” Nordic Walking túra (3 órás)
Útvonal: Felsőörs – Malomvölgy – Lovas – Balatoni Kék Túra útvonal

– Paloznak – Olaszrizling tanösvény – Pihenő a Csopaki Galériában – Csopak strandfürdő
Vezeti: Hajdú Ágnes NW Activity Leader Tel: 20 553 6604

Pihenők: Lovasi Nagy Gyula Galéria, Csopaki Galéria
Helyszín: Találkozó 7.45 órakor Felsőörs, Civilház előtt 

Április 16. 8.00 „Mandulavirág 20” teljesítménytúra 
Rajt: Felsőörs, Civilház – Cserehegyi kilátó – Alsóörs Lovasi út – Lovas Öreghegyi út
– Paloznak Mandula út – Tódi út – Rizling út –Endrődi Kilátó Csopak Csákányhegy 
–  Lovas Malomvölgyi út – Malomvölgyön át  – Felsőörs Hóvirág út – Cél: Civilház

Április 17. 15.30: virágvasárnapi gyülekezeti délután a „Mandula ünnep” keretében
Helyszín: református parókia

Április 24. Húsvéti családi programok, locsolóbál – Civil Baráti Kör programja
* * *

Május 18. Kihívás napja – már 6. alkalommal!
Május 28. Gyermeknap – gyermekek köszöntése

Rendezvények
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Köszöntelek ünnep!
(Részletek Rásky Mihályné Bél Mátyás díjas helytörténész tanár

2011. március 15-én elhangzott ünnepi beszédébôl)
„Még a szabad választások mámorában úszott a nemzet, mikor 
már működésbe lépett Bécsben a „titkos kéz”. Nehéz, válságos na-
pok következtek. „A Haza veszélyben!”Leborulok a nemzet nagy-
sága előtt!”- hangzottak a kossuthi mondatok. 
Valóban, nagy volt a nemzet e pillanatban. Isten után a legszebb és 
legszentebb név a honvéd nevezet lett, s öregek, ifjak, gyermekek 
szent lelkesültséggel siettek a zászlók alá. 
Vért, életet, vagyont, mindent a hazáért! Ebben a hitvallásban 
egyesült a nemzet lelke, s ez a hitvallás csodákat művelt.
Kik voltak ezek a honvéd hősök? A felsőörsiek neveit a Hősők 
kertjében elhelyezett emlékművön olvashatjuk: 

Angyal György Kiss János
Bogi (Bagi) József Kovács István
Brevicz József Lőrincz Imre
Bugovics József Nagy János
Csapó Gábor Puha István
Csapó József Sipos János
Degi (Decsi) Sándor Sipos Sándor
Fekete Mihály Somogyi Sándor
Hanik János Sutori (Sütöri) István 
Jó Ferenc Szabó Pál
Kalocsa János Takács István
Kemény Lőrinc Tálos Mihály
Kerkápoly Tivadar Tülei József 
földb. százados Varga Péter

A mi önkénteseink 1848 augusztusának utolsó hetében jelent-
keztek nemzetőrnek Csányi László kormánybiztos felhívására. 
Tapolca, Sümeg érintésével érkeztek Zalaegerszegre, ahol a fel-
szerelést, valami féle ruházatot, és néhány napos alapkiképzést 
kaptak. Ezután a 47. honvédzászlóaljba sorolták be őket. Terv sze-
rint a Délvidék védelmét kellett biztosítaniuk, valamint megaka-
dályozni a Jellasics horvát bán serege számára küldött utánpótlás 
eljuttatását.
Önkénteseink itt estek át a tűzkeresztségen.  1848. október 17-én 
Letenyénél megtámadták az ottani révet őrző császári királyi kü-
lönítményt, és egy órás ágyúzás és gyalogsági tűz után megfuta-
mították azt. A magyar hadosztály ezután átkelt a Murán, élén 3 
századnyi (kb. 460 fő) zalai önkéntessel és a Hunyadi- szabadcsa-
pattal. Átkelés közben a híd leszakadt, és az élen haladó 34 zalai 
önkéntes a túlparton maradt, köztük a miénkek is. A Kerkápoly 
Tivadar által vezérelt kis csapat beleütközött egy 736 főnyi határőr 
különítménybe. 34 fős gyalogos és 50 fős Miklós huszár fegyver-
letételre kényszerítette az osztagot. Perczel tábornok hadijelentése 
szerint a hadi tett dicsősége a 3 századnyi zalai önkéntest illette.

KERKÁPOLY TIVADAR: Kővágóörsön született, evangéli-
kus családban, 1829. június 29-én. 1840 őszén lett a Pápai Ref. 
Kollégium diákja 1848-ig. Ekkor jurátusként írnok volt, Zala 
megye egyik követe, Tolnay Károly mellett, akinek kíséretében 
részt vett az utolsó rendi országgyűlésen Pozsonyban. 1848. jú-
lius elején a Zala megye lendvai kerületében alakult nemzet-
őr zászlóalj főhadnagyává nevezték ki. Honvéd alakulata a 47. 
zászlóalj sorszámot kapta, amelyben a felsőörsiek is harcoltak. 

Részt vett az 1849-es téli, majd a tavaszi hadjáratban, 1849 áp-
rilisában századossá léptették elő. A világosi fegyverletétel után 
Aradon közlegényként besorozták a császári 2. huszárezredhez, 
1859-ben pedig leszerelték. Ezt követően írnok lett egy ügyvé-
di irodában. 1863-ban Lengyelországba ment, ahol egy magyar 
önkéntesekből álló lovascsapat élén harcolt az oroszok ellen a 
lengyel felkelésben. Falunkhoz úgy kötődik, hogy 1867-től pos-
tamester volt Felsőörsön. Felesége, Mórocza Leopoldina,  azon 
Mórocza család tagja, akik később a református templomunk 
telkét ajándékozták egyházunknak, s ahol templomunk ma is 
áll.   A Veszprém ill. Zala Megyei Honvédegylet tagjai közt tar-
tották nyílván. Idősebb korában Devecserben élt leánya család-
jával, síremléke is itt található. 1911. december 12-én - (100 éve 
lesz) - halt meg.
 
Aztán itt vannak a többiek, a Pápai Református Gimnázium és 
Teológia diákjai, akik professzoraikkal együtt Győrbe vonultak a 
sorozó bizottság elé. Közülük csak azokról szólok, – a fent emlí-
tett Kerkápoly Tivadarral együtt - akik falunkkal is összefüggésbe 
hozhatók.

KŐRÖSSY IMRE: nemes Kőrössy József földbirtokos, Veszprém 
megyei esküdt – később szolgabíró – és Katona Eszter gyermeke-
ként született 1827. március 14-én, Pápán. 1834-47-ig a Pápai Ref. 
Kollégiumban tanult. 1848. tavaszán joggyakornokként beállt a 
Veszprémben alakuló 6. honvédzászlóaljhoz
1848. szeptember 11-én hadnagy, 1849. január 17-én főhadnagy, 
1849. május 14-én százados. Részt vett a délvidéki Jellasics elleni 
harcokban, majd az 1849-es tavaszi hadjáratban, a Görgey vezette 
Fel-dunai hadseregben. Kitüntették a katonai érdemjel 3. fokoza-
tával. 
Felesége Bezerédj Anna, akinek családja Felsőörs –Öreghegyen 
rendelkezett birtokkal. Az év egy részét itt töltötték. A szabadság-
harc bukása után 1867-től ügyvédként praktizált, a Veszprém Me-
gyei Árvaszék elnökévé választották. Tagja volt a Veszprém Me-
gyei Honvédegyletnek. 1883. november 16-án Felsőörsön hunyt 
el. Síremlékét a felsőörsi református egyház egyik teaestjének be-
vételéből újítottuk fel. Kegyeletünket ma ott is lerójuk.

KOVÁCS ISTVÁN: 1837-től a Pápai Ref. Kollégium tanulója. 
1848. májusában ő is csatlakozott a honvédnek álló pápai diákok-
hoz. Részt vett a Pápa melletti ihászi csatában, Kmety tábornok 
seregében. Később a 18. Attila huszárezred főhadnagyaként har-
colt. 1849. szeptember 13-án Klapka tábornok Komáromban gróf 
Zichy Ottó ezredes „nyargonc tisztjévé”, azaz parancsőr tisztjévé 
nevezte ki. 1890-ben Veszprémben élt, a Veszprémi Honvédegylet 
tagjaként. Szőlőbirtoka volt Felsőörsön. Sírja, szintén gondozot-
tan, a felsőörsi református temetőben található.

A márciusi ifjak eszméi túlélték a több mint másfél évszázad vi-
harát, átvészelték a különböző politikai rendszerek, pártok kisa-
játítási törekvéseit, nem évülnek el. Kodály Zoltán szavaival: „ Az 
örökséget ápolni mindannyiunk kötelessége!”Nem szabad  értel-
mezési zavarban lennünk! Csak  újra kell olvasnunk szabadság-
harcunk történetét, a hazaszeretet újkori breviáriumát!”
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A közelmúlt történelmi évtize-
dei mindent elkövettek, hogy 
eltöröltessék a múlt, végképp. 
Vajon miért oly türelmetlen  e 
modernség álorcájában tet-
szelgő   igyekezet? Miért akar 
elpusztítani minden értéket, 
hagyományt, ami kiállta az 
idők próbáját és a mindenko-
ri ember életében fogódzót, 
biztonságot, örömet jelentett? 
S mit kínált helyette? Re-
mekmívű, szerves tárgyi és 
szellemi   kultúra helyett egy 
toronyházas, lelketlen, mű-
anyag  fogyasztói sáskavilágot, 
a maga mindent ellepő sze-
métdombjaival.
A falunkban történt  ásatáso-
kon csodás leletek kerültek fel-
színre.  Regenye Juditék men-
tették a menthetőt. A leletek 
tanúsága szerint Krisztus előtt 
6 ezer évvel!!! már volt élet a 
faluban. Ez több mint 8 ezer 
évet jelent. Az írásbeliség előtti 
időket. (A magasztalt róma-
iak még sehol se voltak, s ne 
zavarjon senkit, hogy őseink 
honba való visszaérkezése is 
Krisztus utánra esik.) Az ős-
korban nagy és gazdag   tele-
pülésnek számított a vidék, bár 
ez egyszerű életet jelenthetett. 

S maradványai itt vannak fél 
méterre a talajszint alatt, nyo-
mai kirajzolódnak a szántá-
son. Skanzen létesítésért kiált 
a hely. De legalább becsületes 
leletmentésért, aminek tárgya-
it   ki kellene állítani, helyben, 
egy bemutató helyen. A  terü-
let hatvanad részét tárták föl 
eddig. Találtak egy európai 
mércével mérhető jelentőségű 
női idolt. S az egyik gyermeki 
csontváz szívére tett kezei közt 
egy kis oltárt. Hogy mi kerül-
het még elő az építkezések so-
rán? Valószínű, hogy hasonló 
értékek. Más falvak párszáz 
éves kövekből, lekvárból csi-
nálnak fesztivált és történel-
met. Vigyázzunk a múltunkra, 
az értékeinkre. A falu felemel-
kedését hozhatná e különleges 
adottság. Munkahelyekkel, 
idegenforgalommal. A   keleti 
népek körében a kegyelet hi-
ánya bűnnek számít. Az ősök 
hagyatékát, szellemét máig 
tisztelik. Nincs jövője annak a 
népnek, közösségnek, amelyik 
hagyja múltját elpusztítani.

Kovács Lajos

„Õseink
hûlô arcán járunk”

Taubel György

A kis kérész
Egyszer réges-régen
Mikor még felhő sem volt az égen
A teremtő is gyakran járt itt akkor
Hogy művét megnézze alászállt a napból
Még sehol sem lakott az ember
Csak mindenütt erdő és tenger
Mindenfelé merre csak nézett
Hatalmas fákat látott s rétet.
Egyszer aztán a fülébe jutott
Hogy elégedetlenek az állatok.
Panaszkodik a pingvin s a fóka
Az északi sarkon laknak és egyiknek sincs takarója.
Afrikában a zsiráf és a zebra
Egyiknek foltja van másiknak csíkja.
Még az oroszlán is duzzogott
Hogy a vacsoránál nem volt ott
A madarak az égen
A fák tetjén a fészken
Tojásokon ülni naphosszat mozdulatlan
Unalmas és nagyon elzsibbadtam.
Ezt hallván a Teremtő megüzente
Nagy gyűlésre vár mindenkit napeste.
Itt aztán mindenki elölről kezdhette
A Teremtő meg csak várt míg meg nem elégelte.
Aki csak eljött elmondta panaszát
Halljátok válaszom, figyeljetek énrám
Kinyújtott kezével egy bogárra mutatott
Ki eddig némán hallgatott.
A kis kérász csendesen válaszolt
Ugyan csak egy napot adtál Uram
Én mégis boldog vagyok
Életem, ha rövid is, de teljes
Hisz mást nem tettem csupán szerettem.
Akkor az állatok összenéztek, s elhallgattak
Némák lettek s nem volt több panasz.
Azóta csak az értheti őket
Aki olvasta mesémet.

Óvodai beíratás
A felsőörsi Miske Óvoda beíratásra várja azokat a szülőket,

akik szolgáltatásainkat igénybe szeretnék venni.
Azokat a gyermekeket kell beíratni, akik 2012. május 31-ig

betöltik 3. életévüket.
 

A beíratás ideje:
2011. április 18. (hétfő)

9.00-16.00-ig
A beíratásra hozzák magukkal a gyermek TAJ kártyáját.

Nagy Zsuzsanna
intézményvezető

FELHÍVÁS
Tisztelt Felsőörsi Lakosok, kérjük Önöket, hogy 
személyi jövedelemadójuk 1 %-ának felajánlásával 
támogassák a Felsőörsért Közalapítványt. Ebből   az 
támogatásból tudjuk a helyi kulturális rendezvénye-
inket  megtartani.
Amennyiben az Alapítvány támogatása mellett dönt, 
úgy  szeretettel várjuk és fogadjuk felajánlását.

Felsőörsért Közalapítvány Adószáma:
18925575-1-19.
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A Református Egyházközség eseménynaptára: 
2011. április-május

Április 3. 10.00:  családi istentisztelet gyermekfoglalkozás-
sal

	 	 (helyszín:	közösségi	ház,	templom	mellett)

Április 17. 15.30:	  virágvasárnapi gyülekezeti délután a „Man-
dula ünnep” keretében:	előadás	„És mi van a 
halál után?”	címmel	a	keresztény	reménységről

	 	 Előadó:	Gyimóthy Zsolt	(gyáli	lelkipásztor)
	 	 Az	 előadásssal	 párhuzamosan	 virágvasárna-

pi	 játszóház	 lesz	 a	 gyermekeknek	 Kovácsné	
Miskey	 Tünde	 vezetésével	 (Helyszín:	 közösségi	
ház)

Április 21. 18.00:  nagycsütörtöki áhítat	(gyülekezeti	terem)

Április 22. 10.00:  nagypénteki istentisztelet	(templom)

Április 24. 10.00:  húsvét vasárnapi istentisztelet úrvacsorá-
val	(templom)

Április 25. 10.00:  húsvét hétfői istentisztelet (templom)

Május 1. 10.00:   anyáknapi hálaadó istentisztelet	(templom)

Május 4-5. 18.00: ökumenikus istentiszteletek a katolikus és 
a református templomban

Május 15. 10.00: istentisztelet gyermekistentisztelettel pár-
huzamosan 

Május 21.: 10-13-ig: „Családi nap” bábelőadással, játszóház-
zal, a család szerepéről szóló előadással és 
beszélgetéssel.	 Közreműködők:	 Az	 Operation	
Mobilisation	 Magyarország	 munkatársai	 és	
Józsáné Dr. Virág Márta foglalkozás-egészség-
ügyi	 szakorvos,	 családterapeuta.	 Az	 alkalom	
közös	 bográcsozással	 fejeződik	 be.	 (Helyszín:	
közösségi	ház)

Május 29. 10.00: istentisztelet gyermekistentisztelettel

Honlapunk:	www.refdunantul.hu/lap/refelsoors
(A honlap elérhető még: www.felsoors.hu – Társadalmi szervezetek, 
egyházak – Református Egyházközség)

Nemrégiben  olvastam a 
következő idézetet: „A lelki 
élet olyan, mint a háziasszony 
mindennapi munkája. Ha el-
végzi, az nem különösebben 
tűnik fel, de ha nem végzi el, 
az annál inkább.” Háziasz-
szonyként is nagyon igaznak 
tartom az idézetet, hiszen mi 
tudjuk: ha kimarad a rendra-
kásból akár csak egy nap is, 
óriási káosz tud kialakulni a 
házunk táján! A felhalmozó-
dott ruhakupacokról –akár 
szennyes, akár vasalásra 
váró-, ne is beszéljünk… És 
igaznak tartom az idézetet 
lelki értelemben is: ha a lel-
kemet nem gondozom, nem 
ápolom, nem teszek rendet, 
ott is kialakul a káosz, a zűr-
zavar! A lelkemben is felhal-
mozódnak a szennyesek, az 
elrendezésre váró dolgok, 
megoldásra váró kérdések. 
A böjt számomra olyan idő-
szak, amikor az elmaradt lel-
ki rendrakást lehet pótolni. 
Egyrészt az elfordulás idő-
szaka, amikor tartózkodom 
a kínálattól, elfordulok va-
lamitől, akár ételtől, italtól, 

vagy éppen egy TV műsor-
tól, egy számítógépes játéktól 
vagy valamilyen szórakozás-
tól, kedvteléstől. Másrészt az 
odafordulás időszaka, ami-
kor a felszabadult időt oda-
szánom a lelkem ápolására, 
odaszánom az Istennel való 
együttlétre! Olyan minősített 
idő ez, amikor többet nézek 
magamba, és többet Istenre, 
s az Ő fényénél meglátom 
életem összekuszálódott 
szálait és igyekszem azokat 
kiigazítani. Az igaz bűnbá-
nat lehetősége a böjt, amikor 
elvonulva, Istenre figyelő 
őszinte csendben a szennye-
sek előkerülnek, és rádöbbe-
nek mit, hol rontottam el. A 
böjt mindig a megújulást, az 
új kezdetet készíti elő. Olyan 
jó lenne, ha a böjt nem csu-
pán formalitás lenne, hanem 
megtelne tartalommal, és 
valóban a lelki nagytakarítás 
és rendrakás része lehetne, 
hogy így érkezzen el a Hús-
vét, az Élet Ünnepe!

Kántorné Pólus Ibolya
református lelkész

Böjti gondolatok
2010. évi népesség-statisztikai adatok közlése
Település  Állandó lakosság Lakónépesség 
Felsőörs 1644 1530

Korcsoportos adatok: 
Település  0-14 15-X 0-18 19-60 61-X 
Felsőörs 292 1352 359 1013 272
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Nem lehet eleget beszélni róla:
a trükkös lopások

A tavasz már kopogtat az ajtónkon. 
Ennek mindenki örül! Nekünk rend-
őröknek azonban ez azt is jelenti, hogy 
megélénkül a „vándor bűnelkövetők” 
tevékenysége is. Ennek már senki sem 
örül!
Ma már egyre kevesebb az olyan elkövető, 
aki járja a falvakat, az idősekhez találomra 
csenget be, és akkor találja ki a „meséjét”. 
A bűncselekmények elkövetését tudatos 
előkészítő tevékenység előzi meg. Valósá-
gos iparrá fejlődött a „trükkös lopás”.
Házaló árusok olcsó ruhaneműt, műsza-
ki cikket, terményt, élelmiszert, tüzelő-
anyagot kínálva szólítják meg a sértettet. 
Ha bejutnak a házba, lakásba már ekkor 
felmérik az értékeket. Beszélgetésbe kez-
denek a leendő áldozattal, kikérdezik 
szokásairól, helyzetéről. Pár nap múlva 
egy ismeretlen személy érkezik már „fel-
készülve az áldozatból” és megkezdődik a 
tudatos elterelés, az értékek begyűjtése.

A hamis ürügyeket 3 csoportba so-
rolhatjuk:

       
•	A „segítségre szoruló” idegenek monda-

tai így szólnak: „kérek egy pohár vizet, 
rosszul érzem magam, a gyermekemet 
szeretném tisztába tenni, a mosdót sze-
retném használni, a telefont szeretném 
használni, baleset érte a közelben hoz-
zátartozómat és a műtéthez azonnal 
szükségem van pénzre (zálogot hagy 
cserébe vagy azt ígéri, hogy többet ad 
vissza)”.

•	A házaló árusok, felvásárlók, adomány-
gyűjtők, ügynökök: „vegyen tőlem árut, 
tűzifát árusítok, régiséget vásárolok, 
megveszek bármit, csak adjon vissza 
20 ezresből, beteg gyerekeknek, egyház-
nak, árvíz vagy vörösiszap károsultak-
nak pénzadományt gyűjtök, rendelést 
veszek fel bármilyen javításra”. 

•	A magukat hivatalos személynek ki-
adók: „közüzemtől jövök  villany-,  gáz-, 
vízóra leolvasó vagyok, túlfizetés tör-
tént, adjon vissza 20 ezresből, önkor-
mányzattól hoztam segélyt, az átvételt 
alá kell írni, bankból keresem,  postai 
alkalmazott vagy rendőr vagyok hamis 
bankjegy volt a kifizetett nyugdíjában, 
egyeztetés miatt mutassa meg a nyugdí-
jas szelvényét”.

A Rendőrség ajánlásai: 

•	Óvakodjon az idegenektől és ne enged-
je be lakásába! Nézzen ki az ablakon, 
vagy kémlelő nyíláson, hogy megnézze 
a jelentkezőt. Győződjön meg arról aj-
tónyitás előtt, be van-e akasztva a biz-
tonsági lánc, amely védelmet ad. Sze-
reltessen fel!   

•	Ha beengedi a látogatót, lehetőleg le-
gyen Önnel egy szomszéd, egy rokon. 
Különösen, ha az illető előtte telefonon 
bejelentkezik. 

•	Zárva tartott kerítésen, bejárati ajtón 
keresztül kérdezze ki a becsengetőket 
jövetelük céljáról és csak állításuk va-
lódiságának ellenőrzése után nyisson 
ajtót.

•	Amennyiben a hívatlan vendég akarata 
ellenére belép az otthonába, ne hagyja 
egy pillanatra sem felügyelet nélkül. Ha 
kellő határozottsággal lép fel, meghát-
rál és távozni fog.

•	Ha hivatalos személynek adja ki ma-
gát, kérje és vegye el az igazolványát 
és mondja azt a személynek, hogy az 
azonosításához felhívja az intézményt, 
amelyre hivatkozik. A cégek valódi 
munkatársai fényképes azonosító kár-
tyával rendelkeznek, melyet intézkedé-
sük során felmutatnak, ellenben a csaló 
szélhámos nem akarja bemutatni. 

•	A szolgáltatók soha nem térítenek 
vissza készpénzben túlfizetést!

•	Ha valaki rosszullétre hivatkozik, hív-
jon mentőt, vagy mondja el neki hol 

található az orvos vagy egészségügyi 
intézmény.

•	A pénzváltás trükkjével próbálkozót 
küldje a legközelebbi üzletbe. 

•	Az igazi adománygyűjtők postai csek-
ken kérik a befizetést nem készpénzt 
gyűjtenek!

•	Pénzt ne vegyen elő idegen jelenlét-
ében, mert ezzel kifigyelik, hol tartja 
megtakarítását, nyugdíját.  

•	Ha gyanús körülményt észlel vagy 
becsapták, azonnal értesítse a rend-
őrséget az ismert 107-es vagy 112-
es telefonszámon, és hívja segítségül 
szomszédjait, ismerőseit!

Hogyan ismeri fel az álrendőrt?  

Az álrendőrök ellenben mindig a pénzre 
utaznak, tolakodóan, fenyegetően lépnek 
fel, engedély nélkül akarnak házkutatást 
végezni. A felmutatott jelvényükön leg-
feljebb csak a POLICE felirat szerepel 
az 5 jegyű azonosító szám helyett, amit 
a valódi rendőr megmond és megmutat, 
amikor intézkedni kezd.

Fontos! Ha a rendőrök lefoglalnak vagy 
átvesznek valamit, arról hivatalos jegy-
zőkönyvet írnak (jegyzőkönyv házkuta-
tásról, lefoglalásról) és egy példányát a 
helyszínen hagynak. 

Stanka Mária
r. őrgy.



Kiadja: Felsőörsért Közalapítvány a Felsőörsi Önkormányzat támogatásával. Szerkeszti a 
Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza 
Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor 
Árpád. Készült 600 példányban. Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri 
hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem mindig egyeznek a ki-
adó véleményével
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Vadon élô növényeink
a táplálkozásban és a gyógyításban

 
Gyógynövényismereti séta indul április 3-án vasárnap 15 óra-
kor a felsőörsi katolikus templom elől, a közeli természetbe.

Vezető  Kovács Lajos természetgyógyász.

15-20 gyógynövény ismerete és használata, többszáz betegség 
megelőzését és gyógyulását jelentheti. Ingyen.

A program korhatár nélkül ajánlott az   egészségükért tenni 
vágyóknak.

Köszönöm mindenkinek,
akik támogattak (támogatnak)

a művégtag hozzájutásához.

Sikerült, és nagy örömmel használom! 

Köszönettel: Baumgartner József

A CIVIL BARÁTI KÖR ÁPRILIS 18-ÁN 18.00 ÓRAKOR
A CIVILHÁZBAN KIÁLLÍTÁST SZERVEZ.

Várjuk a különböző technikákkal készült tojásokat és asztali díszeket.
Leadási határidő: 2011. április 15-én (péntek) 16:00 és 19:00 között a Civilházban.
A kiállítást megnyitja, és a dekorációkat értékeli S. dr. Lackovits Emőke néprajzkutató.

Szeretettel hívunk mindenkit, készüljünk együtt a húsvétra!

Érdeklődni: Varga Lászlóné, 0670-652-9008

Ingatlan vételi ajánlat!
Felsőörs 5 km-es vonzáskörzetében készpén-
zes fizetéssel keresek minimálisan 5 ha egybe-
függő, vagy egymással szomszédos, lehetőség 
szerint rét/legelő és/vagy szántó művelési ágú 
mezőgazdasági területet.

Ajánlata esetén kérem, keressen a 
+36/70/289-5212-es telefonszámon.

Húsvéti tojás kiállítás

Zenés
nôi gimnasztika
A Civil Baráti Kör és a 
Felsőörsért Közalapítvány 
szervezésében zenés női gim-
nasztika hétfőnként
19.00 órától a Civilházban.
A tornát tartja:
Szalai Emese gyógytornász.

Mindenkit szeretettel várunk, 
korhatár nincs!

FELSŐÖRSIHírmondó


