
A 2018. évi országgyűlési képviselők választását
a köztársasági elnök 2018. április 8. napjára
tűzte ki.

Szavazás
A magyarországi lakcímmel rendelkező
választópolgár személyesen szavazhat. A sza -
va zóhelyiségben szavazni a szavazás napján
6 órától 19 óráig lehet. 
A magyarországi lakcímmel rendelkező vá -
lasz tópolgár a lakcíme szerinti egyéni választók-
erületi jelöltre és egy pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel rendelkező, a
szavazóköri névjegyzékben nemzetiségi
választópolgárként szereplő választópolgár a
lakcíme szerinti egyéni választókerületi jelöltre
és nemzetiségének listájára, ennek hiányában egy
pártlistára szavazhat.
A magyarországi lakcímmel nem rendelkező
választópolgár egy pártlistára szavazhat.
Érvényesen szavazni csak a hivatalos
szavazólapon szereplő jelöltre, listára lehet a
jelölt neve melletti, illetve a lista neve feletti
körbe tollal írt, két egymást metsző vonallal.
Szavazni egy egyéni választókerületi jelöltre és
egy országos listára lehet. 
A szavazóhelyiségben az a választópolgár
szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri név-
jegyzékben szerepel. A választópolgárnak iga-
zolnia kell személyazonosságát, valamint
lakcímét vagy személyi azonosítóját.
Felsőörs községben egy szavazókör működik. 
A szavazóhelyiség címe:
Civilház Felsőörs, Szabadság tér 5.
A szavazóhelyiség akadálymentesen megkö -
zelít hető. 

Átjelentkezés
A szavazás napján lakóhelyétől távol tartóz kodó
választópolgár belföldön az általa megjelölt
településen átjelentkezéssel adhatja le szavazatát.  
Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig,
a külképviseleti névjegy zékbe való felvételt
2018. március 31-én 16.00 óráig lehet kérni
a www.valasztas.hu oldalon vagy levélben, il-
letve személyesen a lakóhely szerint illetékes
helyi választási irodától.

Mozgóurna
A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri

névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi
állapota vagy fogyatékossága, illetve fog-
vatartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja
be. Egyéb indokok (pl.: munkavégzési
kötelezettség teljesítése) alapján nincs lehetőség
mozgóurna igénylésére. A választópolgár
mozgóurna iránti kérelmének legkésőbb 2018.
április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie
ahhoz a helyi választási irodához, vagy 2018.
április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell
megérkeznie a szavazatszámláló bizottsághoz.

A választási kampány
A kampányidőszak 2018. február 17-tól 2018.
április 8-án 19.00 óráig tart. A szavazóhelyi -
séget magában foglaló épületnek a szavazóhelyi -
ség megközelítését szolgáló bejáratától számított
150 méteres távolságon belül – közterületen –
választási kampány tevé keny ség 2018. április
8-án nem folytatható. 2018. április 8-án
választási gyűlés nem tartható. 2018. április
8-án politikai reklámot nem lehet közzétenni. 
A közvélemény-kutatást végző személy abba az
épületbe, amelyben a szavazóhelyiség van,
2018. április 8-án nem léphet be. Az épületből
kilépők megkérdezésével készített közvé -
lemény-kutatás eredményét (exit poll) csak a
szavazás befejezése – azaz 19.00 óra – után sza -
bad nyilvánosságra hozni. 
A választási kampány során a település
közterületein plakátot elhelyezni csak törvény-
ben, más jogszabályokban foglaltaknak meg -
felelően lehet. Épület falára, kerítésre
pla kátot elhelyezni kizárólag a tulajdonos, a

bérlő, illetőleg – állami vagy önkormányzati
tulajdonban lévő ingatlan esetén – a vagyon -
kezelői jog gyakorlójának hozzájárulásával
lehet. A választási kampányt szolgáló önálló
hirdető-berendezés elhelyezésére, valamint az
óriásplakátok vonatkozásában a közterület-
használatról szóló jogszabályokat kell alkal -
mazni. A plakátot úgy kell elhelyezni, hogy
az ne fedje más jelölt vagy jelölő szervezet
plakátját, és károkozás nélkül eltávolítható
legyen. A plakátot az, aki elhelyezte vagy
akinek érdekében elhelyezték, 2018. május
8-án 16.00 óráig köteles eltávolítani. 

Helyi Választási Iroda
Felsőörs község Helyi Választási Iroda
Vezetője: Dr. Hoffmann Gyöngyi jegyző
Balatonalmádi Város Helyi Választási Iroda
elérhetőségére vonatkozó adatok:
címe: 8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
telefonszáma: 88/ 542-412
e-mail címe:jegyzo@balatonalmadi.hu
fax száma: 88/542-493
A választásokkal kapcsolatos tájékoztatást a
Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal
Felsőörsi Kirendeltségén (Felsőörs, Szabadság
tér 2.) működő Helyi Választási Iroda
munkatársai adnak hivatali munkaidőben:

Dr. Könczöl Gábor HVI tag
(I. em.) telefon: 87/577-212
– általános választási tudnivalók,
– szavazatszámláló bizottság megbízott tag-

jainak bejelentése.

Szőllős Zsoltné HVI tag
(I. em.) telefon: 87/577-211
– központi névjegyzék, szavazóköri névjegyzék

vezetése, 
– külképviseleti névjegyzékbe való felvétel,
– átjelentkezés,
– lakcímnyilvántartás.

A választással kapcsolatos információk a
www.valasztas.hu honlapon, illetőleg helyi
információk a település hivatalos honlapján
www.felsoors.hu KEZDŐLAP – AKTUÁ -
LIS HÍREK rovatban olvashatók.

HELYI VÁLASZTÁSI IRODA

Tájékoztató a választásról
Fotó: Steiger Veronika
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Frank, a belga királyi udvar szabója évekig visszajárt hozzájuk lo-
vagolni családjával és baráti társaságával. Egyszer még a belga király
kuzinját is magával hozta, akit külön orvos kísért. Hosszú idő múltán,
már felnőtt emberként megjelent Ráskyék felsőörsi háza előtt Frank
fia, Krisztián a menyasszonyával, hogy megmutassa az életre szóló gye -
rekkori élmény színhelyét.
Rásky Zsuzsa és Mihály meséli el ezt a kedves történetet, amikor arról
kérdezem őket, kik voltak a legemlékezetesebb vendégeik a 35 év alatt,
amióta szálláshely szolgáltatással és lovas turizmussal foglalkoznak
Felsőörsön. Hozzáfűzik, gyakran voltak náluk német vendégek is,
1999 nyarán, a napfogyatkozás napján pedig éppen egy francia cso-
portot vittek lovas kocsival túrázni. Erre azért is emlékeznek olyan jól,
mert akkor járt csúcsra a Lovasudvar Vendégház. 
Az utóbbi években Ráskyék visszavettek a tempóból, nyugdíjba
vonulásuk óta nem tartanak már lovat a háznál, a Fő utcán. Zsuzsa
mind többet foglalkozik honismerettel, előadásokat tart, de ha
megkérik, nagyon szívesen végigsétál az érdeklődőkkel a falun, hogy
elmondja nekik, mi minden történhetett itt évszázadokkal ezelőtt,
azt, hogy egy ház, egy név mit mond, mit takar? Sokat tud mesélni a
falu középkori vöröskő templomát díszítő különleges Herkules-
csomókról, vagy a geológiai csodáról, a Forrás hegyről a focipálya
mögött.  Amíg mesél, már szinte látjuk is, amikor a Pannon-síkság
egész térségét hatalmas vízfelület borította, mintegy egymillió évvel
ezelőtt, és ahogyan a jégkorszak hatalmas éghajlati változásai során
kialakult a különleges sziklaréteg, ami ma is szabadon megtekinthető.
Mit szeretnek a belga, francia, német lovasok errefelé? Mi vonzza
őket? Mihály szerint a természet élménye és a nagy szabadság, hogy
itt akár egész nap lehet lovagolni, hegyen-völgyön át. Míg Belgiumban
legföljebb a tengerparton adatik meg ez az élmény. Ráskyék eljártak a
lovas túrázókkal egészen Csehbányáig, Bándig.  

Ma is szívesen fogadnak lovas turistákat. Legszívesebben nyolc fős cso-
portoknak, nagycsaládoknak adják ki a vendégházat. A helyzet az,
hogy ma már gyakoribb a kerékpáros, mint a lovas. Ha megépül a
Veszprémet Alsóörssel összekötő kerékpárút, akkor várhatóan még
több lesz a biciklis vendég.
Zsuzsáék valójában Mihály szülei nyomán kezdtek el lovas turizmussal
foglalkozni, akik itt, ebben a házban lótenyésztéssel foglalkoztak.
Először saját gyermekeiknek és barátaiknak, a Mókus őrsnek kerestek
értelmes nyári elfoglaltságot, azután jöttek a szülők is a gyerekek után,
és beindult a Lovasudvar Vendégház vállalkozás 1983-ban. Egyébként
mind a két gyermekük is életre szólóan elkötelezte magát a turizmus-
sal. Fiuk, Rásky Péter a Lovasélet szaklap főszerkesztője, a Lovas
Szövetség alelnöke.
Rásky Zsuzsa és Mihály a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület alapító
tagjai. Még a fülemben cseng, amint búcsúzáskor megfogalmazzák:
„Jó ehhez a közösséghez tartozni, az öt falu programjait ajánlani, részt
venni bennük, hiszen kiválóan kiegészítik egymást.”

BARTUC GABRIELLA

A Balaton Riviéra arcai:
A lovas turizmus „nagykövetei” 

A Balaton Riviéra Egyesület túrahétvégét sz-
ervez a május 1-i hosszú hétvégén!
Hozzátok magatokkal barátaitokat, gyer-
mekeiteket, szüleiteket, test vérei teket vagy kis
kedvenceiteket! A távoknál gondoltunk kicsikre
és nagyokra egyaránt. Ha teljesítitek a 4 nap, 4
túra kihívást ajándékkel jutalmazzuk rész -
vételeteket! Ha nem értek rá mind a négy nap,
gyertek csak egy túrára! A lényeg a jó hangulat,
friss levegő és a napfényes Riviéra! Minden tel-
jesítő túrázónak ajándékkal kedveskedünk.
Kedvezményes árú szálláshelyeiteket itt
foglalhatjátok le a hosszú hétvégére:
http://www.balatonriviera.hu/hu/szallashely/
Köszöntsük együtt a tavaszt, öleljük át a ter-
mészetet!
A túrákról részletesen az alábbi linkeken
olvashattok: www.tturak.hu

Első nap
2018. április 28. – Mandulavirág 20 km /
Családi 6 km
Második nap
2018. április 29. – BB Piros Maraton és Kalóz-
napi túrák – 42  km / Bakonyi Piros 25  km/
Balatoni Piros 15  km / 10  km / 5  km / 1 km
Harmadik nap
2018. április 30. – Zöld Bakancs – 20 km
Negyedik nap
2018. május 1. – Balatoni bóklászó – 6 km /
3 km / 16 km

Kihívás!Az adó 1 %-a a következő
szer vezeteknek ajánlható fel

Felsőörsön:

• Civil Baráti Kör Egyesület 18927625-1-19

• Felsőörsért Közalapítvány 18925575-1-19

• Felsőörsi IKSE 19265881-1-19

• Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület
18938663-1-19

• Felsőörsi Református Egyházközségért
Alapítvány 18913048-1-19

• Iskola Alapítvány 18914908-1-19

• Nők Felsőörsért Egyesület 19380458-1-19

Kérjük, segítsék a felsőörsi egyesületek,
alapítványok működését adójuk

felajánlásával!
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Fölhúzni a horgonyt!
Nem tudom, a kedves olvasók hogy bírják a választási kampány hajráját,
mérgesen, vagy örömmel szemlélik-e a politikusok képeivel cizellált
utakat, jelentem, hozzánk a Poccára nem gyűrűzött be az őrület. Már
időben kikapcsoltuk a rádiót, kizárólag semleges frekvenciát hallgatunk,
tévénk pedig nincsen. A győzelmi esélyek latolgatása helyett, olyan iz-
galmas kérdésekkel foglalkozunk inkább, mint hogy idén is tudunk-e
majd szörfözni, illetve találunk-e olyan kikötőt, ahol egy kisebb vitorlást
is ki lehet bérelni. 
Nemrég a kislányom óvodájában egy begipszelt kezű apuka öltöztette a
kisfiát, ami nagy kíváncsiságot ébresztett Liliben: elcsúszott a jégen,
verekedésbe keveredett, esetleg a csúszdáról landolt-e túl gyorsan, mint a
mesekönyvünkben. A napsütötte apukáról később kiderült, nagyszerű vi-
torlás, sőt, még az olimpián is képviselte Magyarországot – és közvetetten a
mi kis falunkat, Felsőörsöt. A felismerés után azonnal fölhívtam az én saját
apukámat, aki anno a Népsportnak a vitorlázást tudósította, meséljen, mi-
lyen volt az átkosban, más volt-e a szél, kik jártak a kikötőbe, milyen volt az
élet. Nem kellett sokáig noszogatni Papust. Elmondta, hogy bár őrült macera
kijutni a vízre, több száz méter kötéllel kell bajlódni, fejünkre teke redik a vi-
torla, tarkón vág a bumm, a habokat szelni egy hajóban egészen felemelő

érzés. Az ész és fizikum közös erőfeszítése szükséges a jó kormányzáshoz, fi-
gyeljük a szélirányt, fogjuk a kötelet és még mi mindent, miközben a part -
ról csak annyit látnak, vidáman siklik a hajó a vízen. Hiszen a Balaton akkor
az igazi, ha apró fehér vitorlák pöttyözik! Mi is tervezzük, hogy kihajózunk.
Apu pár éve letette a vizsgát (ő volt a tanfolyamon a legidősebb diák), azóta
minden nyáron kibérel egy kis kalózt a Velencei-tavon, s szélcsend ide,
kikötési nehézségek oda, a legnagyobb örömmel ül a kis lélekvesztőben. (Fa
Nándor is a Velencei-tavon kezdte, úgyhogy ne tessék lenézni a Balaton
kisöccsét a méretei miatt!). Hiszen kell a kihívás, a harc, a jóleső szél, addig
fiatal az ember, amíg vígan vállalja az ilyen kalandokat. 
Apu-féle életerős hatvanasakról jut eszembe az a néhány környékünkön
túrázó, akiket nagy csodálattal nézek: legyen zimankó, kellemetlen,
csípős hideg, napi rendszerességgel szembe jönnek botjaikkal, ku-
tyákkal, a lehető legjobb formájukban. Valódi motiváció ez, hiszen
ahogy jön a tavasz, és tesszük el a padlásra a meleg kabátokat, úgy tűnik
föl, mennyire elkényelmesedtünk a téli időszakban. Mozgás után kell
néznünk. Elég, ha kinyitjuk a színes-szagos magazinokat, mindenhol
diéták és divatos mozgásformák töltik be az oldalakat, el is képzelem,
ahogy az olvasók rohannak a sportboltba egy jobb futócipőért. De
ahogy körbenézek az egyre zöldülő dombokon, nem kívánkozom
edzőterembe, inkább megmásznám az összes közeli kilátót, biciklire
pattannék, sőt, még a szomszéd Kati lovait is méregetem, vajon melyik
hátán karéjozhatnám be ezt a gyönyörű vidéket.  Mondom, hajózni kell,
ahogy a régi Portugália kíváncsi matrózai is mondták, vagy ha nem is
muszáj mindenkinek vízre szállnia, gyerünk ki a szabadba, vegyünk
példát a mozgékony hatvanasakról, iktassuk be azt a napi fél órát,
szívjuk be ezt a bizsergető, föld-illatú levegőt, tárjuk ki a szívünket-
lelkünket. Nincs mese, itt a tavasz!

LUKÁCSNÉ PILHÁL ZSÓFIA

Nagy örömünkre szolgál, hogy Szélesy Bence
felsőörsi fiatal, a 2018. február 15–18-ig meg -
ren dezett Íjász Európai Bajnokságon 5. he -
lyezést ért el. Bence az Alsóörsi Sport Egyesület
Íjász Szakosztályának sportolója, az Önkor-
mányzat támogatásában is részesült.

Szeretettel gratulálunk, további munkádhoz
sok sikert kívánunk:

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Szélesy Bence sikere
Felsőörs Község Önkormányzata – csatla -
kozva „A legszebb konyhakertek” – Magyar -
ország legszebb konyhakertjei országos
programhoz – 2018-ban is meghirdeti a helyi

„A legszebb konyhakertek” 
című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra,
hogy saját, rokonai, vagy barátai udvarán,
kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza
azt, termesszen benne maga és családja számára
minél több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 10–50 m2

• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös

• Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szervezetek által

megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2018. április 30. 
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap
kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
• Felsőörs Község Önkormányzatának titkár -

ságán
• Felsőörsi Könyvtárban, Steiger Veronikánál
• Letölthető a www.felsoors.hu honlapról (’Aktu -

á lis hírek’ – ’További bejegyzések’ – ’Legszebb
konyhakertek’) és elektronikusan is beküldhető
az onkormanyzat@felsoors.hu címre

Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő
kertművelő jelentkezését!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

A legszebb konyhakertek
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A Békés Megyei Népművészeti Egyesület 2018. március 9-én megnyi-
totta XVI. Országos Textiles Konferenciáját, melynek „Népi textíliák a
határon túlról – Partium és Erdély, Délvidék, Felvidék, Burgenland, Kár-
pátalja” címet adták. Az országos pályázatára 1261 db pályamű érkezett.
124 egyéni pályázó és 60 alkotó csoport küldte el munkáját, melyből
864 db alkotás került kiállításra. Hímző Műhelyünk erdélyi szász
motívumos gyapjúhímzésű garnitúrával vett részt, mellyel III. díjat nyert.
Sikereink elérését köszönhetjük Felsőörs Község Önkormányzatának,
Felsőörsért Közalapítvány anyagi segítségének, valamint Szuperné Bohus

Judit szak mai irányításának. Foglalkozásinkat továbbra is kéthetente
keddi napokon tartjuk. A következő összejövetelünk március 27-én, majd
április 10-én 14–16 óra között lesz a Civilházban. A hímző műhelyünkbe
várjuk a hímezni szeretőket, hogy sikereink részesei lehessenek!
Munkánk segítéséhez, kérjük ajánlják fel személyi jövedelemadójuk
1%-át, melyet a Felsőörsért Közalapítvány 18925575-1-19 adó -
számán köszönettel fogadjuk.

A HÍMZŐ MŰHELY NEVÉBEN: TISLÉR ANIKÓ

A Hímző Műhely újabb sikerei

Szót kér a nagyfejű csajkó
A nagyfejű csajkó (Lethrus apterus) egy nagyon érdekes
védett bogárfaj, amely élete nagy részét a föld alatt tölti.
Főleg csak hímekkel találkozhatunk, amelyek április elején
jönnek elő és egymással csatáznak a nőstényekért. Ebben
segíti őket a lefelé álló agyaruk (ld. 1. ábra), amellyel
egymást tudják lökdösni. A győztest a nőstény imágó várja
a költőüregben. Rokona a ganajtúróknak, de a ga lacsinját

1. ábra:
Egy nagyfejű
csajkó hím

2. ábra: 
Növényi leveleket
gyűjtő csajkó

nem állati ürülékből készíti, hanem különböző fűfélékből
hozza létre. A hím az éles vágó szájszervével lágyszárú
növényeket vagdos, amit behord a költőüregbe (ld. 2.
ábra). A nőstény feladata a levelek aprítása és a golyó for-
mázása. A lárvák az erjedő golyókban fejlődnek egy évig.
Magyarországon régebben számos helyen élt, de a
legutóbbi felmérés szerint erősen visszaszoruló fajok közé
tartozik. Jelentősebb állományai már csak Pest és Nógrád
megyében vannak, de Veszprém megyében is előfordul
még néhány helyen (ld. 3. ábra).
Felsőörsön egy út menti partfalban élnek, de máshol is elő-
fordulhatnak. Az állomány nagysága a költőlyukak száma
alapján kb. 20–30 pár között lehet. A faj fennmaradását az
élénkülő autóforgalom veszélyezteti, mivel az aszfaltozott
útra is kimerészkednek. Sajnos minden évben jelentős a gá-
zolási veszteség. Emiatt arra kérjük az autósokat, amennyi -
ben észlelik a nagytestű gyalogló bogarakat április eleje és
vége között, próbálják azokat kikerülni!

VARGA SZABOLCS

3. ábra:  Nagyfejű csajkók
1985 utáni észlelései 

Foci sorsolás (2017–18) tavasz
1. 2018. 3. 24. 15.00 szombat Felsőörs–Várpalota 8. 2018. 5. 1. 17.00 kedd Bakonynána–Felsőörs

2. 2018. 3. 30. 16.00 péntek Alsóörs–Bakonynána 9. 2018. 5. 5. 17.00 szombat Felsőörs–Hárskút

3. 2018. 4. 1. 16.00 vasárnap Olaszfalu–Felsőörs 10. 2018. 5. 12. 17.00 szombat Felsőörs–Balatonalmádi

4. 2018. 4. 7. 16.30 szombat Felsőörs–Pécsely 11. 2018. 5. 19. 17.00 szombat Felsőörs–Jásd

5. 2018. 4. 15. 16.30 vasárnap Peremarton–Felsőörs 12. 2018. 5. 21. 17.00 hétfő Eplény–Felsőörs

6. 2018. 4. 22. 17.00 vasárnap Felsőörs–Bakonybél 13. 2018. 6. 3. 17.00 vasárnap Felsőörs–Balatonszőlős

7. 2018. 4. 28. 17.00 szombat Felsőörs–Márkó 14. 2018. 6. 10. 17.00 vasárnap Nagyesztergár–Felsőörs
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1543-tól a török végleg megszállta a Balatoni-felvidéket.
1545-ben már csak két lakott telket írtak össze Fel-
sőörsön. Közben a felsőörsi préposti székért is viták dúl-
tak. Paksy János veszprémi várkapitány fegyvereseivel fia
javára lefoglalt 13 hordó bort és 2 kepe gabonát zsák-
mányként a préposti javadalomból. 1547-ben Rezy Gált
nevezték ki felsőörsi prépostnak és a veszprémi kapitányt
a kár megtérítésére kötelezte. Közben egy új földbirtokos
is feltűnt Gersei Pethő János, Rezi és Tátika várainak ura,
aki örökség útján jutott jobbágytelkekhez falunkban.
Hasonlóképpen birtokot kapott Litteráti János, akiről
nem tudjuk, hogy a neve előtt szereplő „litterátus=írás-
tudó”, deák-cím, avagy a neve volt-e.
1552. nyarán Ali budai basa elfoglalta Veszprém várát.
A környék lakossága közül sokan a török veszedelem elől
a veszprémi várban kerestek menedéket, Rezy Gál pré-
post is híveivel. A török szabad elvonulást ígért a várban
rekedteknek, majd hitszegő módon valamennyit felkon-
coltatta. A portyázó törökök Felsőörsöt is feldúlták,
a préposti kúriát, a templomot felgyújtották. Ettől
kezdve az 1700-as évek elejéig a prépostság nem
működött. A legközelebbi magyar erősség Tihany,
melyet Takaró Mihály várkapitány védett. A vár meg -
erősítésére berendelte a környező községek lakosságát.
A helyzet elkeserítő. Bornemissza Ferenc királyi biztos
ezt írja: „8-10 mérföldnyire a tihanyi vártól minden föld
a töröknek hódol, s a török szabadon járhat-kelhet Ti-
hany körül, a nádi világgal övezett várat azonban meg
sem közelíti.” A papjaikat vesztett felsőörsiek már
tömegesen csatlakoztak a protestáns prédikátorokhoz,
mert így megszabadultak a tized fizetésétől. Tihany új
várkapitánya a protestáns Gyulaffy László lett. 1561-ben
ő kezdte meg Veszprém várának visszafoglalását a török-
től. Csapatai a felsőörsi és lovasi szőlőhegyben táboroz-
tak. Feltörték a parasztok pincéit, tivornyáztak, s itt
csapott le rájuk a fehérvári török, és közel 200 katonát
lemészárolt. Ez az 1561. május 26-án lezajlott csata volt
az első nagyobb összecsapás falunk közelében.

Felsőörs környéke a veszprémi várban katonáskodó
Abdurrahman Szefer nevű török szpáhi tímár birtoka
lett. A falu lakói 50–50 dénár adót fizettek neki.
Gyulaffy kapitány ragaszkodott a felsőörsi prépost-
sághoz, ezért 1566. húshagyó keddjén Pozsonyba uta-
zott Batthyány I. Ferenc kegyúrhoz és szerződést kötött
vele a felsőörsi préposti birtokokra, mely szerint
jövedelmének 2/3-a a kegyúré, 1/3-a az övé. 
1566-ban visszafoglalták Veszprém várát a töröktől.
A harcok falunkat is érintették, s nyolc jobbágy portát
felégetett a török. A következő években a veszprémi vár-
ból kiszorított török martalócok gyakran dúlták fel
településünket. 1570-ben újabb nagyobb harcok voltak
egy 700 fős török csapattal, akik Alsóörs és Felsőörs
között táboroztak. Ezekből egy 200 fős lovas csapat a mi
falunkban is fosztogatott, azt állítva, hogy az éhség haj-
totta őket rablásra.
Az 1573-as adóösszeírásnak nagy értéke van, mert ekkor
nevezik néven először a falu adózó jobbágyait: Lőrincze
Péter, Filei Bódis, Csinos Ferenc és Gárdony Gergely.
Fajszi Ányos Boldizsár az előző évben 3 felsőörsi házat
és földet adott el az alsóörsi nemes Mórocza Gergelynek.
Ettől kezdve rendelkezett falunkban birtokkal a
Mórocza család.  Az elmenekült lakosság 1578-ban tért
vissza ismét. Ekkor adta bérbe I. Habsburg Miksa király
a felsőörsi prépostságot Huszár Péter pápai vicekapitány-
nak 800 forintért, s egészen a XVII. század közepéig az
övé maradt. 1593-ban a török még újból elfoglalta
Veszprém várát. Itt halt hősi halált Fajszi Ányos Mihály,
a peszei földek birtokosa is. 1597–98-ban a keresztény
seregek ismét visszafoglalták a várat. A beköszöntő
1600-as évek már reményt adhattak a békés építő
munkára, gazdálkodásra. A fentiekből láthattuk mennyi
nehézséggel, áldozattal kellett szembenézni egy kis falu
lakosságának, s mégis megmaradtunk magyarnak.

RÁSKY MIHÁLYNÉ

TANÁR

Felsőörs anno: a török hódoltság eseményei,
birtokviszonyai a XVI. században 
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Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2018. február 26-án nyílt ülést tartott.
Az ülés első napirendi pontjaként a testület
utoljára módosította az önkormányzat 2017.
évi költségvetési rendeletét, valamint a kö -
vetkező napirendi pontban elfogadta 2018-as
költségvetését. A költségvetés főösszege a
központi irányító szervi támogatás nélkül
1.087.589.485 forint.
Harmadik napirendi pontként a korábbi ülésen
ja vasolt módosítások szerint elfogadta a testület a
bérlakásrendelet módosítását, egyúttal meghir -
dette bérbevételre a megüresedett bérlakást.
A következőkben az óvoda felvételi és nyári
zárva tartásának időpontjairól és a maximális
gyermeklétszámról döntöttek a képviselők.
Döntés született a Faluház felújítására kiírandó
közbeszerzési eljárását anyagáról, valamint a
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesülettel közép-
távú együttműködés megújításáról.

A képviselő-testület újból pályázatot írt ki a
védetté nyilvánított helyi építészeti értékek
megóvásának, fennmaradásának, meg őrzé -
sének támogatására. A pályázatról az érintett
ingatlanok tulajdonosait postai úton értesítet-
tük.
Az előzőhöz hasonlóan a civil közösségi ren-
dezvények lebonyolításának támogatására szol-
gáló pályázat kiírásáról is döntött a testület.
A Veszprém Megyei Kormányhivatal törvé -
nyességi jelzésének megfelelően a testület az az
idegennyelv-tudási pótlék megállapítása miatt
módosította a polgármester illetményét és elfo-
gadta szabadságolási tervét.
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
Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely: 
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református
temp lom/parókia mellett; volt múzeumi
terület)

A lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely nyitva
tartása: 
• 2018. május 12. (szombat) 8:00–17:00

óráig
• 2018. május 13. (vasárnap) 13:00–16:00

óráig

Fenti időpontokon kívül nem szállítható be
lom a kijelölt gyűjtőhelyre és az év hátralévő
részében nem lesz több lomtalanítás Fel-
sőörsön.
A lomtalanításról részletek a szórólapokon és
az önkormányzat honlapján.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Lomtalanítás

Olyan időket élünk, amikor ki-ki visszatekint
az elmúlt négy évre és összegez, rendszerez.
A csa ládokban hol születtek, hol elmentek, volt
ahol mindkettő. Az ország gyarapodásáról is
hallani ilyen és olyan véleményeket is. Hiteles
forrásként hadd számoljak be az önkormányzat
szemszögéből, legszűkebb pátriánk, falunk
elmúlt négy éves fejlődéséről.
Felsőörs lélekszáma folyamatosan gyarapszik.
Négy évvel ezelőtt emiatt született döntés az
óvoda épületének bővítéséről, melyet Kontrát
Károly, országgyűlési képviselőnk közbenjá rására
30 millió forint kormányzati támogatásból
tudtunk megvalósítani. Többször tapasz tal -
hattam, hogy számunkra kiemelten előnyös, hogy
országgyűlési képviselőnk az önkormányzatokat
felügyelő Belügyminisztérium államtitkára, egy-
ben belügyminiszter-helyettes. Közbenjárására
újabb 28 millió forintos kormányzati támogatás-
ból lecseréltük az óvoda régi épü letrészének tete-
jét, régi nyílászáróit, újrarakattuk parkolójának
térburkolatát és akusztikus álmennyezetet kapott
a nagycsoport.
A Felsőörsi Polgárőr Egyesület 2014-ben pá-
lyázati forrásból új gépkocsit vásárolt.
Ebben az évben történt az első napelemes
közvilágítási kandeláber telepítése a Hosszú
utcában, valamint a háziorvosi rendelő ener-
getikai felújítása (új nyílászáró, új gázkazán, új
vízmelegítő) 745.000 forint önerőből.
2015 júniusában 23 millió forint pályázati tá-
mogatásból és 10 millió forint önerős forrásból

napelemekkel szereltük fel intézményeinket
(Óvoda, Iskola, Faluház).
2015 szeptemberében az önkormányzat ta -
nyagondnoki szolgálata is új gépkocsival
gazdagodott, melyet országgyűlési képviselőnk,
Kontrát Károly adott át Papp Gyula tanya -
gondnoknak.
Az adósságkonszolidációban részt nem vett
települések támogatásának keretében 40 millió
forintot kaptunk a Miske utca megépítésére.
A felsőörsi Sportegyesület (FIKSE) társasági
adó (TAO) pályázati forrásból és az önkor-
mányzat valamint nagylelkű magánszemélyek
támogatásából újrafüvesítette a focipályát,
valamint automata öntözőrendszerrel látta el az
alsó focipályát és mindkettőt új kerítéssel
kerítette be.
Megújult a kishegyi Nektár utca burkolata.
Falunk fejlesztési elképzeléseit időről-időre volt
lehetőségünk személyes felsőörsi egyeztetések
keretében felvázolnunk Kontrát Károly
képviselő Úr számára, így mindig tudta
képviselni és támogatni igényeinket a kor-
mányzat irányába. Legutóbb március 22-én járt
Felsőörsön, amikor egyeztettünk a folyamat-
ban lévő fejlesztések aktuális állásáról is.
Elsőként a faluház energetikai felújítására
benyújtott pályázatunk sikerességéről kaptunk
értesítést, majd a (Veszprém) – Felsőörs - Al-
sóörs kerékpárút építésére benyújtott 750 mil-
lió forintos pályázatunk nyert támogatást.
Egy 2017 októberében született kormány-

határozat 95 millió forintot biztosít Felsőörs
számára bölcsőde megvalósítására. Ez a támogatás
teljes mértékben Kontrát Károly, országgyűlési
képviselőnk közbenjárásának köszönhető.
2017 decemberében született kormányhatározat
pedig lehetővé teszi, hogy állami beruházásban
elkészüljön az általunk tervezett, tájba illő, tor-
natermet is tartalmazó iskolabővítés.
2017 utolsó napjaiban született a döntés, misz-
erint a Belügyminisztérium támogatásával
megvalósulhat a Fő utca elavult járdaszakaszá-
nak felújítása.
A legnagyobb horderejű fejlesztésekről 2017.
második felében megszülettek a döntések. Ezek
a fejlesztési források nagyobb részt nem Euró-
pai Uniós pályázatokból, hanem a Magyar
Állam költségvetéséből, a kormány dönté-
seinek köszönhetően valósulhatnak meg. Ezek
megvalósítása optimális esetben ez év második
felétől kezdődhet. Az ország javuló gazdasági
teljesítményét a megítélt fenti támogatások
mértékében is érezhetjük. A falu érdekében
fontosnak tartom, hogy az elmúlt években
országgyűlési képviselőnkön keresztül kiépített
jó kormányzati kapcsolataink a jövőben is meg-
maradjanak. Bízom abban, hogy amennyiben
a megkezdett közös munkát zökkenőmentesen
folytatni tudjuk, akkor a megígért támogatá-
sokból tervezett felsőörsi fejlesztések meg is
valósulnak.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Számvetés az elmúlt négy évről
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Vasárnaponként, amikor megszólal a hívogató
harangszó, kislányom, Juli már kérdezi: Anya,
indulunk a templomba?
Igen, indulunk. Együtt, az egész család, szülők
és gyermekek. Együtt hallgatjuk hétről hétre
Isten igéjét.
A református istentiszteletek már hagyománnyá
váló alkalma a gyermekistentisztelet. Minden
vasárnap a felnőttek részére tartott isten-
tisztelettel párhuzamosan a 3–12 éves gyer-
mekek számára is szervezünk alkalmakat a
Kálvin-teremben. Ezeken az alkalmakon a gy-
ermekekkel ugyanazokat az igeszakaszokat, bib-
liai történeteket dolgozzuk fel, amelyeket a
felnőttek hallgatnak, csak az életkoruknak
megfelelő eszközökkel, munkáltatással, játékos
feladatokkal, sok beszélgetéssel, hittanos gyer-
mekdalokkal, kezdő és záró imával. Minden al-
kalommal egy aranymondással gazdagodnak a
gyermekek, melyeket a Kálvin-terem falán is
gyűjtünk hétről hétre. Ezeket az alkalmakat
hatan tartjuk felváltva, valamennyien pedagó-
gus végzettséggel rendelkező gyülekezeti tagok
vagyunk, gyermekeink a hittanos csoport tagjai. 
Szeretem ezeket a gyermek-alkalmakat, jó látni
a különböző korú gyermekek fejlődését, hall-
gatni véleményüket illetve kis életük tapaszta-
latait egy-egy téma feldolgozása során. Szívet
melengető, amikor az iskoláskorú gyermekek
segítenek az ovisoknak a ragasztásban, olló
használatban, vagy a nevüket az elkészített
műremekre ráírni. És az is jó, amikor a tem-
plomból ballagunk hazafelé és megbeszéljük,
miről szólt az aznapi igeszakasz.

Hívogatunk és szeretettel várunk minden 3–12
éves korú gyermeket továbbra is ezekre a vasár-
nap délelőttökre, régieket és újakat egyaránt,
hogy együtt figyelhessünk Isten igéjére, meg-
tapasztalhassuk gazdag áldását. 
Gyermekalkalmak időpontja: minden vasár-
nap 10 óra (nyári szünet és nagy ünnepek
kivételével)

HEGEDŰSNÉ KOVÁCS ZSUZSANNA

Gyermekek a Biblia körül

Február 15-én Szentkirályszabadján a Fekete
István irodalmi versenyen sikeresen szerepelt
iskolánk 4. osztályos csapata: Horváth Dóra,
Kárpáti Anna, Szabó Kincső, Varga Léna. Első
helyezést értek el! Felkészítő tanáruk Gyöngy
Veronika volt. 
Február 21-én a Botev iskolában megtartott
mese mondó versenyen 1–2. osztály kate gó -
riában Pásztor Margaréta 1. helyezést ért el, így
tovább jutott a megyei versenyre. 3–4. osztály
kategóriában Takács Márton 2. helyezést ért el.
Felkészítő tanár: Simonné Füleki Judit.
A megyei versenyt a veszprémi Szilágyi Iskola
rendezte március 21-én a megyei könyvtárban,
ahol Pásztor Margaréta szintén első helyezést
ért el korosztályában!
Felkészítő tanár: Kerstnerné Hegyvári Szilvia.
A 11. Vass Albert maratoni felolvasás alkal mából
meghirdetett rajzpályázaton iskolánk két diákja
3.- 3. helyezést ért el: az 1. osztályból Piller
Hajnalka és Takács Eszter 2. osztályos tanuló.
Felkészítő tanár: Titkó Éva, Hujber Adrienn.
Az országos Zrínyi Ilona Matematika Verseny
megyei fordulóján iskolánk tíz diákja vett részt:
Fehér Lilla, Lipovszky Rebeka, Rásky Péter, Göncz
Benedek, Horváth Benedek, Körmendi Miklós,
Németh Zsófia, Pozsgai Boróka, Szimi csek Kincső,
Vellai-Nemes Samu. Legjobban sze repelt
Lipovszky Rebeka, 17. helyezést ért el. Felkészítő
tanárok: Hujber Adrienn, Kovácsné B. Gabriella.
Szeretettel gratulálunk a diákoknak és tanáraik-
nak is!

Iskolai versenyek – Februári
események a Malomvölgy

Általános Iskolában
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Új kezdeményezés a felsőörsi könyvtár életében, hogy irodalmi pályáza-
tot hirdet és kiállítást szervez ehhez kapcsolódóan. Első alkalommal
Szabó Magda írói munkásságára emlékeztünk, hiszen tavaly ünnepeltük
születésének 100. évfordulóját.
Március 9-én bemutattuk és értékeltük a Szabó Magda lapbook pályáza-
tra érkezett pályaműveket, amelyeket Fábiánné Sáray Anna, a Bala-
tonalmádi Pannónia Könyvtár vezetője méltatott. A gyerekeknek a
Tündér Lalát és a Bárány Boldizsárt kellett elolvasni és egy interaktív

album (lapbook) formájába feldolgozni. A kiállításra pályázott a 2. osz -
tály és öt egyéni pályázó. Ez nem tűnhet soknak, de a kiállított lapbookok
izgalmas olvasnivalót, néznivalót kínáltak a megnyitóra érkezőknek.
A pozitív tapasztalatokon felbuzdulva hasonló pályázat meghirdetését
tervezzük ebben az évben is!
Köszönjük a résztvevőknek az izgalmas munkákat!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Kiállítást rendeztünk

Hóember
Idén nehezen érkezik a tavasz! Heteken át gyúrhattunk hóembert,
szánkózhattunk, fagyoskodhattunk. Ezt a hóembert február 23-án

készítették a Hóvirág utcában Derzsi Mónika és Derzsi Norbert.
Hat óra alatt készült el, két méter magas volt. Neve: Hópufi!

Bízom benne, hogy csak jövőre találkozunk legközelebb!

Bölcsődei igényfelmérés: várjuk a jelent -
kezőket április 15-ig. Kérjük az igényt az
önkormányzat hoz eljuttatni.

Óvodai beiratás ideje: 2018. április 26.
8.00–16.30, Miske Óvoda, Felsőörs, Fő u. 21. 
Iskolai nyílt nap: 2018. április 11. 8.00

Iskolai beiratás: 2018. április 12–13. 8.00
Malomvölgy Általános Iskola, Felsőörs,
Körmendy p. u. 5.

Intézményi beiratások
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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

Új bútorok a könyvtárban
A Balatonalmádi Könyvtár jóvoltából új gyerekbútorok
kerültek könyvtárunkba, és további felnőttbútorokra is számí-
tunk még! Szeretettel várjuk ifjú és idősebb olvasóinkat nyitva
tartási időben!

Könyvtárosok
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