
Önkormányzati választások 2019

Október 13-án Felsőörsön probléma és zavaró események nélkül zajlot-
tak az önkormányzati választások. 
Köszönet illeti a két polgármester és tizennégy képviselő jelöltet, akik vé-
leményüket nyíltan vállalva elhivatottságot éreztek arra, hogy az elkö-
vetkezendő öt évben falunk sorsát meghatározó kérdésekben képviseljék
a lakosságot.
Külön köszönet a szavazatszámláló bizottság tagjainak: Frikk Anita,
Csordás Róbertné Cili, Kalmár Lajosné Rózsika, Szilágyi Márk, Orbán
Kitti, Szimicsekné Horváth Katalin, Tóth Gáborné Marika, Csizmadia
Zsoltné Mónika, Kissné Bakó Zsuzsanna, és Dr. Bárdosné Gerőcs Erzsé-
bet, valamint a két jegyzőkönyv vezetőnek: Galambosné Csóka Krisztina
és Dr. Könczöl Gábor, akik mind közel 24 órán keresztül voltak talpon
azon a napon.
A bizottság munkáját és pontosságát jellemzi, hogy az adatokban sehol
nem volt eltérés, a vitás kérdésekben (pl.: szavazat érvényesség) azonos
véleményt fogalmazott meg mindenki.
Idén a névjegyzékben a választópolgárok száma: 1437 fő. 
Ez a korábbi 2014-es adattal (1341) összevetve 7% lakosság gyarapodást
mutat 5 év alatt a választójoggal rendelkező létszámra vetítve.
Az idén megjelentek száma 827, ami 57,55% részvételt jelent. Az 5 évvel
korábbi 682 fő akkor 50,85%-os részvételt jelentett. Az idei részvételi
adat -bár az országos átlag feletti- annak fényében, hogy közvetlen kör-
nyezetünk jövőjét meghatározó kérdésben mondhattak véleményt az ál-
lampolgárok talán így is kevésnek mondható.
A polgármester választás eredményei:
Urnában lévő szavazat: 827. Ebből érvénytelen: 21, melynek jellemző
oka, hogy mind a két jelöltre szavaztak. Ők lehet, hogy mind a két jelöltet
el tudták volna képzelni a falu élén, illetve voltak olyanok is akik egyiket

sem, mások kapkodtak és nem a kijelölt körbe tették az X-et.
Az érvényes: 806 szavazatból SZABÓ Balázs 467 (57,94 %) szavazatot
kapott. Ez úton is gratulálunk 3. polgármesteri megbízásához.
DONGÓ Attila Tamás 339 (42,06%) szavazatot kapott.
Megyei közgyűlés listáira is szavazhattunk:
Urnában lévő szavazat: 827 ebből érvénytelen: 13, érvényes: 814. A listák
sorrendje: FIDESZ-KDNP: 517 (63,5%), MOMENTUM: 105 (12,89
%), DK: 84 (10,3 %), JOBBIK: 47 (5,7 %), MI HAZÁNK: 46 (5,6%),
MSZP: 15 (1,8%)
A 6 képviselői helyre 14-en szerettek volna bekerülni, köztük az ered-
mények az alábbiak szerint alakultak: 
Urnában lévő szavazat: 827, érvénytelen: 12, érvényes: 815.
A legtöbb szavazatot ILLÉS András 455 (55,83%) kapta, őt követte KU-
LICS Márta 396 (48,59%), FÖLDI Tamás 383 (46,99 %), HORVÁTH-
BORBÉLY Judit 374 (45,89%), Dr. PÁSZTOR István 369 (45,28%) és
BAGI Judit 351 (43,07%). Így végül Ők szereztek mandátumot a kép-
viselő testületben.
További eredmények: PAPP Gyula 328, LENGYEL Kálmán 296, NÁD-
UDVARY Gábor 274, NYIRŐNÉ NÉMETH Marianna 271, NAGY
István 249, BITTMANN Adrienn 240, VARGA Lászlóné, 237, és
ANTAL Klaudia 209 szavazattal.
Az új testületnek kívánunk jó egészséget, erőt és kitartást, valamint jó
szemet a feladatok meglátáshoz illetve bölcsességet, hogy - a korlátos
pénzügyi keretek között - a sok teendő közül ki tudják választani azokat,
amik az itt élők többségének fontos. 
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SAJTÓKÖZLEMÉNY

Felsőörs Község Önkormányzata sikeresen valósította meg az Euró-
pai Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinan-
szírozott Település- és Területfejlesztési Operatív Program Önkor-
mányzati épületek energetikai korszerűsítése (TOP-3.2.1-16) meg-
nevezésű forrásból támogatott beruházását a faluház (8227 Felsőörs
Szabadság tér 2.) energetikai korszerűsítésére. A beruházásra elnyert
támogatás 44,05 millió Ft.

A 70-es években épült Faluház anyaghasználatait, energetikai jellemzőit te-
kintve már rég elavulttá vált, korábbi üzemeltetése jelentős terhet jelentett az
önkormányzat költségvetésére. A beruházás eredményeképpen megfelelő
munkahelyi körülmények lettek az épületben dolgozóknak, valamint
elégedettségére szolgál az ide érkező ügyfeleknek, Felsőörs lakóinak. A fej-
lesztés eredményeként az épület fenntartása Felsőörs Község Önkormányzata

számára lényegesen kisebb költségű lesz, ezáltal jelentős források szabadulnak
fel, melyet a településen élők javát szolgáló más célok elérésére lehet fordítani.
A beruházás műszaki tartalmát tekintve kicserélték az épület nyílászáróit, teljes
külső homlokzati hőszigetelés történt, valamint egy modern villamos áram
alapú hőszivattyús fűtésrendszert alakítottak ki. A korábbi pályázatból meg-
valósított napelemes villamosáram-előállításnak köszönhetően, akár nulla
költségű épületfűtés is biztosíthatóvá vált.
A társadalmi felelősségvállalásnak és törvényi kötelezettségnek eleget téve a
beruházás részeként megvalósult az épület földszintjének teljes, minden fo-
gyatékkal élő ember által elérhető akadálymentesítése.

A kivitelezés 2018. szeptember 7-én kezdődött, amelyet fővállalkozóként a
veszprémi székhelyű LOREDIKO & Partners Kft. vállalt. A vállalási ár
Br.71.006.109Ft volt.

FALUHÁZ ENERGETIKAI KORSZERŰSÍTÉSE FELSŐÖRSÖN (TOP-3.2.1-15-VE1-2016-00004)

Tisztelt Választópolgárok! Tisztelt Felsőörsiek!
Ezúton is szeretnék köszönetet mondani min-
denkinek aki szavazati jogával élve az októberi
önkormányzati választásokon véleményt nyil-
vánított közösségünk képviseletét ellátó jelöl-
tek személyéről.
Képviselőtársaimmal együtt azon leszünk,
hogy a falu minden lakója érdekében dolgoz-
zunk és elnyerjük azok bizalmát is, akik ezen a
választáson nem ránk szavaztak. Fontos és
értékelhető visszajelzés számunkra az Ő
véleményük is!
Külön köszönöm, hogy jelentős többséggel
elfogadták javaslatomat a képviselők szemé-
lyére, akikkel – meggyőződésem – a leg-

hatékonyabban tudok majd az Önök érde-
kében, Felsőörs fejlődéséért együtt dolgozni.
Hogy milyen fontos is ez az összhang azt nem
túl távoli települések, kevésbé ideálisnak tűnő
példái máris mutatják. Időközben a képviselő-
testület alakuló ülése is rendben lezajlott, alpol-
gármesternek Illés András Urat választottuk.
Az előttünk álló öt éves ciklusra vonatkozó ter-
veket a nyáron lezajlott települési kérdőívre
nagy számban adott értékes válaszaik, ötleteik
jól meghatározzák. Feladatunk, hogy ezek
közül a gyorsan megoldható kéréseket, prob-
lémákat gyorsan teljesítsük, megoldjuk, a ko-
molyabb előkészítést igénylőket pedig sor-

rendbe állítsuk, ütemezzük és minderről az öt
éves ciklusra szóló Gazdasági programot vagy
ciklusprogramot a lakossági egyeztetéseket
követően elkészítsük.
Addig is bőven adnak munkát folyamatban lévő
nagy projektjeink is, a bölcsődeépítés, a kerékpárút-
építés, a tornaterem ügye, útépítések, stb.
Hiszem, hogy egyértelműen kinyilvánított tá-
mogatásukat megszolgálva Felsőörs további fej-
lődése is látványos lesz.
Bizalmukat alpolgármester Úr és a Képviselő-
testület nevében is, köszönettel:

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Csökkentse családja költségeit! - Bérlettámogatás
Ha Önnek felső tagozatos iskolás gyermeke
van, az önkormányzat 100%-ban megtéríti az
iskolába járáshoz szükséges bérlet költségét.
Mit kell tennie:
• Felsőörsön lakóhellyel rendelkező, felső tago-

zatos gyermeke nevére szóló számlát a bérletről,
• gyermeke iskolalátogatási igazolásával együtt,
• a gyermek törvényes képviselője a bérlet
vételét követő 3 hónapon belül benyújtja az
önkormányzati hivatalban (Községháza -

Felsőörs, Szabadság tér 2.).
Jövedelemtől függetlenül nyújtott önkor-
mányzati támogatás! Éljenek a lehetőséggel!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA



Nyárba is beillő szép őszi napon írom ezeket a sorokat a szobában,
miközben odakint a faluban gomolyog a fojtogató füst.
A száraz idő alkalmasnak tűnt arra, hogy sokan kihasználják a lehetőséget
a kerti hulladék (ágak, falevelek) szezonvégi elégetésére. Régi beidegződés
ez, egyesek szerint a kártevőket is jobban vissza lehet így szorítani. De
gondolunk-e arra, hogy mi az oka a médiában ebben az időszakban szaj-
kózott „egészségügyi határérték feletti légszennyezettségnek”? Ennek
folyományaként pedig mi lehet az oka a rákos megbetegedéseknek, légúti
panaszoknak és még hosszasan lehetne sorolni a szennyezett levegő
egészségkárosító hatásait. Pedig a válasz egyszerű: részben a kerti zöld-
hulladék égetése a magunk által okozott környezeti ártalmak egyik for-
rása. Jelenleg Felsőörsön szigorú feltételek mellett és bizonyos időszakban
engedélyezett ez a tevékenység, de vannak települések (főleg a főváros
körüli agglomerációban), ahol az önkormányzatok tiltják a kerti hul-

ladékégetést. Helyette marad az ingatlanon belüli komposztálás, zöld-
hulladék-elszállítás és az égetés hiányában tisztább, egészségesebb levegő.
Felsőörs egyik vonzereje abban rejlik, hogy szinte minden irányból erdők
veszik körül, ugyanakkor a domboldali fekvése, völgyekkel való tagolt-
sága miatt viszonylag jól szellőzik ezért kiváló (lehetne) a levegőminőség.
Ezt a törékeny értéket azonban egyetlen levélkupac meggyújtásával
tönkre tehetjük, hiszen egy átlagos kupac elégetése 90 millió köbméter
levegőt szennyez el.
Új képviselő-testület új lehetőségek. Saját tapasztalataink és a lakossági
visszajelzések alapján is megérett az újragondolásra a jelenlegi felsőörsi
szabályozás és a szóba jöhető alternatív lehetőségek kihasználása.
Addig is gondoljunk falunk tiszta levegőjére, mielőtt egyetlen kupac levél
elégetésével elszennyezzük!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Szüretelő óvodások

Javában zajlanak a szüreti munkálatok a Gellé-
ri Pincészet birtokán. Október elején a nagy-
csoportos gyermekek is részt vehettek ezen a

várva várt programon. Az időjárás is kedve-
zett, gyönyörű napsütésben sétáltunk fel 
a Pocca utcába. Bittmann Adrienn már várt

bennünket és megismertette a gyerekeket a
szőlőszedés alapjaival. Szorgos kezek gyűjtötték
kis kosarakba, vödrökbe a cabernet szőlőt,
ezután pedig lemehettünk a boros pincébe is.
A gyerekek megkóstolhatták a friss mustot,
miközben Adrienntől érdekes információkat
kaphattunk a szőlőfeldolgozásával kapcso-
latosan. A gyerekek a szőlőből kóstolót is vihet-
tek haza és igazi élménnyel gazdagodhattak. 
Köszönjük Bittmann Adriennek és Antal
Gyulának!

KRÁNICZ SZILVIA, ÓVÓ NÉNI

Termény betakarítás 

Egy őszi sétánk alkalmával Károlyi Erzsébet kiskertjét figyeltettük meg
a gyerekekkel, beszélgettünk arról, hogy most van itt az ideje a termények

betakarításának, hiszen egyre hűvösebb az időjárás. Nagy megle-
petésünkre Erzsi néni kedvesen beinvitált bennünket a kertbe és
megkérdezte, van-e kedvünk felszedni a marharépát. A középső- és
nagycsoportos gyerekek örömmel láttak hozzá a nem könnyű
munkához. Nyomban eszünkbe is jutott a Répa című mese. A gyerekek
húzták-húzták a répát, s bizony volt, ami nem mozdult! Együtt is
próbálkoztak és nagy ujjongás, lelkesedés követte, ha sikerült kihúzni a
földből egy-egy terményt. 
Nagyon köszönjük a lehetőséget és az ajándékba kapott házi barack-
lekvárt is Erzsi néninek!

KRÁNICZ SZILVIA, ÓVÓ NÉNI

Hordó
Új játszótéri elem került kihelyezésre a Kertvég utca végén. Közösségi
összefogással, Kárpáti-Zergi Vica javaslatára Horváth István és Borbély
László egy hordót alakított át játéktartóvá. Köszönjük munkájukat! Vár-
juk a játékokat!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Zöldhulladék égetésről
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Új helyen a felújított kopjafa
Még sokáig égtek a mécsesek október 6-án este a Civilház udvarán a
felújított kopjafa körül. A kopjafát tíz évvel ezelőtt az iskola udvarára
készítette el Simon Gábor fafaragó, most felújítva, új környezetben lett

megkoszorúzva a Civilház bejárata
mellett. Köszönet Orbán György-
nek, aki lefestette a fát, Dr. Pásztor
Istvánnak, aki az iskola 4. osztályos
diákjaival elkészítette a 13 aradi vér-
tanú nevét kerámiából. Az ünnepsé-
gen az iskolások mellett Rásky
Mihályné tanár, helytörténész mon-
dott ünnepi köszöntőt, majd Simon
Gábor kapott Felsőörsért Em-
lékérmet és oklevelet a Felsőörsi
Közalapítványban betöltött vezető
szerepéért, a fafaragás terén Fel-
sőörsön végzett hagyományápoló

munkásságáért. A megemlékezés után egy kis mini kiállítás segítségével
ismerkedhettünk meg a vértanúk életével a Civilház teraszán.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Zene világnapja az óvodában

Nálunk az óvodában nem telik el úgy nap, hogy ne zendítenénk rá egy-
egy dalra, ne játszanánk el kedvenc dalos játékainkat, vagy lefekvés előtt
ne énekelnénk vagy hallgatnánk altató dalt vagy zenét. Ezen a napon
azonban különleges szerepet kap a zene.
Azért, hogy ez a nap igazán emlékezetes és varászlatos legyen meghívtuk
óvodánkba Nagy Csaba lantművészt. Hangszerével és szívet melengető
játékával elkápráztatta a gyerekeket. Lehetőségük volt az apróságoknak,
hogy a hangszert kezükbe vegyék, kérdéseket tegyenek fel és Csaba lant-
játékára táncoljanak. Köszönjük Csabának, hogy elfogadta felkérésünket
és muzsikájával hozzájárult a zene napjának méltó megünnepléséhez, il-
letve a gyermekek zene iránti érdeklődésének, fogékonyságának, 
szeretetének alakításához.

NAGY ZSUZSANNA,
INTÉZMÉNYVEZETŐ

„A zene az életnek olyan szükséglete, mint a levegő.
Sokan csak akkor veszik észre, ha már nagyon hiányzik.”

Hírek az iskolabővítésről

Mint falunk egyik kiemelt, nem túl távoli, jövőbeni fejlesztése, szeretném
Önöket első kézből tájékoztatni a tornateremépítés aktuális állásáról.
Ezt azért is tartom fontosnak, mert olyan hírek terjengenek a faluban,

hogy nem lesz tornaterem. Az ilyen híreket szeretném mindenekelőtt cá-
folni. Sajnos a közbeszerzési eljárás ugyan újfent nem tudott eredménye-
sen zárulni, de ennek szerencsére formális, technikai okai vannak, nem
pedig a tévhírekben hallható pénz, vagy kormányzati szándék hiánya. Az
én tapasztalatom, hogy a teljes átláthatóság és szabályosság érdekében
néha az állami beruházó sem a gyorsabb, talán könnyebb, hanem a
tisztább, átláthatóbb, de néha hosszadalmasabb utat választja. Ez történt
esetünkben is, így ismét azon dolgozunk, hogy mielőbb elindulhasson
egy újabb eljárás, melynek eredményességében bízva terveink alapján
elindulhat a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskola bővítése. Én továbbra
is ezért lobbizok, ezt tekintem egyik fő célomnak, mert ismerem az Önök
igényeit, vágyait, melyek ráadásul egybeesnek a sajátoméival is!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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„Hazáért mindent, hazát semmiért”- mondja a kelet-
balatoni szólás. A hazáért mindent odaadunk, a hazát
semmiért el nem áruljuk - így vették kuruc és negy-
vennyolcas elődeink nyomán ötvenhatos forradalmá-
raink. Így vette az egész nép, minden tisztességes,
hazaszerető és szabadságra vágyó ember, így gondol-
ták a felsőörsiek is.
A 63 évvel ezelőtt történt eseményekre emlékezünk
most. A magyar történelemnek egy olyan időszakára,
mely jelentős visszhangot váltott ki, felrázta az egész
világot. 1956-ban Magyarország a sajtó címlapjára ke-
rült. Mindenhol kiemelt helyen foglalkoztak a szovjet
katonai hatalommal szembenálló maroknyi magyar-
ság forradalmával, amelyet Márai Sándor szavai sze-
rint „Csodált és bámult a világ.”
„Rólunk beszélnek minden nyelven
Sikong az éter és csodál:
Dávid harcol Góliát ellen…”

Az alapvető emberi jogok semmibevétele, a kitelepíté-
sek, a padláslesöprések, a bebörtönzések és a közép és
kelet-európai változások a berlini, majd lengyel esemé-
nyek hatottak a magyar belpolitikára is. A kommu-
nista párt azonban nem tudott úrrá lenni az ’56 őszére
kialakult és egyre mélyülő válságon. 
Mi jellemezte falunkat ebben az időben?
A Standard–ügy: 1950 dr. Juszth  István prépost plé-
bános, majd dr. Keöves Ferenc, volt miniszteri főtaná-
csos letartóztatása, 15 ill. 6 évi börtön. Juszth prépost
Spanyolországba emigrált és ott is élt 1971-ig, halá-
láig. Dr. Keöves Ferenc visszatért, de otthonuk jó ré-
szébe az iskola felső tagozatát és lakókat telepítettek.
Kulák lista 12 család, az osztályidegen családok javai-
nak államosítása dr. Keöves Béla és Miklós ügyvédek
házából Terményforgalmi Vállalat gabona raktára, ké-
sőbb óvoda. Államosították a prépostsági malmokat és
birtokokat is, mindössze 774 négyszögöl maradt.
Iskola és prépostság teljes államosítása. Marcell atya
ferences szerzetest a Sweitzgut házba költöztették,
mert a prépostsági kúriába lakókat telepítettek.
1950. okt. 27-én alakult meg a községi tanács, elnöke
Csók Gyula lett. Beszolgáltatások, 3 helyi behajtó bri-
gáddal. TSZ szervezés Dózsa TSZ, vagyona alig volt, el-
nökei, egymást váltották, nem volt szakember. 1950.
dec. 24-én gyúlt ki a villany először a faluban.
A tanácstagok versenykihívásai a begyűjtés teljesíté-
sére, népnevelő munka Csók Gyulát leváltották, Jani
Imre lett a tanácselnök, majd 1953-tól Sáfár Mária. Zá-
logosítások. Nagy visszaesés a Dózsa TSZ-nél, „jobbol-
dali elhajlások”- állapította meg a hatalom, többen
kiléptek. Kötelező szabad felvásárlás államilag elren-
delve. 1955-ben - nem önként és dalolva- 14 egyéni
gazdálkodó lépett be a Dózsa TSZ-be. Pozsgai Károly
elnök tervei alapján szőlészet, kertészet, gombater-

mesztés kezdődött, 30 vagonos raktárat építettek, te-
herautót vásároltak.  1956. jan. 31-től községünk a
veszprémi járáshoz került.
1956. jún. csak 4 család maradt kulák, Tálos Gézáné,
Vass Ferenc, dr. Keöves Ferenc és Csapó Károlyné. A ta-
nácselnöknő 1956. július végén, túlkapásai miatt tá-
vozott posztjáról. Simon Gábort és Ruzsa Antalt
lemondatták tanácstagságáról. Ismét Jani Imre lett a
tanácselnök, visszakérte a falu.
1956. szeptember 9-én autószerencsétlenség érte a TSZ
tagok kiránduló csoportját a Mezőgazdasági vásárról
hazafelé jövet és sajnos 23 személyből hatan életüket
vesztették, köztük a TSZ elnöke is, többen megsérültek.
1956 októberére elkészültek a kutak, a Hangya Szö-
vetkezet épülete, orvosi rendelő, rendőr pihenő.
Megalakult a Községi Forradalmi Tanács, elnöke Kál-
mán István, tagok: Ruzsa Antal, Rásky Mihály, Tálos
Lajos, Pece Gábor, Simon Gábor. Semmiféle atrocitás
nem történt, csupán a kommunisták névszerinti meg-
nevezése a Kultúrotthon színpadán. 
Az utcaneveket megváltoztatták: Szabadnép u.- Hóvi-
rág, Rákosi M. u.- Kinizsi Pál, Úttörő u. –Kossuth Lajos.
Pesten a forradalom békés jellegű diáktüntetéssel kez-
dődött. A Petőfi szobortól és a Műegyetemtől indult
menethez csatlakozott Budapest lakossága. Estére
többszázezer ember tüntetett az utcákon. A Bem szo-
bornál megszületett a forradalom jelképe, a nemzeti
színű lyukas zászló. A Városligetben ledöntötték a
Sztálin szobrot. A tömeg megrohanta a ledőlt szobrot
és diadalittas újongással mászott fel rá, s köpve, rúgva
próbálta kitombolni tengernyi elszenvedett keserűsé-
gét. Ez a nép nem fog többé éljenezni idegen el-
nyomóknak! Mindenki megdöbbenten nézett fel a szo-
borból megmaradt csizmákra, a beléjük tűzött magyar
zászlókra. Sokan szemüket törölgették.
A békésnek induló tüntetések a Magyar Rádió székhá-
zánál fegyveres harcba torkolltak. Ma már ismert,
hogy az első lövéseket a székházat védő államvédelmi-
sek adták le. Az Astoria felől nemzeti lobogós tankok
érkeztek. A hír szájról-szájra futott végig a városon:
„A honvédség velünk van!”
Október 24-e és 26-a között Budapest több pontján
(Corvin-köz, Széna tér) barikádokat emeltek. A forra-
dalom a megszálló szovjet csapatok elleni szabadság-
harccá fejlődött.
Nagy Imre miniszterelnök kinyilvánította az ország
függetlenségét és semlegességét. Létrejött a többpárt-
rendszer, Magyarország kilépett a Varsói Szerződésből,
s követelte a szovjetcsapatok végleges kivonulását.
Bár a forradalmi események központja a főváros volt,
a vidéki Magyarország is megmozdult. Főleg élelmi-
szer szállítmányok érkeztek az ország különböző ré-
széből, a mi Balaton – felvidéki falvainkból is. 

Gondolatok 1956-ról 2019-ben
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Megalakultak a Forradalmi Tanácsok. Megyénk forra-
dalmi tanácsának elnöke Brusznyai Árpád latin-ének
szakos tanár lett, aki óvón ügyelt a rendre, és többször
megakadályozta az értelmetlen vérontást. 
Megalakultak a nemzetőrségek helyi csoportjai. Fontos
feladatuknak tekintették a rend megszervezését és
fenntartását.
November 4-e után nem volt kétséges, csak magunkra
számíthatunk. Már szerveződött a megtorlás. A szovjet
tankok megindultak, mint az áradat. 
Tízéves kisdiákként visszaemlékezve tudom, hogy ál-
landóan a rádió mellett ültünk várva a jobb hírekre,
melyek helyett csak a rosszak jöttek. Most már ellen-
forradalomról beszéltek, besározva a mártírok, a sza-
badságharc emlékét. A forradalom leverése után a
kommunista diktatúra a halottakat méltóképpen még
gyászolni sem engedte. A megtorlás során kivégzetteket
jeltelen sírokba temették a hozzátartozók tudta nél-
kül. Brusznyai Árpád, Tóth Ilona orvostanhallgató,
Mannsfeld Péter, akit addig tartottak börtönben, míg
el nem érte a 18. évét, hogy nagykorúként kivégezhes-
sék. A kivégzettek létszáma megközelítette a 400-at.
1956-ért több embert végeztek ki, mint előző törté-
nelmi korszakainkban együttvéve. Több mint 20 ezer
embert ítéltek el államellenes bűncselekmény vádjá-
val. 17ezer embert internáltak. Több tízezer ember év-
tizedekig nem kaphatott a végzettségének megfelelő
munkát, közel kétszázezren kimenekültek az ország-
ból s idős, meglett emberként jöhettek csak vissza. A
301-es parcella hősei előtt is csak a rendszerváltás óta
róhatjuk le tiszteletünket.
Október 23-a üzenete nagyon egyszerű számunkra.
Győzelem! A szabadság győzelme a durva erőszak, a
zsarnokság felett a magyar forradalom mégis csak
győzött, mert velünk él. Győzött, még akkor is, ha so-
kaknak nagyon sokba került a győzelem. 
Rajtunk a sor, hogy felmérjük képesek vagyunk elfo-

gadni október üzenetét. Tudunk-e az általa nyújtott er-
kölcsi tőkével méltó módon gazdálkodni? Meg-
teszünk-e mindent azért, hogy a fiatalabb nemzedékek
is megismerjék, megérthessék?
A tanulságok levonása erkölcsi kötelességünk. Néző-
pontok, hangsúlyok különbözhetnek, azonban az er-
kölcsi értékrend alapelveiben az egyetértés nél-
külözhetetlen, az igazolt történelmi tények nem lehet-
nek vitásak. 
Mindenekelőtt fejet kell hajtanunk október hősei
előtt. Róluk, 1956 hőseiről írta Fekete István egy Bécs-
ben élő barátjának a forradalom lázas napjaiban a kö-
vetkező sorokat:
Itt nem voltak altábornagyok, itt nem volt stratégia és
taktika. Itt csak halálba menő 14-20 évesek voltak, lá-
nyok is, akik betelvén az istentelenség szörnyű üres-
ségével, a hazugság maszlagával, nekimentek fel-
borítani a hegyet, és megfordították a történelmet és
győzelmesen élve maradtak. Élve maradtak elsősorban
azok, akiknek testük meghalt ugyan, de örökké élnek
az örökkévalóságban és a nemzet szívében. És élve ma-
radnak a többiek is, akik itt, közöttünk élnek.
Ez a mai nap az övék. Meggyújtották azt a lángot, me-
lyet őriznünk kell, és ha elérkezik az idő, továbbítjuk
az utánunk jövő nemzedékeknek.
Jobbágy Károly szavaival:

„Nem akartunk híresek lenni, 
Ilyen áron meg semmiképp, 
Hisz bánatunk már végtelennyi,
De nekünk mindig az jutott, 
Hogy a világ minket csodáljon, 
S fiaink kapják a golyót.
De megmutattuk a világnak.”

2019. OKTóBER 23.             

RÁSKy MIHÁLyNÉ, TANÁR

Polgármester: 70/320-6851    Kirendeltségvezető: 70/320-6852
Titkárság, igazgatás: 30/979-9322  Adó, pénzügy: 30/979-8910

Könyvtár, közösségszervező: 70/320-6854  Miske óvoda: 87/477-001
Óvodavezető: 30/466-2473

Felsőörs KözségönKormányzata

Tisztelt Ügyfeleink!

A Hivatal telefonos elérhetőségei részben megváltoztak, a telefonszámokat az alábbiak szerint tesszük közzé:
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Idősek napi rendezvényünk volt
Szép hagyomány Felsőörsön, hogy a 65 év feletti lakosokat egy közös
vacsora erejéig összehívjuk. A helyszín ismét az iskola volt, ahol először
egy kis kulturális műsorral készültünk. Polgármester Úr köszöntője után
Tislér Anikó beszélt, majd a 4. osztályosok adtak egy kis műsort. Énekelt
a Búzavirág dalkör és verset mondott Kalmárné Rózsa.
Köszöntöttük a 80 éve feletti megjelenteket egy szál virággal, nagy öröm,
hogy évről-évre egyre többen vannak. Polgármester Úr köszönetet mon-
dott az idősgondozásban tevékenykedőknek, hiszen nagyon jó kapcso-
latot ápolnak nyugdíjasainkkal és az önkormányzat dolgozóival.
Nélkülük nehezebb lenne megszólítani az időseket, programjaik, gon-
doskodásuk túlmutat a szociális szolgáltató ház falain.
Elismerő oklevelet és egy Felsőörsért emlékplakettet vehettek át:

Herbely Tímea, a felsőörsi időskorúak körében végzett közösségszervező
munkájáért.
Kalmár Lajosné, az idősgondozásban és a közösségépítésben Felsőörsön
végzett kiváló munkájáért.

Adamcsik Eszter, az idősgondozásban Felsőörsön végzett lelkiismeretes,
megbízható munkájáért.
Csordás Róbertné, az idősgondozásban Felsőörsön végzett lelkiis-
meretes, megbízható munkájáért.

Szeretettel gratulálunk!
Az est vacsorával és Jehoda Ferenc zongoramuzsikájával zárult.
Köszönöm a felajánlásokat és a segítséget mindenkinek: Pocca Pince-
Tóth Balázs, Malomvölgyi finomságok-Alföldi Ferenc, Aqua Szikvíz-
Lénárt Imréné, Bagi Judit, Földi Tamás, a szociális szolgáltató ház
dolgozói.

A rendezvény a Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni
térségben című EFOP -1.5.2-16-2017-0016 azonosítószámú projekt tá-
mogatása által valósult meg.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Kirándulás Keszthelyre
Október 3-án a felsőörsi nyugdíjasok a keszthelyi Festetics kastélyba tet-
tek látogatást, köszönhetően egy pályázatnak, amelyet tavaly nyert el az
önkormányzat. A kirándulás célja a közösségépítés, a kulturális értékeink
megismerése, és természetesen a közös idő hasznos eltöltése volt. 
A nyugdíjasok a kastélyban vezető segítségével valamennyi kiállítást
megtekintették, majd közösen megebédeltek. Köszönöm Herbely

Tímeának a kirándulás megszervezését és lebonyolítását.
A rendezvény a Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni
térségben című EFOP -1.5.2-16-2017-0016 azonosítószámú projekt tá-
mogatása által valósult meg.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Ismét Felsőörsi nyolcas
Kilencedik alkalommal rendezte meg Máthé Tamás és csapata Felsőörs
Önkormányzatával a Felsőörsi nyolcas országos teljesítménytúrát. Ebben
az évben a Pelso Kupa egyik állomása is volt túránk, így nem meglepő,
hogy 500! látogatót regisztráltunk a Civilháznál. A legelszántabbak
reggel 7-kor indultak el 50 km-es távra, hogy 8 kilátót felkeresve késő 
délután beérjenek a célba. A szervezők gondoltak mindenkire, hiszen a

sokféle távval mindenki megtalálta a saját edzettségi szintjének
megfelelőt.
A program nem jött volna létre, ha nincs sok ember áldozatos segítsége,
támogatása! Köszönet mindenkinek, aki pontőrként, indítóként, vagy
szakácsként segédkezett, mosogatott, pecsételt, beszerzett, útnak indí-
tott, szalagozott! Külön öröm volt látni, hogy gyermekeink a Kerek-
erdőkerülő-körtúrán, vagyis a gyerektávon pontőrként segédkeztek
nekünk! 

A legnagyobb köszönet Máthé Tamásnak, a túra megálmodójának és fe-
leségének Fodróczi Kármennek! Jövő októberben ismét Felsőörsi nyolcas!
A rendezvény a Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni térség-
ben című EFOP -1.5.2-16-2017-0016 azonosítószámú projekt támo-
gatása által valósult meg.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Tisztelet a hősöknek!
Október 23.-án a felújított községháza tanácstermében emlékeztünk az 1956. 
október 23-ai és az azt követő eseményekre. A Himnusz eléneklése után Polgármester
Úr köszöntőjében megemlékezett a forradalom felsőörsi vonatkozásáról is. Egy rövid,
irodalmi műsor következett, Kalmár Lajosné, Kiss Judit és Ruzsin-Bóné Kinga
versekkel és prózával idézte meg a napot, valamint az utána bekövetkezett megtorlást.
A Szózat elhangzása után a Hősök kertjében koszorúztuk meg a kopjafát.

Köszönöm szépen a versmondóknak a felkészülést, örülök, hogy sokan ünnepeltek
velünk!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Adománygyűjtés
A júniusi Hírmondóban tudattuk Felsőörs lakóival, hogy 
mennyi pénz gyűlt össze Miske Óvodának a szárítógép vásár-
lására /257.500 Ft/. Szeretnénk köszönetet mondani minda-
zoknak, akik lehetővé tették a vásárlást.
Név szerint: Kulics Márta, Köles Lászlóné, Égi Gabriella,
Sipőczné Horváth Laura, Kárpáti-Zergi Éva, Földi-Horváth
Rita, Pásztor István, Szitási Andrea, Ember Mária, Nagy Lász-
ló, Dr. Pfeffer Regina, Hodács László, Dóka Melinda, Dr. Biber
Kinga, Pajor Ágnes, Horváth Zsuzsanna, Török Anita,
Szőkéné Vizi Gabriella, Szőke Ferenc, Medveczky Mária,
Törökné Tenk Dóra, Tóta Attila, Krémer Csilla, Dr. Nagy
Richárd, Siklós Viktória, Takács-Sebestyén Katalin, Gönczné
Nyeste Ágnes, Torma Ákos, Forgács Zsolt, Grüll Andrea,
Petrovics Kinga, Nagy Zsuzsanna, Nyíriné Dr. Pap-Kovács
Linda, Kelemen Zsolt Gyula, Pinkavölgyi Csilla, Loidl Mátyás
és neje, Kaszás László, Kalauz Simon Veronika, Nők Fel-
sőörsért Egyesület. Köszönetet mondunk azoknak a névtelen
adakozóknak is, akik az adománygyűjtőbe tettek pénzt. A
szárítógép vásárlása a jó cél érdekében történő összefogás ered-
ménye. Szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, hogy
a Farsangi Bálon lehetőséget biztosított külön tombolajegy
árusítására és mindazoknak, akik a vásárlás árával is támogatták
a kezdeményezést.

NŐK FELSŐÖRSÉT EGYESüLET
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