Bursa Hungarica
Felsőoktatási
Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat
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A pályázók az aktuális pályázati kiírást,
a kapcsolódó dokumentumokat és az EPERBursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a
www.emet.gov.hu oldalról tölthetik le.
A pályázat beadásához az EPER-Bursa
rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/
paly/palybelep.aspx
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint illetékes önkormányzati hivatalban (Felsőörs, Szabadság tér
2.) is be kell nyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának
határideje: 2017. november 7.
Kötelezően benyújtandó mellékletek:
– a felsőoktatási intézmény által kitöltött
eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a
2017/2018. tanév első félévéről,
– igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó
jövedelméről.
Az érdeklődőknek segítséget és tájékoztatást
nyújt az Önkormányzati Hivatalban Szőllős
Zsoltné igazgatási ügyintéző (Tel.: 87/577-211).
SZABÓ BALÁZS
POLGÁRMESTER

Faültetés!
Szeretettel invitáljuk a falu természetbarát lakosságát az idei őszi faültetésre!
Faültetéshez szükséges szerszámokat ne hagyják otthon!
Időpont: 2017. október 28. szombat reggel 8.00
Helyszín: Eperfasor
A faültetés esős időben is megrendezésre kerül.
FELSŐÖRS ÖNKORMÁNYZATA ÉS A FÉK EGYESÜLET
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Önkormányzati
hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. szeptember 11-én nyílt
ülést tartott. Az ülés első napirendi pontjaként a képviselő-testület október 1-i hatállyal
elfogadta Felsőörs településképi arculati
kézikönyvét valamint a hozzá kapcsolódó
településképi rendeletet. Második napirendi
pontként az önkormányzat módosította a
hulladékgazdálkodásról szóló rendeletét.
Ennek lényegét külön cikkben foglaljuk
össze. A rendezett hulladékgyűjtés ellenőrzésének lehetőségét biztosítandó tárgyalt a
testület egy kamera telepítésének lehetőségéről a szelektív gyűjtősziget környékére.
A képviselők véleményezték a Balaton
törvény várható módosításának tervezetét.
Önkormányzatunk így kialakult álláspontját
megküldtük az illetékes szerv részére.
A testület formai szempontból módosította
az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatáról szóló rendeletét, ugyanis a helyi
népszavazás részleteit ezentúl magasabb szintű jogszabály tartalmazza.

Településképi szabályok
2017. október 1-től új formában (de lényegében a régi tartalommal) minden építkezőnek
újból kötelező lesz minden építési (beleértve
a nem engedélyköteles) tevékenység megkezdését megelőzően a helyi szabályok szerint
eljárni. Az ezzel kapcsolatos szabályokat Felsőörs honlapján 2017. szeptember 18-tól
olvasható településképi rendelet és a településképi arculati kézikönyv tartalmazza.
Valamennyi nem építési engedélyhez kötött
építési tevékenység megkezdését megelőzően
(pl.: lakóépület építése, átalakítása, felújítása,
átszínezése, tetőcseréje, nyílászáró cseréje,
kerítés, melléképület, stb. építése) az építtetőnek szakmai konzultációt kell kezdeményeznie az önkormányzatnál, ahol a
települési főépítész és a polgármester ismerteti a tervezett tevékenységgel kapcsolatos településképi előírásokat és ajánlásokat,
melyekről emlékeztető készül. Az építési engedélyhez kötött tevékenység esetén az épít-

tetőnek a korábbi szabályozással megegyezően településképi véleményezési eljárást kell
lefolytatnia az önkormányzatnál.
A településképi eljárásokról szóló részletes
szabályok honlapunkon itt olvashatók:
http://www.felsoors.hu/Telepuleskep
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

A felvidéki magyarok és Közép- Európa
mártírja: Esterházy János

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

levegővel együtt szívta magába annak a
kölcsönös megbecsülésnek és toleranciának
az atmoszféráját is, amelynek köszönhetően
szlovákok és magyarok évszázadokon
keresztül békességben éltek egymás mellett.
Esterházy János soha nem rejtette véka alá
véleményét azzal kapcsolatban, hogy milyen
tragikus fordulatot jelentett számára és minden hazájától elszakított magyar család
számára a trianoni döntés. Közéleti pályafutása során ellenzett minden elnyomó rendszert. Egyetlen magyar képviselőként, a
magyar kisebbség, de más kisebbségek jogaiért is megalkuvást nem tűrően állt ki. Ezért
mind a náci, mind a kommunista rendszer
kiszolgálói üldözték. A II. világháború után
Szibériába internálták, majd ezután Csehszlovákia majdnem minden börtönében raboskodott, míg 1957-ben egy morvaországi
börtönben halt meg. Hamvait végakarata és
a család kérése ellenére évtizedekig nem adták
ki, teste tömegsírba került a kommunizmus
több más áldozatával együtt.
Hamvait, végakaratának megfelelően 2017.
szeptember 16-án az alsóbodoki Szent
Kereszt Felmagasztalása kápolnában helyezték örök nyugalomra.
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Tájékoztatás hangzott el a Felsőörs–Lovas
összekötő ivóvízvezeték engedélyezésének
eljárásával kapcsolatban. A tájékoztatás során
elhangzott, hogy önkormányzatunk és a felsőörsi Fenntartható Élet és Környezet
Egyesület fellebbezésének hatására a másodfokon eljáró hatóság megsemmisítette a
2017. május 30-án az előzetes környezeti
vizsgálat tárgyában hozott határozatát
megsemmisítette és új eljárásra kötelezte.
A másodfokú hatóság azonban indoklásában
részben téves megállapításokat tett, ezért
kértük a másodfokú hatóságot ezek
kijavítására, melyet időközben meg is tett.
Felsőörsön idén is meghirdetjük a Bursa
Hungarica ösztöndíjprogramot a felsőoktatásban résztvevők számára (részletek külön
cikkünkben).
A képviselők az ülés végén tájékoztatást kaptak az elmúlt ülés óta történt fontosabb eseményekről.

Halálának 60. évfordulóján, 2017. szeptember 16-án gróf Esterházy János újratemetésének nagyszabású rendezvényén vettünk
részt, felvidéki testvértelepülésünkkel, Pogránnyal szomszédos Alsóbodokon. A megemlékezésen nem csak településeinket,
hanem a felvidéki testvértelepülésünk tágabb
régiójának, a Zoboralji Régió magyar testvérrégióját, a Kelet-balatoni Térséget is képviseltük.
Gróf Esterházy János a galánthai gróf Esterházy család cseszneki ágából, 1901-ben
Nyitraújlakon született. Édesapja gróf Esterházy János, édesanyja, a lengyel gróf
Tarnowska Erzsébet. Esterházy János élete
első időszakának meghatározó élménye volt
a vegyes lakosságú szülőhely, ahol a magyarokkal együtt élő szlovákok nyelvét már gyermekkorában megtanulva, a zoboralji friss
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Hulladékgyűjtés rendje
Hulladékrendeletünk változása okán is szeretnénk egyértelműsíteni a hulladékaink szabályszerű gyűjtésének rendjét.
Belterületi ingatlantulajdonos, üveg és ruha
kivételével, a szelektív gyűjtősziget (1100
literes) edényeiben NEM helyezheti el szelektív hulladékát, mert belterületen házhoz
menő rendszerben történik a szelektíven
gyűjthető hulladékok begyűjtése. A belterületi lakóknál keletkező túlcsorduló szelektív hulladékot sem lehet a gyűjtőszigeten
elhelyezni (!), mert ennek gyűjtése szintén
házhoz menő rendszerben történik. A túlcsorduló műanyag hulladékunkat átlátszó
zsákban, a papír és kartonpapír hulladékunkat kötegelve, gyűjtési napon a szelektív kukánk mellé helyezve, tehát minden
hónap harmadik péntekén (kora reggel) a
házunktól elviszi a szolgáltató. Azon belterületi lakóknak, akinek még mindig nincs
szelektív gyűjtőedénye (120 literes sárga vagy
240 literes kék kukák) a VKSZ Zrt. Ügyfélszolgálati Irodájában nyitvatartási időben,
számlán szereplő partnerszámuk bemu-

tatásával, térítésmentesen átvehetik azt.
A szelektív sziget (az üveg és a ruha hulladékok kivételével) kizárólag a külterületi,
hulladék közszolgáltatási díjat fizető felsőörsi
ingatlanhasználók részére szolgál gyűjtőhelyül. Üveget nem lehet a szelektív gyűjtősziget túlcsordulása esetén a gyűjtőedény
mellé rakni!
Külterületen nincs házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtés. Megnyílik a lehetőség azonban arra, hogy a külterületen életvitelszerűen
élők a zsák helyett kukát használjanak. Ajánlott a félreértések elkerülése végett a szabványos kukát, kedvező áron a közszolgáltató
ügyfélszolgálati irodájánál beszerezni.
Árak: 60 literes 8400 Ft, 80 literes 8400 Ft,
120 literes 9550 Ft, 240 literes 11200 Ft.
A szolgáltató a nála vásárolt edényekre 5 év
garanciát vállal, és ezen időn belül cseréli,
amennyiben ürítés során úgy rongálódik
meg az edény, hogy már nem alkalmas
további ürítésre.
Fenti szabályok betartására, különösen a
szelektív gyűjtőszigetre vonatkozóan az

önkormányzat és a szolgáltató közösen fokozott ellenőrzést végez. A fenti szabályok be
nem tartása esetén hulladékgazdálkodási
bírság szabható ki, melyre az utóbbi hónapokban több példa is volt.
A hulladék közszolgáltató ügyfélszolgálati
irodájának címe és nyitva tartása:
8200 Veszprém, Haszkovó u. 11/A.
(hőközpont)
Nyitva tartás:
Hétfő: 07:00–15:00
Kedd: 07:00–19:00
Szerda: SZÜNNAP
Csütörtök: 07:00–14:00
Péntek: 07:00–12:00
Pénztári órák
Hétfő: 07:00–15:00
Kedd: 07:00–17:00
Szerda: SZÜNNAP
Csütörtök: 07:00–14:00
Péntek: 07:00–12:00

Száz éve született és épp 10 éve nincs közöttünk –
gondolatok Szabó Magdáról
Ha a nevét halljuk, biztos, hogy mindenkinek eszébe jut nem egy, de legalább 3-4-5
műve is. Kinek-kinek saját olvasás- vagy
filmélménye alapján, esetleg színházból, de
lehet, hogy gyerekkorában hallgatott rádiójáték kapcsán. Hisz munkássága egyrészt
nagyon hosszú időszakot ölel fel, másrészt
rendkívül sokrétű: versekkel indult, majd
regényeivel, drámáival és rádiójátékaival
hívta fel magára a figyelmet.
E cikk írása közben pont úgy érzem magam,
ahogy Nemes Nagy Ágnes is fogalmazott
1978-ban, amikor Szabó Magda Kossuthdíjat kapott: „Fölmentve érzem magam az
írónő pályájának, tartalmainak, oly bőséges
figura-galériájának részletes ismertetése alól.
Minek ismertetném? Hiszen mindenki ismeri.” A korral haladva ezt csak annyiban
egészíteném ki, hogy életrajzát pedig bárki
néhány kattintással elérheti az online enciklopédiában. Ehelyett inkább álljon itt
néhány érdekesség életéről, életpályájáról.
Az írónőnek saját elmondása szerint nagyon
boldog gyermekkora volt. Szülei egy mesevilágot teremtettek köréje, ennek az élménynek a hatására születettek meg a Sziget-kék

(1959) és a Tündér Lala (1965) című
meseregények. Ennek az idillnek édesapja
halála vetett véget, melyet egész életében
nem tudott elfogadni. Szabó Magdának nem
született gyermeke – 40 évesen házasodott
össze férjével, Szobotka Tiborral. Férje emlékét a Megmaradt Szobotkának című
könyve őrzi.
De nem csak férje alakja kerül be az életműbe.
Számos családtagja, rokona elevenedik meg
valamelyik művének szereplőjeként (lásd
Ókút, Régimódi történet), sőt bejárónője lesz
a főhőse Az ajtó c. regényének.
Első komolyabb díjat 1949-ben ítéltek oda
az írónőnek (Baumgarten-díj), melyet még
aznap vissza is vontak tőle (Németh Lászlóéval egyetemben). Ugyanebben az évben
bocsátották el a Vallás- és Közoktatásügyi
Minisztériumból, és ettől az évtől számítható
nyolc évi kényszerű hallgatása is. Ezen idő
alatt látszólag csak a tanításnak élt, de már
érlelődtek benne regényírói ambíciói. Verseskötetei után, melyekben a második
világháború embertelen, őrült, kaotikus eseményeire reagált, a regény felé fordult; az elhallgattatást előnyére fordította: számvetést

tartott, jobban elmélyült az írásban, tanulta
a regényírás mesterfogásait. (Eközben csak
műfordítások jelentek meg tőle.) Ebből
született első lélektani regénye és az első siker
a Freskó (1958). Ezt számos további mű
követte, melyek szintén egy-egy női sors köré
épülnek (Az őz, Disznótor, Pilátus,
A Danaida, Katalin utca, Alvók futása,
Kígyómarás).
Az első tényleges elismerést – József Attiladíjat – 1959-ben vehette át. Az egyik vele
készült interjúban így emlékezett vissza erre
Szabó Magda: „… Mit tudtak volna rajtam
szeretni? [ti. a hatalom – a szerző] Azt a
kemény és változtathatatlan hitemet, ami
engem az éghez kapcsol? Nem volt rá válasz,
mehettem haza.” Nem tudott mit kezdeni
vele az akkori rendszer…
Szerencsénkre ma már más a helyzet. A teljes
életművét újra kiadták, bárki könnyen hozzáférhet. Vegyük kézbe, olvassuk műveit, és
ne csak a centenárium kapcsán, később is,…
mindig,… újra és újra. Érdemes. Gondolatai
mai is – talán még inkább – aktuálisak.
GYÖRGY ADRIENN
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Szüreti mulatság
Felvonulással kezdetét vette szombat délután
a szüreti mulatság. Még az idő is kegyes volt
mind a résztvevőkhöz mind a szervezőkhöz
is. Az eredeti, meghirdetett programot
élvezhette Felsőörs lakossága. A szervezők
újborral és friss pogácsával kínálták a felvonulás résztvevőit. Közben a Civilház fedett
közösség terében készült a csülkös babos káposzta és a tócsi. Szentesi Vajk kisbíró beharangozója után elkezdődött a színpadon a
kulturális program, az óvódások és az iskolások produkciójával, amit a Búzavirág Népdalkör fellépése követett. Majd a nyáron
meghirdetett A legszebb konyhakertek díjátadása, amit Szabó Balázs polgármester úr
adott át a zsűri döntése alapján. A program
Szeles József és Módri Györgyi a Petőfi Színház
művészeinek nagysikerű operett slágereivel
folytatódott. Zárásként a Veszprém–Bakony
Táncegyüttes élő zenés műsora majd Táncház
következett, amelybe a jelenlévők is bekapcsolódtak.
A kisebbek a program ideje alatt Tislér Péterrel íjászkodhattak, Tóth Balázs jóvoltából
mustot készíthettek és kóstolhattak, vagy
kézműves játszóházban vehettek részt Juhász
Judit és Benedek Dorka közreműködésével.
Köszönet illeti a segítőket a finom ételekért.
Név szerint: Domján Kitty, Csikász Ferencné
Erika, Szabó Pálné Eszti és Kaszás Lászlónak.
A pogácsa sütőknek: Derzsiné Simon Judit,
Hamar Gáborné, Eckert Anikó, Kalmár
Lajosné és Plell Olga. A támogatóknak: Antal
Gyulának, Maróti Péternek és Rásky Nándornak, akik a felvonuláshoz a bort biztosították. A szervezők a rendezvény sikerességért
köszönetet mondanak minden fellépőnek,
segítőnek, önkormányzati dolgozónak, az
egyesület tagjainak, akik közreműködése
nélkül a program nem jöhetett volna létre!
NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

A legszebb konyhakert verseny idei
győztesei:
1. Kálmán István és Kálmán Csaba
2. Bíró Géza
3. Mikóczi János
Gratulálunk és köszönjük a résztvevőknek és
a zsűri tagjainak – Rásky Imréné Teri néni,
Illés András, Steiger Veronika – a versenyt!

Külön szeretnék köszönetet mondani
Kránitz Ágotának és Glóriának, akik a
Szüreti mulatságon kisegítették a Somló
banda prímását saját hegedűhúrjukkal!
Nélkülük az esti táncház nem lett volna
tökéletes! Köszönjük!
PÁSZTORNÉ ANCSA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Szót kér a gyurgyalag

Az első felderítők már május elején megjelennek és hallatják bugyogó éneküket.
Nagyobb csoportok május közepén érkeznek és keresgélik a számukra megfelelő élőhelyet.
A költőhelyet május végén vájják ki közel függőleges rézsűkben és falakban. A 1,5–2 méter
hosszú egyenes járat végében hozzák létre a tágas költőüregüket. Fészket nem építenek az
üregben, így az üregből messzire kilátni és veszély esetén a madár időben kirepülhet. 5–8 tojást rak és kb. egy hónapig tart a kotlás. A fiókák nem egyszerre kelnek ki, mivel jelentős időeltolódás
van az első és az utolsó tojás lerakása között. Az etetés egész nap folyik, az éhes fiókák sokszor már
a lyuk végén várják a finom bogarakat, amelyek legtöbbször darazsak, méhek és szitakötők. Az egy
hónapig tartó etetési periódus után a fiókák általában egyszerre repülnek ki, de előfordul, hogy a
kisebbek még pár napig bent maradnak az üregben. A kirepülés után a család kóborolni kezd a környező
réteken és szőlőkben, mielőtt Afrika trópusi területeire repülne. A madarat nagyon könnyű felismerni,
mert páratlanul színpompás (ld. ábra) és jellegzetes hangja van. Felsőörsön is találkozhatunk vele vagy hallhatjuk a magasban elhúzó példányok „prürr” hangját. Idén egy kb. 20 fős csapat pihent a Kopasz-tetőn még
a költési időszak előtt. Azonban nem csak vonulókkal, hanem itt költőkkel is találkozhattunk. A Vadrózsa utca
végén egy építési területen két pár is költött egymáshoz nagyon közel. Az egyik pár 6 fiókát nevelt fel sikeresen.
Korábbi években költött az Öreg-hegyen, a Főszőlőkben, a Kis-hegyen, a Rózsa- és a Szőlő utcákban is. Az utóbbi
évek költésszám-visszaesésének az oka, hogy kevesebb a félbemaradt építkezés és nincsenek új árkok. A faj Magyarországon fokozottan védett (eszmei értéke 100000 forint). Fennmaradásához zavarásmentes környezet és
meredek partfalak kellenek. Legnagyobb veszélyt az építkezések jelentik, mivel a madarak nagyon szeretik a
gödröket. Ha egy építkezés éppen a költés kezdete idején áll le pár hétre (május vége és június eleje), akkor
nagy eséllyel a kihantolt földkupacba és a pincealapba fog üreget építeni. Ha ez az építtető figyelmetlensége
miatt megtörténik, akkor az illetékes természetvédelmi hatóság az építkezést a költés idejére felfüggeszti (persze, ha valaki a tudomására hozza), ami akár két hónapos késést okozhat a kivitelezésben. További veszélyt jelent a házimacska támadása és a költőlyukak eltömése. Sajnos az utóbbi években nálunk is történtek pusztítások pl. a Vadrózsa utca
leburkolásánál illetve néhány helyen a költőlyukak betömése. A faj felsőörsi fennmaradása nagyon kétséges, mivel természetes élőhelyei
elbokrosodtak. Talán az egyetlen megoldás az volna, ha létesítenénk számukra egy mesterséges szaporodóhelyet a Malomvölgyi Természetvédelmi Terület egy védettebb helyén, ahogy erre több példa is van országszerte.
VARGA SZABOLCS

Elkezdődött az iskola!
Szeretettel köszöntjük az iskola új tanulóit, az első osztályosokat!
Ebben az évben tizenöten ültek be először az iskolapadba: Antal
Márton Attila, Édes Regő, Földi Levente Márk, Görög Diána, Herbely
Kristóf, Holló Bálint Hunor, Horváth Milán, Kis Dorottya, Körmendi
Júlia, Kránicz Árpád, Nádudvary Zorka, Piller Hajnalka, Pozsgai
Anna, Temesvári Maja Viktória, Torma Richárd.
Jó tanulást kívánunk nekik!

Pályázati felhívás!!!
100 éve született Szabó Magda!
Iskolások figyelem! Szabó Magda 100 éve született,
a neves alkalomra egy pályázattal emlékezik a Felsőörsi Könyvtár!
A pályázatokat lapbook formájában kérjük benyújtani!
A beérkezett pályaműveket szakmai zsűri értékeli és díjazza!
A pályaművekből kiállítást rendezünk a Könyvtárban!
A beérkezés határideje: 2017.november 30.
A pályázat témája: Szabó Magda két könyve
2–3. osztály számára: Bárány Boldizsár
4–8. osztály számára: Tündér Lala
Amit nyerhetsz:
• színházjegy
• könyvutalvány
• kalandpark belépő

Amit veszthetsz:
• ????

Részletes felhívás és jelentkezés a könyvtárban és itt:
www.felsoors.hu/hirek • 70/320-68-54
Alkoss te is!!!!
FELSŐÖRS KÖZSÉG KÖNYVTÁRA

„A világ minden gyermekkel újra kezdődik...”

Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy 2017. augusztus 10-én
megszületett kisﬁunk, Trájer Valér.
Dr. Trájerné Schoﬀhauzer Judit és Dr. Trájer Attila János
„Grammban és centiben mérik, mégis az életben Ő a legnagyobb dolog!”

Gólyahír
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Minden közösségnek vannak értékei
2015-ben került a Helyi Értéktárba
Horváth Lajos kezdeményezésére a
Felsőörsi prépostsági malom vízjogi
engedélye 1904-ből, valamint a
malom üzemeltetési megállapodása
1778-ból. Mindkét dokumentumot
a veszprémi Érseki Levéltárban
őrzik. A megállapodásban a felsőörsi
prépost (Glószer Gábor) és a lakosok
egy része, több mint 30 fő megállapodnak a helyi malom közös
üzemeltetésében. Az 1778-ban írt
kérelem megemlíti, hogy harmad

kivételéért adta bérbe a malom
használatát a prépost, melyet a
lakosok sokalltak és máshová
mentek őröltetni. A kérelem előadja
a visszatérés szándékát, és kitér a
malom igen jó állapotára is. Kérik,
hogy az őrlés egyik emberük jelenlétében történjen. Az aláírók
kötelezettséget vállalnak a gát és a
molnár házának, a malom
környezetének rendbentartására. A
lepecsételt okirat, 1778. július 22-én
kelt Eörsön.

Tisztelt Érdeklődök!
A múlt havi Felsőörsi Hírmondóban
jeleztük, hogy ebben az évben is
megszervezzük a krumpli és a káposzta
összeírást a település lakói számára.
Akkor még nem tudtuk az árakat,
most már igen.
A krumpli ára 100 Ft/kg (30 kg-os
kiszerelésben) a káposzta 80 Ft/kg
(10 kg-os kiszerelésben)
Jelentkezési határidő: 2017. október 9.
Kiszállítás: 2017. október 14–15.
A kiszállítás időpontját
a megrendelővel egyeztetjük.
Jelentkezni Kalmárné Rózsánál
a 30/523-8737 és
a 70/394-6919 telefonon és
Kaszásné Ancinál
a 70/394-4755 számon lehet.
Felsőörs belterületén házhoz szállítjuk.
NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET

FIGYELEM!
A falunapi kézműves foglalkozáson
készült kerámiatárgyak átvehetők a
könyvtárban!!!

Rajzpályázat – 130 éves a református templom
A Felsőörsi Református Egyházközség rajzpályázatot hirdet „Az én templomom” címmel. A4-es méretű, tetszőleges technikával készült
alkotásokat várunk 2017.október 22-ig, amely a templom külső homlokzata alapján készüljön. Az elkészült alkotásokat október 29-én
Közösségi Házunkban kiállítjuk, és a legkiemelkedőbbeket könyvutalvánnyal jutalmazzuk. A pályázat felső korhatára 18 év. Szeretettel
várjuk a pályaműveket! Kapcsolat és leadás: Kántorné Pólus Ibolya 06-20/51 247 51

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
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Felsőörs anno: 500 - 130 - 90
500
Három nevezetes évfordulót is tartogat a 2017. esztendő
a felsőörsi református gyülekezet számára. 500 évvel
ezelőtt, 1517. október 31-én a Wittenbergi vártemplom
kapujára szegezte ki a reformáció 95 tételét Luther Márton, hogy a további évtizedekben követőkre találjon. Itt
Veszprém megyében Dévai Bíró Mátyás prédikátor
nevéhez kötjük a tanok terjedését. Ő valójában ferences
rendi szerzetesként tanult Wittenbergben, majd hazajövetele után az egyik legtehetségesebb hittérítővé vált
elsősorban a Balaton-felvidéki falvakban. A korabeli statisztikák szerint 1542-re a falu egész lakossága áttért a
református hitre. Felsőörsön a XVI. században végig
rendszeresen voltak református prédikátorok, sőt a
környező települések zsinatát is itt tartották a felsőörsi
esperes vezetésével. Mivel a lakosság egésze a református
hitet gyakorolta, így istentiszteleteiket majd két
évszázadon keresztül az Árpád-kori műemlék templomban tartották és a préposti kúria helyén lévő lakot
használták a református prédikátorok és tanítók. A két
lakás között imaházat (refektórium) építettek, mivel a
templom a harcok során erősen megrongálódott. Volt
olyan lelkészünk, Alsólendvai Gál Imre, aki gályarabságot is vállalt hitéért (1670-1674). Pozsonyban perbe
fogták, büntetését Liptó várában, majd valahol AlsóAusztriában töltötte. Itt szolgált Pápai L.C. János
(1698.), aki valószínűleg Pápai Sámuel nyelvészünk dédapja lehetett.
130
A krónika szerint 1736-ban Deáki István lelkész szolgálata
idején néha még a reformátusok használták a romos
épületet. Ennek az évnek végén azonban a gyülekezet
(1736. november 22-én) nyilatkozatot adott ki, melyben
jelezték, hogy a prépostági jogokat és javakat önként
visszaadják a katolikusoknak, és kiköltöznek a préposti
kúriából. Ettől kezdve a reformátusok istentiszteleteiket a
falu házában tartották és itt lakott prédikátoruk is. Két
évvel később Varga Istvánné házacskájában kapott szállást,
s az udvar végében levő színben tartották az istentiszteleteket. 1739-ben Mórocza Gergely és nemes Tóthy
Ferenc a református gyülekezetnek adományozta azt a
telket, melyen napjainkban a református lelkészi lak áll.
1740-ben megkezdték egy kisebb kőtemplom építését,
amely előtt fából ácsolt haranglábon függött a két – egy
100 és egy 40 fontos –kis harang. A templom melletti
szűk telken felépítették még a lelkészlakot és a református
iskolát. Szükség is volt rá, mert az 1769-es összeírás sze-

rint: „a nem nemesi rendű lakosság száma 410 lélek, ebből
4 iparos. A falu népe magyar és kivétel nélkül kálvinista
hitű, református anyaegyházzal.” Az 1774-es összeírás szerint a Felsőörsön lakó 596 személy közül még mindig a reformátusok voltak többségben 434 fő, 155 katolikus,
7 evangélikus. A református hívek tovább szépítették kis
templomukat, 1799-ben újra meszelték falait, pulpitust
építettek a rektornak. Vári Szabó Sámuel lelkész idejében
(1806-13) megmaradt feljegyzés szerint: „Néhány egyház
tagnak a lelkében vágy ébredt arra, hogy az Úrnak házát
újjáépítsék. Bak Mihály gyűjtési akciót szervezett, melynek
eredménye 15 akó (814,5 liter) bor és 17 forint lett.”
A filoxéria-vész tragikus éveiben – 1885. november
15-én – Cseh Sándor lelkész presbiteri gyűlésen felvetette a templomépítés ügyét. Ekkorra már az 1742-ben
épített kistemplom a torony kivételével használhatatlanná vált és az iskolában tartották az istentiszteleteket.
1886. február 16-án a közgyűlés megállapodott, Brenner
Lőrinc veszprémi építő mesterrel, hogy a lelkészlak előtti
Bagi-féle funduson 11.150 Ft-ért felépítik az új református templomot. Az alapkövet 1886. május 17-én reggel
8 órakor helyezték el. Az építkezés gyorsan haladt, 1887.
szeptember 29-én elkészült az új templom, melyet rövidesen felszenteltek.
90
90 évvel ezelőtt, 1927 decemberében foglalta el lelkészi
hivatalát Gáty Ferenc nagytiszteletű úr hűséges társával,
nagytiszteletű Hatvani Rózsa asszonnyal. Évtizedeken
át szolgáltak, neveltek, közel 60 gyermeket tanítottak
zenére és hoztak létre éveken keresztül működő
zenekart. 56 évi felelősségteljes lelkipásztori munkájával,
a falunk határain is túlható szellemiségével máig tisztelet
övezi, itt nyugszanak a református temetőben és a templomban emléktábla őrzi emléküket.
Az évszázadok történelmi viharaiban mindig szilárdan
állottak templomaink, sokszor menedéket nyújtva
híveiknek, – tatár, török, tűzvész, Veszprém várának
közelsége miatt sokszor átvonuló hadak útjába kerülve,
vallási villongások között is, - voltak útmutató prédikátoraink példát mutatva híveiknek. Rohanó mai világunkban most a legfontosabb békésen őrizni keresztyén
értékeinket. Reményik Sándor: Templomok c. verséből
ajánlom az összefoglaló gondolatot: „…és Isten minden
templomban lakik.”
RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR
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• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni
a betegségeket?
Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:
BIOREZONANCIA
Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű információk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.
Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS
Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)
TALPMASSZÁZS (reflexológia)
A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk az egyes szervek nem
megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.
Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta
Szeretettel várom hívását: 20-3505658

Balatoni Otthon Ingatlaniroda
Miért érdemes minket választani?
– fő célunk,hogy az eladó és a vevő is elégedett legyen
– rugalmasan az ügyfelek igényéhez igazodva péntek délután,
SZOMBAT–VASÁRNAP egész nap és munkaszüneti, illetve
ÜNNEPNAPOKON is nyitva!!!!
– teljes körű hitelügyintés díjmentesen 18 bank ajánlatát
összevetve
– ingatlanok eladása fix, kölcsönös egyezségen alapuló jutalékért
– áfamentesek vagyunk, Önnek nem kell áfát fizetnie a jutalék
mellett
– ingatlanok ingyenes bemutatása, megbízható szakemberek kiajánlásával építkezés, felújítás esetén
– albérletét kiközvetítjük ügyfélkörünknek kedvező jutalékért
– feltöltjük nyaralóvendégekkel üresen álló nyaralóját kedvező
jutalékért
– lakástakarék pénztár,napelemprogram díjmentes tanácsadással
– az eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése gyors
határidővel

Mindez egy helyen a balatoni otthon ingatlanirodában !!!
http://www.balatoniotthon.hu/
Hívjon minket bizalommal : 06-30/3122-451
Kiss Zoltán okleveles ingatlanközvetítő

