
„Hazánk egész területén, de főleg a lankás Dunántúlon, utak mentén,
templomok előtt, temetők  központjában, vagy egy-egy kimagasló
hegyormon, lépten-nyomon találkozunk értékes kő- vagy egyszerű
fakeresztekkel. Ezeket a hívő nép „Isten dicsőségére”, fogadalmak be-
váltására, vagy súlyos természeti csapások megszűnése alkalmából
érzett hálája, vagy a holtak iránti kegyelet lerovására emeltette.”
(Dr. Körmendy József: Keresztek a felsőörsi határban.)
Idén két kőkereszt is megújult annak ékes példájaként, hogy őrizzük
épített örökségünket, szépítjük környezetünket és a fenti idézetben

felsorolt indítékok ma is motiváló erőként hatnak mindennapi dön-
téseinkben. Az egyik a Szilasi vagy más néven Búzer-kereszt a felsőörsi
hívek adakozásából és az önkormányzat anyagi támogatásával újul-
hatott meg az évente meghirdetett „Védetté nyilvánított helyi építé-
szeti értékek megóvásának pályázati programja” keretében. 
A katolikus templom melletti Hősök keresztje a felsőörsi róm. kat.
egyházközség pályázatának, a kiíró Első Világháborús Centenáriumi
Emlékbizottság támogatásával újulhatott meg.

SZABÓ BALÁZS, polgármester

Épített örökségünk védelmében

2017. 09.23. (szombat) Felsőörs, Civilház udvara
16:30 Szüreti felvonulás lovasokkal, huszárokkal, lovas kocsikkal
Közreműködik: Szentesi Vajk kisbíró, Veszprém - Bakony Táncegyüt-
tes, Somló banda
Indulás: Civilház elől - Fő út - Árpádkori műemléktemplom (rövid
műsor) - Körmendy prépost utca - Bárókert utca - Kertvég utca - Érkezés:
Civilház udvara
17:00 Kulturális műsor: Óvodások, iskolások műsora • Búzavirág
Népdalkör fellépése • A legszebb konyhakertek zsűrizése • Szín-

padon a Petőfi Színház művészei: Szeles József és Módri Györgyi
18:20-19.00 Veszprém-Bakony Táncegyüttes műsora, utána Táncház
A rendezvényen kapható: finom marhagulyás, friss tócsi kóstolójegy
ellenében. Szőlőpréselés, friss must kóstolás, kézműves játszóház.
Büfé: Viola Presszó
Sok szeretettel várjuk! 
Műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Rossz idő esetén a felvonulás
elmarad!
NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET, FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szüreti mulatságra és a betakarítás ünnepére hívjuk
a falu apraja-nagyját!

A Nők Felsőörsért Egyesülete ebben az évben is meghirdeti a krumpli és a fejes káposzta össze-írását a település lakói számára. A
krumpli 30 kg-os kiszerelésben, a káposzta 10 kg-os kiszerelésben rendelhető meg. Az árakat még nem tudjuk, de mindenkit időben
tájékoztatunk. Jelentkezni Kalmárné Rózsánál a 30/523-8737 telefonon és Kaszásné Ancinál a 70/394-6919 és a 70/394-4755
számokon lehet. A megrendelt termékeket Felsőörs belterületén házhoz szállítjuk. NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET
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Önkormányzati hírek
Az elmúlt hetekben, hónapokban ismét fellángoltak az indulatok sze-
métkérdésben. A téma előttünk hever, sajnos sokszor szó szerint is,
és mindenkiben más, jellemzően negatív gondolatot ébreszt.
A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetésével a települések
a hulladékszolgáltatók szorgalmazására jelentős számú gyűjtőszigetet
szüntettek meg. Sajnos mindennapi tapasztalatunk ugyanakkor az,
hogy a megmaradt gyűjtőszigetek nem is annyira a leterheltség, mint
inkább az illegális hulladék-elhelyezés jelenségével fertőzöttek. Nem
odavaló háztartási vegyes hulladékok, építési törmelék, lomtalaní-
tásba való nagy méretű hulladékok, bútorok, vállalkozások nagy
mennyiségű csomagolóanyagai vállnak a településeinken levő gyűj-
tőszigetek kéretlen „vendégeivé”. 
Ahogy a kezdő mondatban utaltam rá a látvány indulatokat keltő.

Magam is hallok indulatos internetes bejegyzésekről, hogy az önkor-
mányzat miért nem tesz már valamit. Van, aki a szolgáltatót hibáz-
tatja, hogy nem üríti elég gyakran a gyűjtőszigeteken lévő edényeket.
Megjegyzem, ha üríti is, csak az odavaló szelektív hulladékot szállítja
el. A maradék eltakarítását önkormányzatunk dolgozói végzik, az így
összegyűjtött szemét elszállítása évente több millió forintjába „fáj”
Felsőörsnek. Önkormányzatunk dolgozik a probléma hosszú távú és
hathatós kezelésén. Ennek első lépéseként fokoztuk a gyűjtőszigeten
elhelyezett hulladék ellenőrzését és már több eljárást indítottunk az
illegális szemét feltételezett vagy tetten ért lerakói ellen. A nem oda-
való hulladék elhelyezéséért első körben maximum 50 ezer forint bír-
sággal sújtható az elkövető!

SZABÓ BALÁZS, polgármester

Korunk betegsége

Tisztázzuk a szemetet!

Településképpel kapcsolatos lakossági fórum

Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. május
24-én nyílt ülést tartott. A megtárgyalt napirendi pontok közül, dön-
tés született a Király utcában a hiányzó szennyvíz gerincvezeték ki-
építéséről, pályázati forrásból.
Tájékoztató hangzott el a Miske utca útépítéssel kapcsolatban az
E.ON Energiaszolgáltató Kft. azon előírásáról, melynek meg kell
előznie az útépítést, nevezetesen egy 20kV-os földkábel kiváltásáról
a Miske utca alsó szakaszán. Ennek előkészületeiről, a terveztetéséről
döntött a képviselő-testület.
A képviselő-testület jóváhagyta a Fenyves utca déli részének lakó-
övezeti átsorolásáról szóló településrendezési szerződést.
A testület hosszas előkészületek után ezen ülésén határozatban
mondta ki a 055/28-32. helyrajzi számú ingatlanok belterületbe vo-
nását, melynek ingatlan-nyilvántartási átvezetése időközben meg is
történt.
2017. május 31-én rendkívüli ülés keretében döntött a képviselő-
testület a lejáró óvodavezetői megbízatás miatt óvodavezetői pályázat
kiírásáról.
2017. június 29-én önkormányzatunk képviselő-testülete ismét nyílt
ülést tartott.
Az ülésen döntött a testület a helyileg védett épületek felújítására
benyújtott pályázatokról. Ennek keretében a képviselők a beadott
pályázatok közül a Szilasi vagy Búzer-kereszt felújítására benyújtott
pályázatot támogatták.
Ezen az ülésen döntött a testület a Hamuház utcában egy darab nap-
elemes, LED-es közvilágítási lámpaoszlop beszerzéséről.
Ugyancsak döntött a testület, hogy idén is meghirdeti nyári diák-
munka programját, csatlakozva ahhoz az állami rendszerhez, mely a
foglalkoztatás fedezetét az önkormányzatok számára biztosítja.
A képviselők állást foglaltak arról, hogy az elkövetkezendő időben
megnyíló pályázati lehetőségek közül elsősorban a Veszprém-Alsóörs
kerékpárút megépítését lehetővé tevő pályázat beadását, másodsorban
a Faluház (Polgármesteri Hivatal) felújítására forrást biztosító pályázat
benyújtását preferálja.

2017. július 10-én a képviselő-testület rendkívüli nyílt ülést tartott,
melynek egyetlen napirendi pontja a tornaterem engedélyes tervének
módosítása és kiviteli tervek készítésére megbízás adása volt.
2017. augusztus 15-én ismét nyílt ülést tartott a képviselő-testület.
Ennek első napirendi pontjaként a testület döntött Nagy Zsuzsanna
óvodavezetői pályázatának támogatásáról és az eddigi óvodavezető
megbízásának további öt évvel történő meghosszabbításáról.
Döntés született arról is, hogy önkormányzatunk idén is indul
azon az állami pályázaton, mely a szociálisan rászorulók számára
nyújt támogatást tűzifa formájában a téli fűtési igényük megsegí-
tésére.
Ezen az ülésen rendeletmódosítással zárult a településrendezési
eszközök módosításának azon 2016-ban indult folyamata, melynek
során a Csalogány utca jobb oldalán (külterület) meghatározott
területen, ezentúl lehetővé teszi lakóépületek elhelyezését. Ezen
módosítás keretében megnyílt a lehetőség a Települési Szennyvíz-
kezelési Programban meghatározott feltételekkel a külterület meg-
határozott részein házi szennyvíztisztító kisberendezések telepíté-
sére.
A módosítás következtében némileg változnak a beépítési szabályok
a Bárókertekben.
Az ülésen a képviselő testület támogatta a településkép védelméről
szóló rendelet és ezzel együtt az ajánlásokat tartalmazó Településképi
Arculati Kézikönyv tervezetének véleményezésre bocsátását, erről la-
kossági fórum tartását.
A testület tárgyalta a vidékfejlesztési program keretében a Faluház
(Polgármesteri Hivatal) rekonstrukciójára elnyert 37,5 millió forintos
támogatásának önerővel (mintegy 30 millió forinttal) történő ki-
egészítését annak érdekében, hogy a felújítás az eredeti terveinknek
megfelelően valósulhasson meg.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk
honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’
menüpont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, polgármester

Tisztelt felsőörsi polgárok! Meghívást kaptunk felvidéki testvértele-
pülésünktől, hogy látogassunk el hozzájuk ismerkedni, barátkozni,
kirándulni! 29 fős delegációval készülünk meglátogatni a Nyitra mel-
letti Pogrányban élő magyar testvéreinket szeptember 16-17-én
(szombat-vasárnap). Busszal történő kiutazásunkat az önkormányzat
szervezi, de mindenki számára önköltséges, díja: kb. 5500 Ft/fő. Szál-
lás a Pogránnyal szomszédos Alsóbodokon a Paulisz rancson. Szál-
lásköltség nincs, ezt vendéglátóink állják.
A pogrányiak által küldött, tervezett program:

Szeptember 16. – Szombat:

12:00 óra- Pográny / Kultúrház
Érkezés – ebéd

14:30 óra – Alsóbodok / Paulisz rancs
Indulás Alsóbodokra, ha lehetséges a csoportok beöltöz-

nének népviseletükbe                  
15:00 óra -  az Esterházy János kápolna – zarándokhely felszentelése 
Kb. 17:00 óra – Pográny / kultúrház     

Vacsora, utána közös est, ahol a csoportok előadnak egy pár perces
műsort, aki akar, az elmehet meglátogatni a  helyi pincéket, vagy
a helyi tájházat, ahol varrókiállítás lesz.
A szórakozás addig tart, míg jól érezzük magunkat.

Szeptember 17. – Vasárnap:

08:30-09:00 – Reggeli a Paulisz rancson
10:00 – Indulás Nyitrára, ahol városnézés lesz Fehér Sándor törté-
nésszel
11:30 – Szentmise a vártemplomban
13:00 – Ebéd, utána pedig szabad program
Mindenkit buzdítunk, hogy a fenti programban kérteknek megfele-
lően magyaros ruhát (paraszting, mellény stb.), aki tud, hozzon ma-
gával!
Jelentkezés: Szőllősné Erikánál az Önkormányzatnál, szeptember 7-
ig a 87-577-210-es telefonszámon, munkaidőben!
Várjuk jelentkezésüket!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Látogassunk Pogrányba!

Vádemelési javaslattal zárult a Balatonalmádi Rendőrkapitányságon
a vizsgálat egy férfi ellen, aki Csajágon egy autóból hangszóróval
hirdette, hogy kiselejtezett háztartási gépeket, bármilyen fém hul-
ladékot vásárol. Amikor a rendőrök igazoltatták, és elszámoltatták,
honnan származnak az utánfutón lévő készülékek, hűtőszekrény,
mosógép, mikrohullámú sütő, bemutatott egy OKJ-s bizonyítványt,
amely veszélyes hulladék begyűjtésére, szállítására, kezelésére jogo-
sítja fel. Erről a bizonyítványról később kiderült, hogy ilyen nem is
létezik, így ellene hamis közokirat felhasználása miatt is indult
eljárás. Is, mert a lényeg, hogy nem volt engedélye a veszélyes hul-
ladéknak minősülő, kidobásra szánt háztartási készülékek be-
gyűjtésére.
Akkor tisztázzunk néhány dolgot a „szemétről”! A háztartásokban
keletkező hulladék sokféle lehet. A klasszikus, ételkészítéskor kelet-
kező, szerves eredetű szemetet sokan komposztálóban újra haszno-
sítják. Már egyre több helyen találhatók a háztartási hulladék szelektív
gyűjtésére szolgáló kukák, „szigetek”, ahol a műanyag (pl. összeta-
posott flakon), papír és üveg hulladékot külön-külön lehet elhelyezni.
De mi van a nagyobb elektromos eszközökkel, háztartási készülé-
kekkel, elektronikai cikkekkel, veszélyes anyagokkal, autógumival,
vegyszerekkel, építési törmelékkel, stb… ?
Ugye Önök is láttak már útmentén, erdőszélen kiszórt ilyen hulla-
dékot? És nyilván mindnyájan tudják, hogy ezt nem szabadna meg-
tenni, mert ilyenkor még a környezet károsítása is a büntetést érdemlő

szemetelő rovására írható a hulladék, főleg a veszélyes hulladék sza-
bálytalan kezelése mellett. 
A legtöbb településen szerveznek lomtalanítási akciókat. Ilyenkor
lehet megszabadulni a számunkra felesleges dolgoktól. A kihelyezés
pillanatától a közterület tulajdonosának birtokába kerülnek ezek a
bútorok, eszközök, gépek, egyéb anyagok. Ilyenkor fel is hívják a la-
kosság figyelmét, hogy mit és hogyan lehet kitenni. A kidobott hul-
ladék elszállítására csak az önkormányzat által hivatalosan meg-
bízott személynek, vállalkozásnak van joga. Vagyis a „lomizás” tilos!
Különösen, ha veszélyes hulladékról van szó! Nem háztartási jellegű
hulladékot még speciális gyűjtő helyeken lehet elhelyezni, amelyeket
hulladékudvarnak szoktak nevezni. A hulladékkezelésről szóló jog-
szabályok szerint még a saját kertünkbe kidobott pl. hűtőt is el kell
szállítani egy éven belül!
A tiszta környezetére igényes ember jó érzését bánja, ha a szabadvizek
tetején úszó, természetben eldugott szeméttel találkozik.  Felelőtlen,
igénytelen, értelmetlenül rongáló emberek állnak az ilyen szemetelés
mögött. 

Az oktatási intézmények tananyagában kiemelt szerepet kap a környezet
védelme. Mi felnőttek, ne szégyelljünk tanulni gyermekeinktől!

STANKA MÁRIA r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Felsőörs Község Önkormányzata a 314/2012 (XI.8.) Kormányren-
delet előírásai alapján 2017. szeptember 1-én, pénteken 17.00 órai
kezdettel lakossági fórumot tart Településképi Arculati Kézikönyv
és hozzá kapcsolódóan az új Településképi Rendelet tervezeteinek
véleményezése tárgyában.
Fórum helyszíne: Faluház emeleti tanácsterme, 8227 Felsőörs, Sza-
badság tér 2.
Az észrevételeiket írásban is megtehetik a honlapon található part-
nerségi adatlap kitöltésével, melyet az onkormanyzat@felsoors.hu e-

mailcímre vagy Felsőörs Község Önkormányzata címére (8227 Fel-
sőörs, Szabadság tér 2.) szíveskedjenek megküldeni.
Felhívjuk az érdeklődők figyelmét, hogy a véleményezendő doku-
mentációk 2017. 08.24 – 2017. 09. 01. között lesznek elérhetőek
Felsőörs község honlapján, valamint kifüggesztésre kerülnek Felsőörs
faluházának aulájában.
További információ iránt érdeklődni lehet munkaidőben a 87-577-
211-es telefonon, illetve személyesen, előre egyeztetett időpontban.

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Megújul az óvoda A (komoly) zene mindenkié!
Előző számunkban már beszámoltunk arról, hogy országgyűlési képviselőnk, dr. Kontrát Károly közbenjárására, a Magyar Állam 28 millió
forintos támogatásából megújulhat Felsőörsön a Miske Óvoda régi épület része,  az egykori Schmertzing-kúria.
Lapzártánkkor az utolsó simítások zajlanak, már jól látható a különbség a régi és az új állapot között.

SZABÓ BALÁZS, polgármester

X. Felsőörsi Ízutazás

Furcsa érzésem van. Ülök az első padban, készülök, várunk. Fülledt
meleg, pedig már megy le a nap. Olvasom a jegyzeteimet, hét órát
harangoznak. Felállok, megfordulok. Tele a templom. Őszes hajak
többnyire, de gyereksírás is hallható. Sokan vannak, akik eljöttek,
hogy meghallgassák Reményi Árpádot és Lachegyi Imrét, a felsőörsi
gyökerekkel is rendelkező Recercare Régizene Műhelyt, a veszprémi
fuvolakurzus növendékeit és vezetőjüket Csalog Benedeket, az ope-
raénekes Bodrogi Évát. Hatalmas tapsot kap Kiss-Domonkos Judit,
aki az Opera szólamvezetője volt és Lugossi Anna, aki a Zeneakadémia
tanszékvezetője. Az Orlando Énekegyüttes Veszprémből hangszere-
sekkel kiegészülve érkezik, hallhatjuk a bőgő, az orgona, a hegedűsök
összehangolt játékát. Monteverdi és Bach dallamai messzire hallat-
szanak a templomból….
Köszönöm a Római Katolikus Egyházközségnek a lehetőséget, hogy
megtarthatjuk koncertjeiket a templomban!

Jövőre ismét lesznek komolyzenei koncertek a katolikus és a refor-
mátus templomban, legyenek a vendégeink Önök is!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA - közösségszervező

Fotó: Steiger Veronika 

Isten országát általában térben és időben elkülönítjük ettől a világtól,
mintha semmi köze nem volna a jelenhez. Jézus egészen mást tanít
erről: Isten országa közöttetek, illetve bennetek van! (Lukács 17:21)
Ahol Krisztus jelen van, az Isten országa megtapasztalható. Ahol
Krisztus szeretete kiárad a szívekbe és formálja az életünket, ott az
Isten országa valóság!
Az Isten országa csodálatos pillanatait élhettük meg két napközis jel-
legű keresztény táborunkban is a nyár folyamán. Július első hetében
az óvodások és kisiskolások népes seregét fogadta be a ref. közösségi
ház. Isten országáról szóltak a tanítások, arról a valóságról, amely az
életünket átszőve csiszolja az emberségünket, az igazság és a szeretet

útján vezet bennünket. Más ez a valóság, mint amiben élünk. Sokszor
teljesen ellentétes irányelveket ad elénk, mint amit a jelenkor szelle-
misége áraszt magából. Éppen ezért tanulni kell a szabályait, a mű-
ködését. A gyermekek napról napra megtanulhattak valami fontosat
- hogyan választ ki Jézus az Ő követésére, hogyan épül fel bennem az
Isten iránti szeretet, hogyan gazdálkodjam mindazzal, amit
kaptam,miért fontos a megbocsátás, milyen is az a keskeny út a szé-
lessel ellentétben, amelyen Krisztust követve járhatok. Lélekemelő
volt a gyermekekkel az ő őszinte és egyszerű szavaikkal együtt imád-
kozni, vidám, Istent dicsérő énekeket énekelni, a kreatív alkotásaikban
gyönyörködni. Jó volt látni s kisebbek és a nagyobbak összhangját.
Különösen is örültünk annak, hogy az idén is egykori táborozóink
közül voltak tinédzser segítőink a programok lebonyolításában, illetve
szép számmal jöttek segíteni gyülekezetünk tagjai az ebédosztásnál
és a napi takarításnál is. Táborvezető társammal, Kovácsné Miskey

Tündével együtt hálásak vagyunk az Úrnak az idei táborért is, meg-
köszönjük a kétkezi segítségeken túl az anyagiakat is: önkormányza-
tunknak, és gyülekezetünk tagjainak, Alapítványunknak.
Július végén az Isten országa újabb megtapasztalásait élhettük át angol
nyelvű Biblia táborunkban. Az Idén 7 külföldi és 1 magyar önkéntes
jött közénk, hogy nyelvét, kultúráját, szeretetét és hitét ossza meg a
tábor résztvevőivel. A magyar segítőinkkel együtt naponta 60-an él-
hettük át azt, hogy Isten országában nem választ el a nyelv, a történelem,
a nemzeti hovatartozás, mert bárkik is legyünk, bármilyen népből
származzunk, eggyé tesz minket Jézus Krisztus szeretete! Csodálatos
volt napról napra hallgatni külföldi keresztény testvéreinket, hogyan
élik meg mindennapjaikat és hitüket az Egyesült Államokban, a Ka-
rib–szigeteken, és Taivanban.  Volt, hogy megkönnyeztük ezeket a be-

számolókat, hiszen az Isten kegyelméről nehéz élethelyzetekben is bi-
zonyságot tettek külföldi testvéreink. A gyermekek napról-napra egyre
felszabadultabban vettek részt a különböző foglalkozásokban. Regge-
lenként két nyelven hangzott el bibliai tanítás, és szólt az Istent dicsőítő
ének – angolul. A délelőtti tanítás nagyon változatosan folyt, sok-sok
játékkal, beszélgetéssel, szituációk gyakorlásával, délutánonként pedig
sor kerülhetett még több játékra, sportra, kreatív műhelyekben való
részvételre. Kisebbek és nagyobbak egyaránt nagyon élvezték a tábor
napjait, amit minden reggel és délután a magyar és külföldi segítők
közös imája kezdett és zárt – hiszen Isten országában a dolgokat a
Szentléket működteti és vezeti! Neki, a hatalmas Istennek köszönjük
meg a tábor napjait, azt, hogy az Ő követeit küldte el ide Felsőörsre a
világ távoli részeiről, hogy meggyőzzön arról, hogy az Ő országa él,
működik, áldásokkal gazdagít! Köszönjük az áldásokat! 

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA, ref. lelkész

Isten országa -  itt?!

2017. június 24-én megrendeztünk jubileumi Ízutazás rendezvényün-
ket. Kulcsár Tamás alpolgármester úr megnyitója után következett a
műsoros program. A Miske Óvoda csoportjának “Palacsinta” pro-
dukciója nagy sikert aratott. Színvonalas programmal lépett fel a Bú-
zavirág Népdalkör is. Nem csalódott a néptáncot kedvelők tábora a
Botorka Néptáncegyüttes műsorában sem. A délutáni program alatt
a vendégek a finom ételeket és a süteményeket kóstolgatták. Asszo-
nyaink és segítőink megint kitettek magukért, mert minden elfogyott.
A felnőtt program mellett a gyerekek Tislér Péter segítségével íjász-
kodtak, valamint a lufihajtogatás titkait leshették el. Mivel “Szent
Iván” éjjel esett egybe rendezvényünk, este lépett fel a Yildizár Hastánc
Csoport “Szent Iván” éjhez méltó produkcióval. A rendezvényt bállal
zártuk, amelyen az Amigó együttes szolgáltatta a zenét.
Köszönetet mondunk a Miske Óvoda csoportjának, és a felkészítők-
nek, akik betanították a gyerekeknek a műsorukat. Köszönet a Bú-

zavirág Népdalkörnek, akik mindig elfogadják felkérésünket és ké-
szülnek rendezvényünkre. Köszönetet mondunk azoknak a segítő-
inknek, akik nélkül programunkat nem tudtuk volna megvalósítani:
Csikász Ferencné, Csordás József, Derzsiné Simon Judit, Domján
Kitti, Benedek Szabolcs, Benedek Tekla, Gane Kathy és Dave, Kaszás
László, Lakatos András, Pásztorné Simon Annamária, Simon Fe-
rencné, Steigner Veronika, Szabó Pálné, Szalai János, Szőnyi András,
Tislér Péter.
Köszönjük Lénárt Imréné támogatását, a Polgárőr Egyesület közre-
működését, az Önkormányzat dolgozóinak segítségét, akik segítettek
a pakolásban és a takarításban. Minden tisztelet és köszönet az egye-
sület asszonyainak, akik nélkül nem jöhetett volna létre rendezvé-
nyünk. Köszönjük az Önkormányzat támogatását, ami hozzájárult
programunk sikeréhez.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA, NöFe elnökFotók: Steiger Veronika



Fotók: Steiger Veronika 
és Lipovszky-Drescher Mária
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Szeretném megköszönni a Falunapok megrendezésében nyújtott se-
gítséget mindenkinek!
Aqua Co2 Szíkvíz - Lénárt Imréné, Búzavirág Népdalkör, Gelléri
Pince, Felsőörsi Polgárőr Egyesület - Esső István elnök, Jahn Halvorsen,
Kaszás László, Nők Felsőörsért Egyesület - Kaszásné Ferenczi Anna
elnök, Levendula Pince, Maróti Péter, Pocca Pince, Szalay Attila,
Szalai János, Tislér Péter, Tislér Anikó, Simonics Ildikó, Tekergő Sajt-
műhely, Hegyvári Szilvia tanítónő, Első osztályos szülők és gyerekek,
Kosárfonó Klub, Lipovszky-Drescher Mária, Pozsgai Tamás, Pozsgainé
Becze Boglárka, Pappné Kiss Zsuzsanna, Papp Sára, Zsófi, Anna,
Pásztor István, Pásztor Enikő, Erika Chruse, Rill László, Holló László-

Érseki Pincészet, Pohl József, Kubrucz Máté, Illés András, Felsőörsi
IKSE, Magyar Vöröskereszt, Önkéntes véradók, Felsőörs Község Ön-
kormányzatának Képviselőtestülete, az Önkormányzat dolgozói (Ve-
ronika, Kriszti, Erika, Gyula, Józsi, Linda, Pancsa, Gábor, Balázs)!
A főzőverseny nyertesei: 1. Sebők Iván csapata; 2. Kocsor Kálmán;
3. Holpár-Varga-Szilágyi csapat.
A borverseny nyertesei: 1. Erika Cruse; 2. Levendula Pince; 3. Pocca
Pince.
GRATULÁLUNK! Aki még nem vette át a nyereményét, könyvtár
nyitvatartási időben megteheti!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA - Közösségszervező

Köszönet a Falunapokért Szót kér a csillagvirág

Sorsolás (2017-18) FOCI – Ősz

Aug. 20.: Államalapítás és Ifjú Polgár köszöntés

1.    2017.08.12 17.00    szombat   Felsőörs-Alsóörs
—   2017.08.16 18.00    szerda        Felsőörs-Pécsely Kupamérkőzés
2.    2017.08.19 17.00    szombat   Felsőörs-Bakonynána
3.    2017.08.26 17.00    szombat   Felsőörs-Nagyesztergár
4.    2017.09.02 16.30    szombat   Felsőörs-Eplény
5.    2017.09.09 16.30    szombat   Várpalota-Felsőörs
6.    2017.09.16 16.00    szombat   Felsőörs-Olaszfalu
7.    2017.09.24 16.00    vasárnap   Pécsely-Felsőörs Balatonfüreden

8.  2017.09.30 15.30    szombat   Felsőörs-Peremarton
9.  2017.10.08 15.00    vasárnap   Bakonybél-Felsőörs

10.  2017.10.14 15.00    szombat   Márkó-Felsőörs
11.  2017.10.21 14.30    szombat   Felsőörs-Hárskút
12.  2017.10.28 14.00    szombat   Balatonalmádi-Felsőörs
13.  2017.11.04 13.30    szombat   Jásd-Felsőörs
14.  2017.11.19 13.30    vasárnap   Balatonszőlős-Felsőörs Tihanyban

Augusztus 20-án reggel 9-től Felsőörsön is megünnepeltük az állam-
alapítást, Szent István király ünnepét. Szép hagyomány, több mint
10 éves ebben a faluban, hogy ezen az ünnepségen Felsőörs Ifjú Pol-
gárait is köszöntjük, vagyis azokat a gyerekeket, akik 2016. július 1-
től 2017. június 30-ával bezáróan születtek, és felsőörsi bejelentett
lakhellyel rendelkeznek. Idén 9 kislány és 16 fiúcskát köszöntöttünk
oklevéllel, egy szál virággal, és a Dalok reggeltől estig című Gryllus
Vilmos-Tóth Krisztina cd-mesekönyvvel. A Felsőörsért Közalapítvány
egy porcelánszívet adott mindenkinek. A legtöbb kisgyerek elsőszü-
lött volt a családban, bízom benne, hogy az elkövetkező években
testvéreiket is köszönthetjük augusztus 20-án!

Felsőörs Ifjú Polgárai 2016-17-es esztendőben: Csathó Luna, Takács
Borbála, Mészáros Levente Örs, Petró Hanna Viktória, Körmendi
Zsuzsanna, Cellár Maja Szabina, Mészáros Balázs Milán, Vasas Do-
minik, Horváth Tibor, Szabó Mátyás, Tóth Gábor, Csatári László,
Pálfalvi Luca, Szabó Bulcsú, Kis Csenge, Méri Bendegúz, Berecz
Anna, Szabó Bence, Máthé Zsigmond, Végh Zsombor, Makai Bence,
Mórocza Montes De Oca Bence, Alana Rose Melnecsuk, Fejes Vince
Kálmán, Dömölki Ádám Zsolt.
Minden Ifjú Polgárnak és családjának jó egészséget kívánunk! Isten
hozta őket Felsőörsön!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA - közösségszervező

Fotók: Steiger Veronika 

Nyár végén kezd el virítani az őszi csillagvirág (scilla autumnalis) er-
dőszéli szárazgyepeken és sziklafüves lejtőkön. Nehéz észrevenni, mi-
vel ez a hagymás növény csak 15-20 cm magas. Érdekessége, hogy
először a 10-20 virágból álló fürtjeit hozza, míg a levelei később az
elvirágzás után jelennek meg. Kékes-lila virágait a méhek nagyon
szeretik. Melegkedvelő reliktum faj, amely Magyarországon nagyon
szigetszerűen maradt fenn. Veszprém megye számít a legfontosabb
termőterületének, mivel Tihanytól egészen Várpalotáig megtalálható
a vékony termőrétegű meszes gyepeken és sziklafüves lejtőkön. Ezen
kívül csak a Tiszántúlon van néhány előfordulása. Ritkasága miatt
hazánkban 1982 óta védett. Felsőörs is az egyik fontos termőterülete,
mivel megtalálható a Geológiai Bemutató gyepén, a Kökény utca fe-
letti bokros területen, az asztag-hegyi legelőn, a Kopasz-tetőn és a
Cinege-domb erdejének szegélyén. Ezeken a helyeken egyáltalán nem
ritka, sőt általában tömegesen nyílik. Nem található meg viszont a
kaszálórétjeinken és legelőinken sem. Így a Miske-tetőn is hiába ke-
ressük. A faj fennmaradását sajnos több emberi beavatkozás is veszé-
lyezteti. A legfontosabb talán a virágzás idején történő kaszálás,
túlzott legeltetés, taposás és a zöldhulladék kihelyezése. Pl. a Nosztori
Kalandparkban csak egy kiszalagozott kicsi gyepfoltot hagytak meg
a növénynek, míg a többi részen eltűnt, mivel évente többször is nyír-
ják. Nálunk az erdőgazdálkodó által végrehajtott kaszálás okozott
károkat tavaly az Asztag-hegy melletti legelőn, mivel az a növény vi-
rágzása idején történt. A munkálatok legvégét szerencsére a Bala-
ton-felvidéki Nemzeti Park leállíttatta, s maradtak még virágzó nö-
vények. A történetben az a legszomorúbb, hogy a gazdálkodó csak
parlagfű-mentesítést akart végezni ott, ahol nincs is parlagfű. A Kö-
kény utca feletti bokros terület csillagvirág-állományát a szomszédos
utcák lakói és a külterületi ingatlantulajdonosok zöldhulladék és ha-
mukihelyezése veszélyezteti. Egyrészt betemetik a növényt, másrészt
az élőhelyet változtatják meg az özönfajok kihordásával és a termőtalaj
feljavításával. A faj fennmaradásáért az ott élők tehetnek a legtöbbet
azzal, ha nem visznek oda több zöldhulladékot és szemetet.

VARGA SZABOLCS

Őszi csillagvirág a Kökény-utca feletti bokrosban

Meghívó
Miután meggyőződtünk,

hogy nekünk együtt a legjobb,

a sikeres folytatás érdekében

2017. október 7-én házasságra lépünk.

A szertartásra 16:30-kor

a Református Templomban kerül sor 

(8227 Felsőörs, Szabadság tér 10.).

Mindenkit szívesen látunk,

aki velünk örülne

a mi Nagy Napunkon!

Hegedűs Boglárka
és Sziklai Balázs
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Az 1700-as években tovább folyik a szőlőtelepítés, új
dűlők jönnek létre: Csoroszló, Cseralla, Hágógyöp, Nap-
hegy, Berkenyőce, Formó (Bárókert) és Kert-dűlő.
1752. december 18-án a Veszprémi káptalan kiadta a
Hegyközségek törvényét az Articli Prominthhorialls-
t, melyet a Balatoni települések használtak. Felsőörsön
a Fő Hegymester Kiss Péter lett. Bevezették a hegyvámot
és a félkilenced fizetést. Új dűlő nevek születtek: Cziker,
Potza. Ekkor jelenik meg a trágyázás is.
Az 1790-es években a Berektó irtásával a Szabadi határig
terjeszkednek a szőlők birtokosaik: Bagi, Kis, Sipos, Ben-
csik nevű családok.
1800-as évek: Megkezdődik a káptalani szőlők telepítése
az Almádi út mellett és a Karsai-dűlő irtásain. Az 1830-
as években írja Oláh János a Balaton mellyéki Tudósítá-
sokban: „Felsőörsnek nagy határa van, mellyben vágások
után szép erdeje nevelkedik. Nevezetes szőlőhegyeire
nézve, mellyek igen tiszta ízű, és jó zamatú borokat te-
remnek. Itt a szőlők igen drágák, és csak urak s városi
jómódú emberek bírják leginkább, mellyeket budai mó-
don kezdenek mívelni.”
Az 1880-as években érte el a filoxéra járvány a szőlőket.
Felsőörsön 1883-ban a Főszőlőkben jelentkezett először.
Az itteni szőlő területek 12 hold kivételével mind ki-
pusztultak. 1885-ben Veszprémben amerikai szőlőtelepet
hoztak létre, és az ide szállított vesszőkből kezdődött
meg az újratelepítés.
A XIX. század második felében a Balaton-felvidéki bor-
termelőket súlyos csapások érték. Fagy, aszály, filoxéra,
import borok Olaszországból és Dalmáciából, “műbor“
gyártás, kivándorlási hullám a szegénység elől. Dr. Óvári
Ferenc jól látta a térség problémáit, így országgyűlési
képviselőként 1892-ben a filoxéra miatt nyomorgók vé-
delmében szólalt fel. Memorandumot intézett a minisz-
terelnökhöz, melyben a Balaton-felvidékre külön szőlé-
szeti vándortanítót kért, valamint amerikai szőlészeti
telepek létesítését, és az újra telepítéshez kedvezményes
kölcsönöket.
1899-ben a Megyei Gazdasági Egylet az 1893. évi XXIII.
Törvénycikk értelmében a bortörvény revízióját köve-
telte. Ez a törvény írta elő az olasz borok behozatalának
mérséklését, a borok hamisításának megtiltását, borvizs-
gáló állomás felállítását Veszprémben. 
A magyar bor védelmének érdekében léptek fel a balatoni
települések elöljárói, mikor megalapították a Magyar

Szőlősgazdák Országos Egyesületének Almádi Fiókját.
56 balatoni bortermelő község részvételével elfogadták
az “Almádi Memorandumot”. Ennek eredményeképpen
jött létre a magyarországi borvidékek hivatalos beosztása,
s ebben falunk a Balaton melléki borvidékbe került. A
vész levonulása után állították fel az Öreg-hegyen a kő-
keresztet.
1900-as évek: 1904-ben a fenti törvényben említett
vándortanítóként érkezett Felsőörsre Rásky Imre, akit a
Felsőörsi Református Egyházközség kántortanítójának
is megválasztottak. Nagykőrösön szerzett tanítói képe-
sítést, Kisújszálláson tanulta meg a szőlőtermesztés csín-
ját-bínját. Felesége Sipos Gizella, jómódú felsőörsi család
gyermekeként Almádi-Öreghegyen hozományul kapott
szőlő birtoka jelentette a mintát. Időközben Aszófőn is
létesült amerikai szőlőoltvány-lerakat és falunk gazdáinak
jó része innen telepített.
Különösen a II. világháború idején gondoskodni kellett
a pincék állandó őrzéséről. Ennek megszervezésével a
hegybírókat bízta meg a képviselő-testület: Öreg-hegyen
id. Vass Istvánt, Kishegyen id. Vass Györgyöt, Főszőlők-
ben és a Potza-dűlőben Korpádi Gábort. 
1945 után megkezdődtek a birtok elkobzások, terület
átrendezések. 1946. január 1-jével Felsőörs közigazga-
tásilag Veszprém megyéhez került. 1947. március 1-jével
az Öreg-hegyet Balatonalmádihoz csatolták. 1948. no-
vember 1-jén 10 család megalapította a Dózsa TSz-t.
1950. október 22-én megalakult a Községi Tanács. 1950.
december 5-én 30 egyéni gazda - előre menekülve - sző-
lőtermelő szakcsoportot hozott létre 24 hold szőlővel.
1959. február 27-én megalakult a Rákóczi TSz. 1961.
január 1-jén a két Tsz Lenin TSz néven egyesült.1975-
ben, mivel a TSz elnök személyében nem tudtak meg-
egyezni, összecsatolták Felsőörsöt Nemesvámossal Petőfi
MGTSz néven. 1983-ban már 12 település tartozott a
Vámosi TSz-hez. Ezen belül Felsőörsön 228 kh-on olasz-
rizlinget és más fehér szőlőt termesztettek.
A lakosság létszáma ekkor 866 fő volt. 
A rendszerváltás után a TSz-t széthordták, eszközeit,
földjeit privatizálták, sok vita, veszekedés volt abból,
hogy a régi tulajdonosok nem jutottak hozzá volt birto-
kaikhoz, sok idegen, az ország távoli részeiből szerzett
magának így szőlőbirtokot, s sajnos ma is vannak műve-
letlen területek. 

RÁSKY MIHÁLYNÉ, tanár

Felsőörs anno
A felsőörsi szőlőművelés története (II. rész)

Felsőörsön újra indul/folytatódik a Felsőörsi Kórus! A próbák még szervezés alatt! Várjuk mindazok jelentkezését, akik szívesen énekelnének
több szólamban és vállalnának fellépéseket is! Elsősorban szopránok jelentkezését várjuk, de hívunk más szólamokba új és régi tagjainkat is!
A kórust Vikman Pál karnagy vezényli.
Érdeklődni a próbák rendjéről: a könyvtárban nálam, Pásztorné Ancsa: 70/320-68-54.

Szeptember 5-étől minden kedden,
17.00-tól folytatódik a JÓGA foglalkozás a Civilházban!

Miért épp jóga?

• pozitívan hat testi, lelki, szellemi szinten egyaránt
• harmónia, nyugalom, hasonlóan gondolkodó felnőttek várnak
• növeli az energiaszintet, kitartást, koncentrációs képességet
• egészséges életmódra tanít
• nyitottabbá, segítőkészebbé, elfogadóbbá tesz
• nincs verseny, a gyakorlatokat mindenki saját képességei szerint végzi

Plédet mindenki hozzon magával!

ELSŐ ALKALOM | szeptember 5. (kedd), 17:00, Civilház
ÁRA: 1000Ft/alkalom

ÉRDEKLŐDNI | Buzás Magdolna jógaoktatónál, 30/4857-225
és Pásztorné Ancsa közösségszervezőnél a könyvtárban: 70/320-68-54.

Szeretettel várok minden érdeklődőt!

Magas színvonalú munkájáért Magyar Érdemrend Lovagkereszt polgári tagozat kitüntetést vehetett át mások mellett vitéz Ajtós József
László címzetes prépost, kerületi esperes, Felsőörs - Paloznak plébánosa, a Veszprémi Főegyházmegye papja, Áder János, Magyarország Köz-
társasági Elnökének megbízásából, Balog Zoltán, az emberi erőforrások miniszterétől augusztus 20-a, nemzeti ünnepünk alkalmából.

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária 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.

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

Felhívás kóruséneklésre

Gratulálunk Prépost Atyának!

Jóga
foglalkozás indul Felsőörsön!!!



12. oldal

Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Vass
Viktor július 7-én egészségesen megérkezett,
szülei Nagy Zita és Vass Zsolt örömére.

“Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy július 23-án  újabb királyfi  született. Isten hozott,
Gergely! A bátyók: Cserháti Ádám és Dániel.”

Gólyahír!

 
 

2017. SZEPTEMBERI PROGRAMJAI 
 

 
 
Szeptember 9.    (CBK) 

Szeptember 14. , 
 

Szeptember 15.  

 

Szeptember 22. 

 

Szeptember 23. , 16.30. 
 

Szeptember 29.  17.30. 

 

Szeptember 30.   

Szeptember 30.   
 

 

   
 

 

 
70/320-6854 

Szeretettel gratulálok az újszülöttekhez az Önkormányzat nevében is!
Várjuk az apróságok bejelentését az alábbi címre, képpel: konyvtar@felsoors.hu


