
Felsőörs Község Önkormányzata sikeresen pályázott
az Európai Fejlesztési Alap és Magyarország költ-
ségvetése által társfinanszírozott Település és Terület-
fejlesztési Operatív Program Önkormányzati épületek
energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16) megne -
vezésű felhívására és nyert 44,05 mFt, 100%-os pályá -
zati támogatást a faluház (8227 Felsőörs Szabadság
tér 2) energetikai korszerűsítésére.

A ’70-es években épült Faluház anyaghasználatait, ener-
getikai jellemzőit tekintve már rég elavulttá vált, jelenlegi
üzemeltetése jelentős terhet ró költségvetésünkre. A be -
ru házássál kialakuló új állapot megfelelő munkahelyi
körülményeket teremt az épületben dolgozóknak, valamint
elégedettségére lesz az ide érkező ügyfeleknek, tele pü -
lésünk lakóinak. A fejlesztés eredményeképpen a fenn -
tartás önkormányzatunk számára lényegesen kisebb
költ ségű lesz, ezáltal jelentős források szabadulnak fel,
melyet más, a településünk és az itt élők javát szolgáló
célok elérésére tudunk fordítani.
A beruházás műszaki tartalmát tekintve kicserélésre kerül-
nek az épület nyílászárói, teljes külső homlokzati hő szi ge -
telés lesz, valamint a mostani gázkazán helyett, egy
modern villamos áram alapú hőszivattyús fűtésrendszer
kerül kialakításra. A korábbi pályázatból kialakított nap -
elemes villamos áram előállításnak köszönhetően, akár
nulla költségű épületfűtés/hűtés is biztosíthatóvá válhat.

Önkormányzatunk társadalmi felelősség vállalásának és
törvényi kötelezettségének eleget téve a beruházás ré -
szeként megvalósítja az épület földszintjének teljes, minden
fogyatékkal élő ember által elérhető akadály mentesítését
is.
Jelenleg a projekt a Támogató hatósággal történő szer -
ződéskötési fázisban van. Az építési munkák tervezett
kezdésének ideje 2018 tavaszának második fele, a befe-
jezés várható időpontja 2018 év vége.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
FALUHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE
FELSŐ ÖRSÖN (TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00004)

2018. február 16.
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
8227 FELSŐÖRS SZABADSÁGTÉR 2.
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Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2017. január 29-én nyílt ülést tartott.

Az ülés első napirendi pontjaként a testület mó-
dosította az óvodai, iskolai valamint a szociális
étkeztetés térítési díjáról alkotott rendeletét.
A módosítás a szolgáltató, minimális, inflációt
követő költségemelkedése miatt vált szük-
ségessé, de ez a szociális étkeztetés esetében a
fizetendő térítési díjban nem lesz érzékelhető,
mert a külön bözetet az önkormányzat saját
költség vetése terhére átvállalja, így az továbbra
is 450 Ft/fő/nap marad annak, aki a szociális
étke zés igénybevételére jogosult. 2018. március
1-től az óvodai háromszori étkezés díja
435 Ft/fő/nap-ról 460 Ft/fő/nap-ra emelkedik,
míg az iskolai háromszori étkezés díja
545 Ft/fő/nap összegről 575 Ft/fő/nap összegre
emelkedik. Második napirendi pontként az
önkormányzati bérlakások bérbeadásának sza -
bályait tárgyalták a képviselők. A Humán Bi-
zottság javaslatával egyetértve, mely szerint a
rendelet további átdolgozást igényel, a döntést
a következő ülésére, az új rendelettervezet
beterjesztése utánra napolta a testület. Ez kö -

vetően a pályázati támogatásból megvalósítandó
projektek előrehaladásával kapcsolatos tájékoz-
tatómat hallgatták meg a je len lévők. Ennek
kapcsán a képviselők határoztak arról, hogy a
Faluház épületének felújítása kapcsán több vari -
áció költségvonzatát kell megvizsgálni és ezek is-
meretében fog dönteni a képviselő-testület
következő ülésén arról, hogy pontosan milyen
műszaki tartalomra terjedjenek ki a felújítási
munkálatok.

Az elmúlt ülés óta történt fontosabb fej -
leményekről szóló tájékoztatómban elhangzott,
hogy a kerékpárút építésének megkezdése op-
timális eset ben 2019. nyarán várható. Ismertet-
tem a kerékpárút tervezett nyom  vonalát is,
mely megtekinthető honlapunkon (a kereső
mezőbe írják be: „kerékpárút”).

A nyílt képviselő-testületi ülések részletes
jegy zőkönyveit községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ ->
’Jegy zőkönyvek’ menüpont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek

Felsőörs Község Önkormányzata felhívja a
bölcsődés korú gyermekeket nevelő szülők fi-
gyelmét, hogy 2018-ban is igényfelmérést végez
a bölcsődei ellátásra vonatkozóan.
Kérjük, amennyiben Felsőörsön életvitelsze -
rűen élő bölcsődéskorú gyermeke számára
igényelné a bölcsődei ellátást Felsőörs tele -
pülésen, úgy azt 2018. április 15-éig
szíveskedjék jelezni önkormányzatunk felé
az onkormanyzat@felsoors.hu email címen.
A tárgy rovatba kérjük, szíveskedjék beírni:
„bölcső dei igény”. Köszönjük!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Bölcsődei igény -
felmérés – felhívás

Felsőörs Önkormányzata pályázatot hirdet
bejegy zett társadalmi szer vezetek részére a
2018-as évre Felsőörs közigazgatási területén
közösségi rendezvények, programok lebonyo -
lítására. A pályázat az Önkormányzat 2018. évre
szóló Rendezvény naptárában lévő események le -
bo nyolítására (kivéve az állami ünnepeket) vagy
egyéb programok megvaló sítására nyújtható be.

A beérkező pályázatok között felosztható
2018. évi keretösszeg: 600 000 Ft.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ha a pályázó Felsőörsi székhellyel bejegyzett

társadalmi szervezet,
• ha a tervezett program a felsőörsi és a magyar

nemzeti kultúrkör hagyo mányait eleveníti fel,
• ha a tervezett program környezetvédelmi, a

környezeti kultúrát fejlesztő célt valósít meg
(pl. illegális hulladéklerakók feltérképezése,
felszámolása, faültetés, stb.).

A pályázatokat Felsőörs Község Ön -
kormány zatához (8227 Felsőörs, Szabadság
tér 2. ) lehet benyújtani 2018. március 29-ig.
Pályázni részletes programtervvel és költ-
ségvetéssel lehet. A Pályázatokat írásban, a fel-

hívás mellékletét képező formanyomtatvány
kitöltésével lehet beadni. A pályázat keretében
kizárólag a rendezvényhez, vagy programhoz
kap csolódó költségek számolhatók el, nem szá-
molható el a pályázó társadalmi szervezet
működési kiadása.

Pályázónak kifejezetten nyilatkoznia kell,
hogy az önkormányzat államháztartáson
kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló
önkormányzati rendeletében szereplő
feltételek szerint jár el.

További részletek a honlapon!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Pályázati felhívás
Felsőörs Község Önkormányzata bérbevételre
meghirdeti a Szilvás u.1/4 szám alatti 50 m2-es,
2 szobás, gázfűtéses bérlakását!

Az önkormányzattal szemben bármilyen jogcí-
men fennálló tartozás kizáró feltétel.
Jelentkezni a www.felsoors.hu honlapon lévő fel-
hívásban található „Bérbevételi ajánlat” forma -
nyomtatvány felhasználásával lehet írásban,
Felsőörs Község Önkormányzata részére címezve.
Jelentkezési határidő: 2018. március 19. 
A kérelmezőnek jelentkezéséhez csatolnia kell
a saját és a vele együtt költöző közös háztartás-
ban élők jövedelemigazolását.

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Lakás bérbeadó!

Óvodai beiratkozás
A gyermekek a 2018/2019. nevelési évre vonatkozó egy

időszakon belüli óvodai felvételének

ideje: 2018. április 26. (csütörtök) 8:00-16:30 óra

helye: Miske Óvoda 8227. Felsőörs, Fő u. 21.

Részletek a hirdetőkön, illetve az Önkormányzat honlapján.
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Csak semmi mélabú
Napok óta masszírozok itthon egy cikket, milyen mélabús az ember így,
február idején, hogyan kucorogna legszívesebben egész nap a kályha
mellett, mennyire várja a tavaszt. Még a szerkesztő is azt javasolta, „írj
a hóról”, de hát kinek van kedve nemhogy írni, de még olvasni is a hóról
ilyentájt, amikor már túl vagyunk háromhónapnyi zimankón, sáron,
fagyon, ünnepen, böjtkezdeten. Ha szlengesen fogalmaznék, „kimaxol -
tuk” a telet. Jó volt, szép volt, köszönjük.
Még Karácsonyra kaptam egy remek könyvet a sógornőmtől a dán
életérzésről. Ez az úgynevezett hygge (én hüggének ejtem, nem tudom,
helyesen-e) a meghittség művészete, vagyis a dánok receptje rossz időre.
Érdemes tanulni tőlük, hiszen náluk az év fele borongósan telik, ennek el-
lenére őket tekintik a világ legboldogabb nemzetének. Talán még nem késő
pár gondoltatot megosztanom a könyvből, hiszen a vége felé fárad el az
ember mindenben. A rügyezés előtti utolsó nagy hajrára álljon itt néhány
egyszerű, inspiráló ötlet ahhoz, feltöltődve érjen minket a tavaszi zsongás.
A fény szerepe: soha nem voltam az éles vallatólámpák híve, és a könyv
is megerősít abban, hogy az otthoni meghittséget semmi nem alapozza
meg jobban, mint a gyertyák és a hangulatlámpák használata. Ahogy
Zsuzsi is mondta a szomszédos hegyről, jó hozzánk átnézni, a házban

mindig hangulatosan világít valami. Még fontosabb a fénynél az együtt -
lét, a jelenlét. Ne nyomkodjuk a telefont, figyeljünk a másikra,
elektroni ka nélkül teremtsünk igazi minőségi időt, szomszédoljunk. Mi
már tavaly bevezettük az éjszakákba nyúló snapszerozást, gyerekekkel
az „unozást”, (remek kártyajáték), vagy a diavetítést.
Élvezet, avagy öröm az evésben, főzőcskézésben. Nem újkeletű
boldogságforrás, de hogy egy könyv konkrétan a forrócsoki fogyasztásra
serkentsen, igazi ritkaságnak számít. Forralt bor, kávé, hosszan sülő
meleg ételek a „slow food” (lassú étkezés) jegyében. Figyelem: letűnőben
a gyorséttermek világa! (Kisgyermekes családanyaként persze az étkezé-
seink kilencven százaléka nem a slow food – a gyorsaság és a hatékonyság
a főszereplő. Megfigyeltem, minden anyuka zsonglőrmanővereket vet
be, hogy fél óra alatt finomságokat varázsoljon az asztalra).
A gyertya–együttlét–forrócsoki triumvirátusa mellett más érde -
kességeket is megtudhatunk. Ha dánosan szeretnénk öltözni, húzzunk
fekete ruhát és nagy sálat, otthonunkban domináljanak a természetes
anyagok, és feltétlenül legyen egy kandallónk. Bár én tudatosan
kerülöm a fekete állandó viselését, sőt, dán sem szeretnék feltétlenül
lenni, a meleg sál–kandalló szerelmesének vallom magam.
Ahogy most újra végiglapoztam a Hyggét, és leírtam ezt a pár egyszerű,
nagyszerű tippet, már nem is tűnik olyan borzalmasnak ez a pár
latyakos, hókásás nap, ami még hátravan a télből. Még az ilyenkor
járhatatlanná vált utakhoz is úgy állok, lesz ez majd jobb is. Tavasszal
talán végre a murvás traktor is erre jár, a mi kis hegyünk is csatlakozik
Európához, nem kell terepjárót vásárolnunk, hogy kijussunk a szőlőből.
Ha mégsem, akkor sincs baj, a meghittség jegyében hatalmas sálban,
forró csokival a kezemben fogok dagonyázni a hegyen. Várom a tavaszt. 

PILHÁL ZSÓFIA

A Felsőörsért Közalapítvány és a Hímző Műhely 2018. január 21-én a
Magyar Kultúra Napján átadta az első Örökség díjat Rásky Mihályné
tanárnő részére. Gratulálunk a díjazottnak!

A Felsőörsi Hímző Műhely 2017 júniusában megalapította az ÖRÖK-
SÉG DÍJAT. Az Örökség Díj minden év január 22-én a Magyar Kultúra
Napi ünnepségen kerül átadásra.
A díj célja: olyan személy díjazása, aki kimagasló munkát végez a hagyo -
mányőrzésben és a kultúrában.
A  díj áll:
– egy Balaton-felvidéki, motívumos kenyérkosár kendő (a magyar em-

bernek a kenyér mindig szent és sérthetetlen)
– egy oklevél, amelyet a Hímző Műhely vezetője, (mint alapító), az

Önkormányzat képviselője, valamint a Felsőörsért Közalapítvány el-
nöke aláírásával hitelesít.

Az Örökség Díjat Felsőörs Község Önkormányzat Képviselő-testülete,
a Hímző Műhely és a Felsőörsért Közalapítvány közös döntése alapján
adományozza. A díj annak a személynek adományozható, aki a Magyar

Kultúráért és Felsőörs községben végzett magas színvonalú munkájával
érdemelte ki.
Megjegyzés: A Hímző Műhely tagja nem lehetnek a díj birtokosai.

TISLÉR ANIKÓ, A HÍMZŐ MŰHELY VEZETŐJE

Örökség díj
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Különösen fontosnak tartom, hogy még job-
ban odafigyeljünk a kistelepülésekre és a csa -
ládokra Lovastól Paloznakig, mert az itt élők
számára is biztosítanunk kell azokat a fel -
tételeket, amelyeket a nagyobb tele pü lé -
seknek is biztosítunk – mondta el lapunknak
Kontrát Károly, Veszprém megye 2. számú
választókerületének kormánypárti ország-
gyűlési képviselője, a Belügyminisztérium
parlamenti államtitkára. 

– Milyen fejlesztések történtek a választókerület
településein? Felsőörsön például több jelentősebb
beruházás is megvalósult az elmúlt években. 
– Magyarország tovább erősödött az elmúlt
években és a gazdaság teljesítőképessége lehe -
tő vé tette, hogy a választókerület is tovább fej -
lődjön és gyarapodjon. A kistelepülések
tá mogatását eredményesnek tartom, hiszen
javult a népességmegtartó erő. Több fejlesztés
és beruházás valósult meg, amelyek javították

az itt élők életkörülményeit és életminőségét.
Felsőörsön folyamatosan nő a lakosságszám,
így iskola és óvodabővítésre is több jutott az
elmúlt évek során. Kormányzati támogatásból
újult meg a Miske Óvoda és közel 95 millió
forint jut a jövőben bölcsődefejlesztésre. Tavaly
december közepén hozták meg azt az újabb
kor mányzati döntést, amely a tanteremfej -
lesztésen túl tornaterem megépítését is támo-
gatja a településen. Ennek a projektnek a
megvalósulásával Felsőörsön megoldódik az
iskolát nyomasztó, állandósult helyhiány és
sportolási lehetőség a falu lakói számára. 
– Alsóörs, Csopak, Paloznak és Lovas települések
vonatkozásában mit tart eredményes fejlesztésnek? 
– Alsóörs számára nagy jelentőséggel bír, hogy
átadásra került az új községház, közel 20 millió
forintból a felújított plébánia, illetve megújult a
Somló-hegyi kilátó. Napelemek segítik az óvoda,
az iskola és a művelődési ház energiaellátását. Tér-
figyelő kamerarendszer kiépítése és a BAHART
vitorlás kikötő fejlesztése, vala mint a Napraforgó
Óvoda és Bölcsőde felújí tá sa is hozzájárul a
helyiek jobb élet minőségének biztosításához.
Csopakon a Csákány-hegyi Endrődi Sándor-
kilátó megépítése mellett, a korábban baleset -
veszélyes és nyomvályús 71–73. számú utak
kereszteződésének felújítása megtörtént, ezeken
felül belterületi út- és járdafelújítás valósult meg
a településen.  A kor mány döntésének meg -
felelően a jövőben az eddigi fejlesztéseken felül

további 200 millió forintos támogatásból utak és
járdák fel újítására kerülhet sor.  A cél az, hogy
mindenki léphessen egyet előre és támogassuk a
fejlődést. Többek között e gondolat jegyében
Paloznak lakói számára a Darányi Ignác Új Ma -
gyarország vidékfejlesztési program keretében
10 millió forintos támogatásból falubusz segíti a
település lakosságát. Lovason felújításra került a
faluház tetőszerkezete, ezen kívül jelentős összeg
jutott útfelújításra is.  
– Ön szerint minek köszönhető, hogy ilyen
mértékben tudnak fejlődni a települések a vá -
lasztókerületében?
– Az elért eredmények annak is köszönhetőek,
hogy a települések vezetőivel napi kapcsolatban
vagyok és a projektek megvalósíthatósága kap -
csán folyamatos az egyeztetés. Sokat dolgozunk
azon, hogy a közös munkának legyen eredménye
és bízom benne, hogy sokat tehetünk még a
településekért.  A nyertes pályázatok nagyban
szolgálják a települések mindennapjait. Jó példa
erre, hogy a jövőben közel 750 millió forintból
valósulhat meg a Veszprém-Felsőörs és Alsóörs
között a kerékpárút. A fejlődés szemmel látható,
a kistelepüléseink kilátásai bíztatóak. 
– Hogyan vélekedik a jövőbeni képviselői mun -
kájáról? 
– Az elmúlt négy évben elvégzett munka alap ján
remélem, hogy a közös munkát folytatni tudjuk.  

SZENDI PÉTER

Jó úton haladunk – beszélgetés Kontrát
Károly országgyűlési képviselővel

Szót kér a Malom-völgy
Felsőörsön nagyon sokan a Malom-völgy közvetlen szom-
szédságában vagy a völgyet övező erdő szélében laknak. Ide
tar toznak a Malomvölgyi, a Szegedi Róza, és a Fenyves
utca lakói. Ezekben az utcákban a házak udvarán kultúr -
növények, nemesített gyümölcsfák, füvesített gyepek és
vi rágoskertek vannak, míg a völgyben őshonos nö -
vényzet és állatvilág található. Kettő között sokszor csak
nagyon keskeny kerítésnyi határvonal húzódik. Ez az
ott lakók szempontjából érték, mert természet-közeli
helyen élhetnek és számos ritka állatfajt figyelhetnek
meg. Az élővilág számára viszont ez az életterük végét
jelenti és sokszor nem is jutnak vissza élőhelyükre,
ha a kertekbe betévednek. Ugyan az ember és ter-
mészet között itt elvileg nincs konfliktus, de az em-
beri lakóhely és természetes élőhely közvetlen
találkozása egyáltalán nem nevezhető jónak, mivel
a kertek zöldhulladéka sokszor az erdőben és a
sziklagyepen köt ki. De az idegenhonos nö -
vények (pl. bálványfa, aranyvessző, selyemkóró)
és gyomok megjelenése a terület folyamatos
bolygatására utalnak, ami terület természetes
állapotának fokozatos romlását vetítik előre.

Sajnos vannak olyanok is, akik a kerítésen átdobálják a háztartási szeme-
tet, sőt kaput létrehozva szemétlerakót, bútortárolót és komposztálót
készítenek az erdőben. Ennek következménye, hogy az itt lakó em-
bereknek a természetre gyakorolt hatása sokkal erősebb (pl. zajongással,
szemeteléssel), mint a falu központjában lakóké.
A Malom-völgynek kettős természetvédelmi szerepet kellene betöltenie.
Egyrészt a Natura 2000 élőhelyként védenie kellene a cseres-tölgyes,
gyer tyános-tölgyes és molyhos tölgyes élőhelyeket és számos Natura
2000 fajt. Másrészt helyi természetvédelmi területként óvnia kellene a
Malomvölgyi-sédet, geológiai értékeket és egyéb természeti értékkel bíró
növény- és állatvilágot. Az itt élők sokszor találkozhatnak olyan Natura
2000 fajokkal, mint a nagy szarvasbogár és a csíkos medvelepke
(ld. képek). De gyakrabban láthatnak más védett fajokat is, mint a
mókus, erdei pele, lábatlan gyík és az erdei sikló. Sőt fokozottan védett
fajok is lehetnek a kertek szomszédságában (pl. dolomit kéneslepke, kék
pattanóbogár, keleti rablópille, stb.). Ezeket a fajokat csak úgy védhetjük
meg, ha élőhelyükre sem szemetet sem zöldhulladékot nem hordunk. 
Emiatt kérjük az itt élőket, hogy a határok tiszteletben tartásával segít-
sék a Felsőörsi Önkormányzat és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park azon
törekvését, hogy a Malom-völgy természeti értékekben gazdag terület
maradhasson.

VARGA SZABOLCS

Nagy szarvasbogár

Csíkos medvelepke 
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Nagy örömünkre szolgál, hogy a felsőörsi könyvtár gyarapodása nemcsak
a könyvek számában, hanem a látogatók számában is mérhető. Nem-
régiben kaptuk kézhez az utóbbi évek statisztikáját, amelyet az alábbi
táblázat foglal össze. Jó látható, hogy nőtt a beiratkozók száma, az aktív
használók száma, a kikölcsönzött könyvek száma is.
Hamarosan új bútorokat is kapunk, amely még barátságosabbá tehetik a
könyvtári böngészést. Aki most betér, már láthatja, hogy gyerekek számára
kényelmes kuckót alakítottunk ki, ahol nyugodtan böngészhetnek ők is.
Térjen be hozzánk Ön is, legyen olvasónk! Várjuk szeretettel! A beiratkozás
ingyenes! A könyvtár a Balatonalmádi Könyvtár fiókkönyvtára.
Nyitva tartás: Hétfő: 13.00–18.00, Kedd: –,  Szerda: 13.00–18.00,
Csütörtök: 8.00–12.00, Péntek: 13.00–17.00, Szombat: 8.00–10.00

Várjuk Önt is szeretettel!
A KÖNYVTÁROSOK

Hírek a könyvtárról

Új könyvek érkeztek a könyvtárba: A közép-dunántúli régió városainak
szocialista kori története • Austin, Jane: Büszkeség és balítélet • Bogyay
Katalin: In memoriam Pilinszky • Brett, Michael-Forman, Werner:
A mórok az iszlám Nyugaton • Brown, Dan: A megtévesztés foga •
Carr, Philippa: Szent Iván-éji emlék • Child, Lee: A titokzatos látogató •
Dante: Isteni színjáték • Ferriss, Timothy: 4 órás munkahét • Freedman,
F. B.: Jóga kismamáknak szülés előtt és után • Harris, Joanne: Csokoládé
• Homérosz: Odüsszeia • Kaffka Margit: Színes és évek • Klock, Peter:
Citruskert terszon és balkonon • Knight, Eric: Lessie hazatér • Kosztolányi
Dezső: Válogatott versei • Lewis, C.S.: Csűrcsavar levelei • Lövei Sándor:

Minidg vártál rám • Megyetörténet • Méhes György: Gina • Moldova
György: Per Kádár sírjáért • Moore, Margaret: Édes gyötrelem • Müller
Péter: Varázskő • Salinger, J.D.:Franny és Zooey • Steinhaisz György-
Wöller István: Vízimalmok Csopakon • Takáts Sándor: Régi magyar
nagyasszonyok • Tanulmányok Veszprém megye múltjából • Tatay Sándor:
Kinizsi Pál • Telkes Margit: Lebuktál, kisanyám! • Tímár József csopaki
író összegyűjtött novellái • V. Kulcsár Ildikó: Figyeljetek, feleségek! •
Veszprém megye helytörténeti lexikona II. • Veszprém megye ötvenhatban
• Zrínyi Miklós: Szigeti veszedelem

Könyvtári, Információs és Közösségi Hely, Felsőörs
2014 2015 2016 2017

adott évben beiratkozott 78 81 85 99
regisztrált használó 78 159 166 184
új regisztráció 33 47 39 35
aktív használó 59 86 98 124
kölcsönzött dok. 521 1041 1395 2487
szolgálandó közösség lélekszáma 1703 1728 1766 1776
aktív használó % 3,5 5,0 5,5 7,0
könyv/lakos 0,3 0,6 0,8 1,4
könyv/olvasó 8,8 12,1 14,2 20,1

Felsőörs Római Katolikus Plébánia sikeresen pályázott
az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Alap és
Ma gyarország költségvetése által társfinanszírozott
Vidékfejlesztési Program, A vidéki térségek kismértékű
infrastruktúrájának és alapvető szolgáltatásainak fej -
lesz tése, Településképet meghatározó épületek külső
rekonstrukciója, többfunkciós kö zös ségi tér létreho zá -
sa, fejlesztése energetikai korsze rűsítése (VP-6-7-4.1.1-
16) megnevezésű felhívására és nyert 18,7 mFt, 75%-os
pályázati támogatást a Préposti Kúria (8227 Felsőörs
Batthyány tér 3.) tetőszerkezetének felújítására.

Felsőörs település kiemelt fontosságú nevezetessége az

1200-as években épült és azóta is fontos vallási közösségi

és társadalmi feladatokat ellátó Préposti Kúria. A Felsőörs

Római Katolikus Plébánia tulajdonában lévő országos

védettség alatt álló épület megőrzése és jobb kihasznál-

hatósága érdekében Plébániánk több évre visszanyúló és

a jövőbe is folytatódó fejlesztési programot indított, amely

uniós és állami források, egyházi és magán támogatások,

önkéntes munkák bevonásával kívánja az épületegyüttes

teljes felújítását, funkcióbővítését biztosítani.

Az említett célok, azok jelentős költségigénye miatt csak üte-

mezve érhetők el. Jelenlegi ütemben Plébániánk sike res pá-

lyázattal tudta biztosítani a főépület tető-tartó szer ke zetének

szükséges mértékben való javítását, fa  anyag  védelmét és

teljes tetőhéjazat cseréjét. A be ruházás részét képezi a ké -

mé nyek felújítása és a bádogos szer kezetek cseréje,

valamint az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében

födémszigetelés kialakítása és használati meleg víz előál-

lítására napkollektor telepítése is.

Az építési munkákat szerződés alapján a veszprémi szék -

helyű ArchiCont Kft. végzi és a tervezett befejezés 2018.

május 31. A beruházás során folyamatos az egyeztetés a

Veszprém Megyei Kormányhivatal Járási Hivatalának

örökségvédelmi hatóságával.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
A FELSŐÖRSI PRÉPOSTI HÁZ
TETŐSZERKE ZE TÉ NEK FELÚJÍTÁSA
(PROJEKTAZONOSÍTÓ: 1778498220)

2018. február 16.

FELSŐÖRS RÓMAI KATOLIKUS PLÉBÁNIA
8227 FELSŐÖRS, BATTHYÁNY TÉR 3.
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A rövid farsangi időszakra tekintettel, ebben az
évben az Önkormányzat január végén rendezte
meg a farsangi bált a Snétberger Zenei Köz -
pontban.
A talpalávalót a Mokka Zenekar szolgáltatta,
volt jelmezverseny, tombolasorsolás. A hely
ismét szűkösnek bizonyult, sokan végigtán-
colták az éjszakát!
A bál nem jöhetett volna létre, ha nincs segítség
és sok-sok háttérmunka!

Ezúton tartozom köszönettel:
– A Snétberger Zenei Központnak, Drexler

Andreának és munkatársainak, a helyszínért
és a finom vacsoráért, 

– köszönjük a Mokka Zenekarnak, hogy idén
sem hagyták otthon a trombitát,

– köszönöm a borosgazdáknak a felajánlá-
sokat – Antal Gyula Gelléri Pincészet, Tóth
Balázs Pocca Pince

– Lénárt Imréné szóda,
– köszönöm a jelmezeseknek, hogy vállalták a

megmérettetést és beöltöztek, a zsűrinek,
hogy zsűrizett (Herbely Tímea, Csóka Feri
bácsi, Kaszásné Ancika)

– tombola árusítást Galambosné Krisztinek és
Pappné Zsuzsinak,

és a rengeteg tombolát: Tihanyi Levendula
Manufaktúra, Szaléziánum – Veszprém, Bala-
ton Gyógyszertár, Balatonfüredi Nonprofit Kft,

Petőfi Színház, Szentgyörgyi Tünde, Illés
András, Bárókerti Alkotóműhely Kft., Hotel
Marina Port-Balatonkenese, Rózsa Pizzéria,
Balaton Felvidék Neked, Lipovszky-Drescher
Mária, Tomkó Zsanett, Turi-Ruci - Ruhak-
linika, Tekergő Sajtműhely, Ember Tímea,
Gönczné Ági, Siklós Viktória, Feczkó Roberta,
Kendli Erika, Balaton Riviéra Egyesület,
Jázmin Virágbolt, és még sokan mások!
Köszönöm a fotókat Steiger Veronikának! Kö -
szönöm a Polgárőr Egyesületnek a rendezvény
biztosítását. Jövőre ismét találkozunk!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Ismét báloztunk

Nők Felsőörsért Egyesület hagyományos sze-
zonnyitó rendezvényét 2018. február 3-án,
Balázs napján tartottuk a Civilházban és a fe -
dett közösségi térben.
Pénteken, amikor elkezdtünk pakolni és dí -
szíteni a szombati rendezvényre, még esett az
eső. Szombaton aztán eleredt a hó. De, mit
várhatunk februárban?! Már megszoktuk az
időjárás okozta kellemetlenségeket. Asszo -
nyaink és segítőink szorgoskodtak a konyhá -
ban, ahol a fánkot szaggatták, kelesztették és
sütötték. A Civilház belső termében a gyer-
mekek álarcokat készítettek a felnőtt segítők és
a szülök segítségével. A fedett részben székely -
káposzta, forralt bor és tea várta a megjelen-
teket. Emellett a Viola presszó kínálataiból is
választhattak. A fedett részben a nagyon edzet -

tek foglaltak helyett. A rendezvény megnyi -
tására, Károlyi Erzsébetet kértük fel, de az
időjárás miatt nagyobb tömeg csak a tombola
húzáskor jött össze. Sokan vásároltak, de haza-
vitték a fánkot és a székelykáposztát. Látták a
tombolatárgyakat és a tombola húzására vissza-
jöttek. Ebben az évben először kínáltunk
gluténmentes fánkot. Derzsiné Simon Judit
önkéntesünk sütötte és nagy keletje volt. A kö -
rülmények ellenére sikeres volt a program.
Minden elfogyott! Köszönjük segítőink:
Benedek Szabolcs, Csikász Ferencné, Derzsiné
Simon Judit, Kalmár Lajos, Kaszás László,
Steiger Veronika, Szabó Pálné és Szalai János
munkáját. Köszönjük támogatóink önzetlen
fel ajánlását: Biró Zoltán, Illés Méhészet, Jázmin
Virágbolt, Keller Cukrászat, Kis Oroszlán Kávé -

zó és Pizzéria, Schőnig Cukrászda és a névtelen
felajánlók tombola adományait. Köszönet az
egyesület asszonyainak, akik a körülmények el-
lenére mindent megtettek a rendezvény si -
keréért.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA, NÖFE ELNÖK

Fánkfarsang

Fotók: Steiger Veronika

Fotók: Steiger Veronika
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Semmiféle adatokkal nem rendelkezünk arról, hogy a ka-
tonaállítási törvények alapján a felsőörsi prépostság és a
világi uraságok mennyi embert állítottak ki Jagello
II. Lajos király táborába.
Az 1526. augusztus 29-én Mohács nál lezajlott tragikus
csatavesztés következtében a magyar sereg színe-java
odaveszett. A török seregek a Balaton déli oldalán
akadály nélkül vonultak Buda felé. A felsőörsiek csak a
déli parton égő falvak füstoszlopait láthatták. Az ország
azonban még nem veszett el. A török mediterrán had-
serege a hideg idő beálltával még ez év novemberében
kivonult az országból. Közben megindultak a belviszá-
lyok a királyi trónért. Az önmagával is meghasonlott
nemességünk két királyt választott: Szapolyai I. Jánost és
Habsburg I. Ferdinándot. Szalaházy Tamás veszprémi
püspök kezdetektől Ferdinánd pártján állt, aki 1527
nyarán az egész Dunántúlt elfoglalta. János király viszont
török segítséget kért és kapott. A törökök 1529-ben
ismét betörtek az országba és Győrön keresztül Bécs
irányába tartottak. A török portyázó hadak akincsi és
csarkadzsi lovasok a Balaton és Veszprém környékére is
lecsaptak. Így esett meg, hogy falunk népe megismerked-
hetett azzal a török sereggel, akik mintegy másfél
évszázadon át a legsötétebb szerencsétlenségbe döntötték
országunkat. 1529. szeptemberében elpusztították Felső -
örsöt. Török segítséggel 1529–1531-ig János király uralta
falunkat, 1531. májusától ismét Ferdinánd. Hű embere,
Devecseri Choron András egészen Tihanyig vissza -
foglalta a Balatoni-felvidéket, és mint várkapitány rögtön
meg is adóztatta.
Tehát „prédiummá” váltunk. Ez azt jelentette, hogy
ahányszor gazdát cseréltünk, annyiszor adóztunk. Nem
véletlen szervezte meg a falu a figyelő szolgálatot a tem-
plom tornyából, s innen jelezte martalóc hadak
közeledését. Ekkor 22 adófizetésre képes családot írtak
össze, 15 puszta telket, ahonnan a lakosokat elhajtották.
Persze falu (a Dobogótól északra) már nem szerepelt az
összeírásban, holott Szent Kozma és Damján tiszteletére

emelt temploma még állt. 1532-ben a török Kőszeg várát
vette ostrom alá, így pillanatnyi megkönnyeb bülés
következett. Új birtokosok is lettek a puszta telkeken,
melyből 3 a veszprémi káptalané, 1 telek a veszprémi
várőrségé, egy Osztó Mihály új földesúré. 1535-től Zepsy
Bálint veszprémi kanonokot nevezték ki felsőörsi pré-
postnak, aki azonnal megkezdte a tized beszedését.
Válaszul 5 jobbágy család ezt megtagadta. A török Bécs
felé forduló figyelmét a két király közti küzdelem fellán-
golása kísérte. A János király seregeit vezető Török Bálint
Veszprém megtámadása után Pápáig nyomult előre. Sza-
polyai János király 1541-es halála után Izabella királyné
a török szultán segítségét kérte kisfia, János Zsigmond
védelmére. Ezzel országunk, ahogy a mellékelt térkép is
mutatja, végleg három részre szakadt. 1542-ben nálunk
még béke volt. A fentebb felsorolt birtokosokon kívül 12
adófizetőt tartottak nyilván: Paksi János, Gyulaffy István,
Choron András, Ányos Boldizsár, a Fajszi család. Van
ugyan kinevezett felsőörsi prépost, Gönczi Bertalan,
a veszprémi püspök udvarmestere, de a bizonytalan
helyzet miatt nem foglalta el helyét. 1542-ben Dévai Bíró
Mátyás prédikátor megjelenésével a katolikus hívek
kezdtek áttérni a református vallásra, tovább használva a
préposti javakat, templomot és épületeket.   

RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR

Felsőörs anno: BIRTOKOSOK III.
Falunk a török hódoltság idején 1526–1542-ig 
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Akár titkos helynek is nevezhetnénk a felsőörsi Gelléri Vendégházat
és Borteraszt, habár mindössze három kilométerre van a Balatontól
és Veszprém is percek alatt elérhető innen autóval, mégis távol esik a
város zajától, egy ősi szőlőbirtok közepén. Ideális hely annak, aki ter-
mészetes körülményeket keres a kikapcsolódásra. Két világ találkozik
itt, a birtokon a művelhető, szelíd szőlőskert, egy karnyújtásnyira
pedig a fenséges Balaton látványa.
Egyedülálló panorámája van a Gelléri Vendégháznak és Borterasznak,
ellátni a Kenesei partoktól Siófokon át Tihanyig. Egyszerűen cso -
dálatos! El kell jönni ide! Kiváló borokat is kínál a házigazda Antal
Gyula, de ha az aktív kikapcsolódást részesítjük előnyben, akkor
megszervezi nekünk a vitorlázást, vagy akár a terep lovaglás le he tő -
ségét is kívánság szerint. Újabban kerékpárosok is gyakran vendé -
geskednek a házban.
Bár egy 300 éves birtokon vagyunk, mégsem a változatlanság, sokkal
inkább a fejlődés atmoszféráját érezni. Hiszen a szőlősorok közepén
modern, gondozott vendégház fogadja a pihenni vágyót. Egy sikeres
pályázati támogatással 2015-ben nyitották meg a 300 négyzetméteres
épületet és a hozzá kapcsolódó borteraszt. A három apartman
5 szobája, nagy terekkel, társalgóval kiváló kikapcsolódási lehetőséget
nyújt családok, baráti társaságok részére, de kedvelt színtere munka-
helyi összejöveteleknek is. A tulajdonostól megtudom, kellett két év,
mire beindult és ismertté vált az új létesítmény. 
A hely gyerekbarát, ami nem csoda annak ismeretében, hogy Antal
Gyulának is hat gyermeke van, öt fiú és egy lány. Házigazdánk ezt
hangsúlyozza is, amikor a családi birtokról beszél. A Csallóközből
származnak és mindig volt fiú örökös a családban! 2025-ben lesz 300
éve, hogy a nemesi származású Felsőgelléri Antal család itt él Felső -
örsön, ennek tiszteletére nevezte el először a Pincészetet, majd a teljes
létesítményt Gelléri Pincészet, Vendégház és Borterasznak. 

A vendégház és a pincészet állandó, egész éves nyitva tartással üzemel,
de a tervek között szerepel, hogy a borterasz is folyamatosan működ-
jön, ehhez téliesíteni kell és egy jól felszerelt, modern főzőkonyhát is
kívánnak létesíteni a borteraszhoz csatlakoztatva, pályáznak erre is.
Sikeres pályázattal most kezdődik a pincészet technológiai terének a
megújítása, és az ugyancsak itt található 200 éves, vöröskőből készült
pince, kóstoló teremmé alakítása. És ezzel a terveknek még koránt
sincs vége, mert a telephelyen lévő panziójukat is szeretnék felújítani,
új szobákat kialakítani, a berendezéseket felújítani, új, családbarát szol-
gáltatásokat bevezetni. 
Antal Gyula 67 éves, de ezt senki meg nem mondaná, hiszen fiatalos
lendülettel viszi a vállalkozást, legalább még száz évre való tervei van-
nak, ezek középpontjában az egyre kiválóbb, éltető borral. Hangsú -
lyozza, nem zárkózik el a vörösbortól sem, sőt! Újabban több vörös
szőlőfajtát és a belőlük készült vörösbor kellemes élményét is kínálja
a hagyományos fehérek, az olaszrizling, a szürkebarát, a tramini,
chardoney mellett a vendégeknek. 

BARTUC GABRIELLA

A Balaton Riviéra arcai:
Fejlesztések éve a Gelléri Vendégházban és a Borteraszon 

A Színes estek keretében február 13-án
Bálint Bánk veszprémi pszichológus, család -
terapeuta, a Hittudományi Főiskola tanára
volt a vendégünk.

Ez alkalommal a Házasság hete országos ren-
dezvénysorozatba kapcsolódtunk be, egy elő -
adás erejéig. A téma izgalmas volt: férfiszerepek
napjainkban, avagy hová tűntek a férfiak? 

A téma nemcsak nőket vonzott, hanem nagy
számmal voltak férfi érdeklődők is. Az előadó
felhívta a figyelmet mindazon visszásságokra,
amelyek a férfi szerepek gyengülését ered-
ményezte; az apa szerepek hiányára, az el-
nőiesedésre, az új társadalmi szerepvállalásokra,
megváltozott társadalmi helyzetre. Az előadást
beszélgetés követte.

Legközelebb egy Japán útról láhatuk élmény -
beszámolót, március 6-án. Rendezvényeinkre
mindenkit várunk szeretettel!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA –
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

A fotókat Lipovszky-Drescher Mária készítette

Színes estek: Bálint Bánk volt a vendégünk
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• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni

a betegségeket?

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

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

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

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

Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta

Szeretettel várom hívását: 20-3505658

Gólyahír
Boldogan tudatjuk mindenkivel,  hogy

kislányunk, Eliza, bátyjai, Berci és Vencel

legnagyobb örömére 2017. december 19-én

megszületett.

Sipõcz József és
Sipõczné

Horváth Laura

FELHÍVÁS FOTÓPÁLYÁZATRA!
ÉPÍTETT ÖRÖKSÉG FELSŐÖRSÖN

címmel fotópályázatot hirdetünk!

Felsőörs Község Önkormányzata pályázatot hirdet Felsőörs
épített örökségei témában. A fotó készülhet épületekről, melyek

a falu emblémái, házakról, pincékről, kapukról, melyek
jellegzetesek, de nem elég ismertek Felsőörsön. Kül- és belterületi

épületekről egyaránt várjuk a képeket!
Formátum: Nagy felbontásban várjuk a JPG formátumú

képeket, ide: konyvtar@felsoors.hu 
Kérem, a tárgy részbe írják be: Fotópályázat 2018. A jelentkezés

feltételei és részletes pályázati kiírás a honlapon! 
Egyéb információ: Dr. Pásztorné Simon Annamária,
közösség szervező, 06-70/3206854, illetve a könyvtár

nyitvatartási idejében a könyvtárban.
A pályázat díjazásos, a pályaműveket zsűri díjazza,

a fotókból kiállítást rendezünk a Felsőörsi Falunapokon, melynek
dátuma: 2018. július 20., 17.00 Civilház.

A pályaművek beérkezési határideje: 2018. június 15!
Várjuk pályázatát! • www. felsoors.hu




