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képviselő-testülete és a polgármesteri hivatal helyi tájékoztatda

Felsőörs közel ezeréves ttirténete
A

Balaton partjrín fekv6 AI-

sódrstól északta 3 kilóméter'
Veszprémtől délre 9 kilóméter

távolságra' a festdi Malomvölgy
fölött emelkedó sziklabércen
épült Felsóörs község.
A bóvizű forrásokban gazdag
videken már az óskor embere is
megtelepedett. Enől tanúskodnak a határpan ralált régészetilecsiszolt kőletek: az

'.Anyiházi''
balta" őskori, középbronzkori

forcserepek' a
',Fószőlldkben''
gatrís közben elókerült III_N.
századtómu pénzek és villamaradványok.
A falu nevével elóször Szt.
László 1082-ben kelt oklevelé_
ben találkoztunk, amelyben a király összeíratta a veszp-rémi káptalan birtokait. Itt ,,Ors" neve
,,Wrs'' formábarr fordul eló, mert
a régiek a ,,W''-t ,,u''_nak, vagy
,,d'_nek olvastiák.

Felsóörsről szól Fila veszpré_
mi kanonok, korábban órsi ne-

mes. oklevele

is

(Felsőörs 2'

tt16-1132'). aki Gs nevrí bir-

tokát örökös

hiányában kiráIyi

engedéllyel a veszprémi Szt. Mihály monostornak hagyományoz_
za. Mindkét oklevél a veszprémi
káptalan leyéltárában található.
,,ors'' név eredetéről
tobbféle vélemény van. Egyesek

Az

,,lrs'' szittya veiért6l' míóok

a

törk eredetű ,.Ursu" ,.lrs" ifiuhds, vitéz szóból' ma;jd a magyaÍ
sznbóI szár-

''őrhely''',,drshely''
Kófejtd telepei után késóbb
Vágó_' Kóvágóőrsnek, majd
Feldrsnek, Nagyórsnek, végül
maztatják.

Felsóörsnek nevezték'

A Malomvö]sv sziklás oldala

épült az ,,ós''-nemzettség
kóhríza' palouája-a XI|. század
elején. melyet lrsi Buhnának.
vagy fiának Ugrának tulajdoníta_
fölött

nak.

Órsi Miske a palota tulajdonosa a XIII. szrázad elején' Csa_
ládja részben kihalt, részben
máshova költözött:
a palota elpusztult, de a helyét ma is ,,Mis_
kének''''Miskepalotií''-nak nevezi a nép.
A palotának és ahozzáwrtozó biriokoknak az Órsi család

voltak a birtokosai, közötttik Kóvágóőrsi Kis György esztergomi
vámagy' aki szolgálataiért Zsig_

mond királytól 1397-ben a Fejér
megyei Szabadbattyánt kapta
adományként. Tőle származik a

,,Batthyány'' család.

Az lrsi

nemzettség nem tartozott a főne_

mesek közé. Egyes tagiait vármegyei és káptalani szolgálatban

találjuk szolgabírói, majd ítéler
végrehajtói

pristaldus

mi_

- nemzettség- tagjai
nóségben. A
közül a Batthyanyi-ak a XV. sz.
végétól a XVIII. századkőzspéig
Magyarország legelőkelőbb főurai közé emelkedtek. I476-ban

Mátyrís király rrregerősítette őket
a felsói prépostság kegyuraságában, amely kízfuó|ag a pÍezenÍálás (a prépost személyének kije-

löIése) jogára korlátozódott.

A

szokásos kegyúri terheket (a
templom, préposti lak, iskola)
fenntartási költségeit a mindenkori javadalmas prépost viselte.
Fedezetül a

hold préposti javadalmi föld és az Y ' Lász|ó
35 1 kat.

és Mátyás királyok által adományozott tizedjövedelmek
tak.

Felsőörs

xn-xn.

szolgál_

legnagyobb értékea
század fordulóián

építettprépostsági

templom,

mely románkori építészetünklegeredetibb emléke. A templom

mellett világi papokbóI á|ló taÍ-

sas káptalan működött" éléna

préposttal.

,,Azon a dombon, amelyen
jelenleg a templom áIl, mrár a

XI-XIII.

századb an temetó teÍüIt

el' Feltételezhetó, hogy a temetőben már korábban is állt temp_
lom'.. a jelenlegi hajó helyén...
(mert) az alapfalak vizsgálata er_
re enged következtetni.''
A Bűnbánó Szt. Mária Mag-

dolna tiszteletére alapított prépostságról és építtetett templomról egykorú alapítólevél nem maradt fenn. Egy bizonyos, hogy a
prépostság és temploma a XIII.
szrízad első negvedében már
fennállott, mert líói Miske ispán
(Sol)
második felesége'

osli

Margit az őrsi Mária Magdolna
egyház Szt. MihráIy olrárát Berta_
veszprémi püspökkel

lan

(1226_1244) szenteltette fel, és

ez alkalommal egy jobbágyasz-

is ajándékozott az egyháznak. Az építtetésazonban már
szonyt

alőbb történt Miskének' vagy valamelyik ősének bókezüségé-

ből...

Az

egytornyú, háromhajós

román stflusú templom korának
egyik legszebb magyarországi alkotása' melyet sok alkalommal
(Folytatós a

j. oldalon')

Mese a
kultúráról,
egy

házról,

egy sárkányról
és egy vállalkozóról'
avagy mégis lesz

kulturház Felsőörsön,
mivel senki sem akarta
bezáratni.
Egyszer volt hol nem volt"
volt egyszer egy falu. A faluban
állt egy lakatlarr, dnledező ház.

Az öregek azt mesélik, régen ab_
a kultúra. Ahogy
telt-múlt az idő. ggyre keveseb-

ban lakott

bet tbrődtek vele. Igy azu{n telje_
sen magára maradt. A kultúra is,
meg a ház is. A teteje roskado_
zott' ajtóin csak a szél szaladgált
ki-be.
Egyszer aztán jelentkezett
egy fiatal vríllalkozó, hogy majd
ő helyrehozza azt' amit a hanyagság és az idó elpusztítottak. Kul_
( Folytatás
a 2. oWalon')

Kigyúlt a fény
a Potcán

Majd hrír'öm éves küzdelem
eredmémnyeként elkészült a potcai telkek egy részének villa_
mosítása, s ezzel bdvült a falu te-

rüIetének közmrivesítése' 1989_
ben kezdődött meg az a hosszú
szívós muItka, amely akkor közel
1ó0 zártkerti telek villamosítását

tűzte ki célul. Sajnos a telektulaj_
donosok nagy száma és azok kü_
lönbözó egyéni érdekeltségenern

tette lehetővé az elképzelést, a

Potca és a Fószóllők egyidejű
villamosítását. A villamosítríst
igénylók kis szárna és a nagy be_

kerülési köItség miatt a terv kivi_
telezése elmaradt. Az elmúlt idó'_
szak tanulsága, nem oldható meg
a feladat, ha túl nagy. a tertilet és
sok az érintett fél. Egy-egy terüIet villamosítr{sa akkor oldható
meg rövid időn belül, ha a csoport könnyen mozgatható, az ak(

Folytatós a 2. oldalon.)

Mese a kultűráről
(Folyttlt1ts az

l. oldalról.)

tak az égre, és emberfejekben

túrát meg házat terenrt, méghozzá (tgy, hogy az a falurrak
netrr

kerül egy fillérjébe sem.

Kezet rá, komám!
- az önkonnányzat, -és
nrondta
1991-berr rnegkötötték a szerződést. A válla}kozó vállalkozoÍ, a ház csirrosodott (egy kicsit), a kultúra gyarapodott
(egy kicsit)' a pérlz meg lassanként elfogyott (nagyon).

S elkövetkezett az 1992.
év' Az önkorrnányzat úgy goIrA: önko7ntányzat tfu'gyalúsokal kezdett a felsőörsi
úÍt
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dolta, jó letlrre, lra a kicsi (csitrosodás, gyarapodás) nagy lell_
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lévő létesítményisnét a közsóg tulttjtlott1iba kerÍilne és a ltelyi
az elözetes irtfornúciók
turiznutst szolgálná. Ehhez azonban
- elöterenúeniÍik.
]0 millió forintot kellene
szerint

-

l. oldalról.)

többi Potca és Fószóllói telek

tuális Inurrkára gyorsan tud rea_
gálni, és vannak öIlzetletr szer-

vezők.E'z köri'ilbeliil 25-30 fó
látszik Inegoldhatótlak.
A Ilost kiépi'ilt vczetókszakasz 26 telektulajdonos költségérl valósult rneg, rövid 4 lróközött

nap alatt.

A

vezeték hálózati költsé-

geken feltil a telektulajdonosok

lrozzájárultak a többi zártkerti
telek villarrrosítiisáho7-. a sztik'

séges transzfbrnlátor építési
költségeilrez 85 000 Fral' Vírlrltó'hogy ntég az EDAS7. íltlrl
engedélyezett további rákötésekból kb. lrasorrló összeg befizetése valósul trrcg az ötlkornl

litryzat szá

A

nl

l

íj íra.

késó'bbi villanlosítiíst

igényló tt:1ektulajdonosok i1yen

arínyúhoz-ziíjlirulísaegy

úrj

sélrez' Illegoldltalóvii lcszi

lt

tratrszlbrtrrátor állornrís kiépító

villanrosítását is

A zártkerti telkek köznlűvesítése írgy lrissziik közös érdekc rnind il tclcktulaidonosoknak' nrirrd Felsóöls lakosságá-

szép trlítrcius Itrég a

A urárciusi esó: rnéreg'
a- lró olyan Irritrt a zsír (a

holtakrrt is töltÍnlasztja'

de

földnek).
Ha a ntiircius száraz' április -ne ur hoz fitvr:t.
9. Szcrrl Fluuciskrr rnutrtjir.
rnilye rl lesz a hónapja.
10. Hány enrbertó1 ltl a

vincellér?

nagy (pénzlriány) pedig

gondoikozott, hogy a kecske is

jóllakjon, s a káposzta is trreg-

maradjorr. Közben

Irak.

A falu gazdasági

is örrkorrrrátryzat, Ilatretn
tr]aga a gonosz lrét(+1)fejű sárkány' aki a kecskét is rrreg a ká_
posztiit is Í'el akaria falrri. Ezért
tretrr

a víllalkozó úgy döntött, lrogy
nenr hagyja annyiban a dol-qot,
és nlegkÍízdvele'
A vész kitört' VértÍhgylaló
kezei niorldatokkal dobálódz-

és kultu-

a községberr.

A jó

közérzetű, rnegelége-

táról nrég a megyei Times,

a

NapIó is l-relyszíni tudósításban
szárnolt be. (Eléggé mesés formában: már amennyiben a kivorrt tollúr ujságíró
lnert per_
-beszámolósze ó is lrarcolt
jában vegyítette -a valóság és a
fantíaia képeit.) A bátor vállalkozó derekasarr vagdalkozott

köros-körül,

a

úgyhogy

sár-

kárry rrenl gyózte kapkodni a
fejeit (kislríjárr egyik le is hullott).

AzÍán a csata jó véget ért.
Megtörtérrt a rornok eltakarítása, a sírkány is visszaváltozott.
A par'ketta újra lakkos, a fal t'e_
hér' s a progralnteNezet készerr
á1l' Minden csak arra vár, hogy
a falu rrépe lrasznáIja rnár. Mert
lelret ugyarr csatáztli, sárkányfejeket levÍgnt, bázat, progla_
nrot csinálrri' de az egész fitty_
Í'enétsern ér' lra csak iszogatni
járunk a kultúra házába, és az

tovíbbra is boldogtalanul

él.
aIníg rneg trern lral.
Aki nern hiszi, menjen el a

kultulháZba.

Semsei Sánclor

alpoIgárrnester

Kedves olvasóink!

tarlozik. liogy az íllandó lako-

sokon Í'eliil a ,,vidéki'' kerttulajdonosok is jól érezzéktnagttkat

azottbat't
Az örr-

kornrányzatról kideriilt, hogy

rtilis clóbbrelépéséhezhozzí-

Kiis:iinetiinket Je.jtz:ziik ki
lukosstigunknat, /rog.y a csalá-

nt iiket

a Mabnn'ölgl,i Hírvil,őre. Kö-

yttnnttk

I

snút e lte n

,

j
.l'e l hít uk J'i gle llro,gt, anten.nyiben lir-

dett, egyrrrtist segíterri tudó cnrbcrek sokasíga adja a lehetőségct a közössóg egyiittes boldo_
grrlásÍrhoz'

dok 90 szúzulékában. elöJizettek

detni kíyánnak, jó javaslttteik

vonalko:ótul, régi .jó receptjiik
vün, Idgy kiiIönleges esené-

ós közr'ernűködésiink Í'elajánlrísíval kívínjuka további vil-

s:i;nj iik l ún togat ástúuí,nte llye l
lelpt|Jyó ttztték, ltogl e szíl'iinkbi1I Jhkadó ke:denúnyezésíink
ntegvalóstt lltctsson. Az ti.jság el-

jutlil1isa a ntir isnter! núdon,
önkóntes sc3itslg3r:/ lii'Iénik a
.jövóben is. Tisztelettel kér.jiik
o ll'a sói n kat, an rc nnt' i bc n vé le leniil alöfortlttl, ltogl, t,alaki
ncnt kapju nleg a: rijsógot
a
polgár n rcsle r i lt i t'utalban, vug\

Ezen renlétryekkel
és
sztikség esetén tiipasZtalirtaink

- nrielótrbi rrregvaló_
larnosítíst
sulásít' a potcai villanrosítísi
tiírsu]iís ncvébetl:

Horváth Miklós
közös

képvisel{i

I

tt: A|L's: boltban ós u Zseli Júnosrí,(' Ai.s A B C -.j ó be n s:r r'r,sl'cr/-

jen u: o!t cllu,Il,c:cÍÍ tt.js1tgok-

Közmonddsok mdrciusra
A

a

szörtryrí dolog törtérlt'

KigyúIt afény a Potcán
(Folytatás az

ne,

kicsi. Ezért olyarl rrregoldásorr

gázoltak lábai. A mesebeli csa-

Ncgyventől. Mer't lra a 40

r-rcly nrcgriízza a

sz-akítllírt.

.

Ja.

cergcly

tt

Gergely

pa1iíntavctésnap_
napjiin

llcnr lesz jó idó hanlar

nyekrlJl Ítttlnánttk lth't tldni, szívc skt,ij c r A vt, ! ii * nte gos:ttt i.
Mindezekel írítsban a polgárr

n

t

esl

t' r

i

It

r

i vttt

ctll to:

ltogv közöIhessiik,

e:zel,

zrv ittilr.

.j

ltog'v- tt'jságttnk

t't'st,tt lt'glt,tt

é l et

t

kép es

A

n

L15'

ut t n

s

stt

k e l,

elósegítr'e

szines, ke-

tovúbbrd is

rur rtd l uls son.

kö:ös iigl'i.inkben tett fárttdoztisttikal eliJre is ntegköszön.fiik!

Szerkesztőség

Kukoric agánica

tertltés lesz.
Ge

köz,ség .fejIesztésére

ból kérni.

vértanúr napjiin fagy' Lossz bor_

12.

a

Fél kilógranrrn apró kukorica dariít 1brró sós vízbetr kernényre
tőz'z'tlk.

Mikor nleglőtt. a Íjrkanlí]'r'ól olvilsztott zsíros liibosba apró gánicÍlkat. (galuskiít) szaggatunk. Minderr sort ll]egsZórtlnk dariílt nrák_
kal. (cukor nincs benne.) Fogyirsztiiskor cukrozzr.rk.
Felnrelegítr'e is nirgyon

tirronr'

Elmonclta: Méri néni

Felsőörs közel eaeréves torténete
(Fo\tatás az 1. oldalról.)
nregállapították róla az itt láto_

gató nrűvészettörténészek és
építészek.

Különöserr szép :r rlyugati
horrrlokzata az ártószeller-neket
rnegfékező Herkules csorrróival, vagy a jó és rossz lrarcát
szirnbolizáló főkapubéllet osz_
lopfóivel, a kapu föIötti félkör_

ív alsó feléberr áldást osztó

tó

pappal. a felsó lelében pedig az
ítélőszékerri.iló, a térdénaz

életkönyvét tartó Krisztussal.
Az egész építrnényterlrét két
kapuoroszlárr hordozza a lrátán
figyelnleztetéstil, lrogy az üdvösség alapja az erós hit.
A terrrpioIn a török idótban
leégett és megközelítőleg 150
évig tetó nélkül áIlott. Rez.y
Gál prépostot l552_ben a törökök Veszprérnben Ietejezték.

Utána 1736_ig rrenl liiktilk itt
prépostok. A terrrploIlot és préposti kÍrriát 1630-1736'

kö_

zött a reforrn átusok birtoko]tiik.
teIrrplornot
tudták
ugyalr lraszIláltti rotrros állapota

A

llell

rlriatt' de a régi préposti lak
éperr maradt részeiberr helyez-

ték el a lelkészt és iskolarles_

tert, valaInin1 oraÍóritrrriot (intalláz) és az iskolát.

A Battlryíny kegyurak

Rezy Gál lralála után is trevcz-

2

tek ki Felsóörsre prépostokat,

oltár,

fog1ani széklrelytiket. P. Bíró
Miírton az írj prépost, az 168.1.
évi 25. tonénycikkre hivatkoz_
va pelt irrdított a reforInátus

Márton képével.

de azok Padányi Bíró Mártorrig
(Í129-1745) Irem tudták el-

egyház ellen, rrrelyet megnyert.

A bí'ói végzésalapján a retbrtliátusok 1736-ban az általuk
lraszllált préposti jlvakat

lelllploln, próposti kúria. java-

dalrni földek
ötrkétrt vissza_
adták a prépostságnak'
A biI'
tokba vétel után Bíró prépost
azonnal n'regkezdte a teniplor.n
restaurá]ását, arnely korárrak
szokásir szerirrt barokk stílus_
barl törtérlt. Ez tőleg a lriányzó

tnelltryezetek boltozístíban' a

nyílászáró szerkezet pótlásában
és a beretrdezési tárgyak bcszerzésébennyilvánult nreg. A
helyreá1lítiisi Irrutüit olyan
gyoÍsan lraladt' hogy l737-ben
a Íó1rajót a szerltélytó1 elvtilasztó diadalívr'e a ''Batthyriny'' kegyurak cínreréttétette a kövcl-

kező felirással; .,exaltirVIt ct
exaltablt DeVs hoC sril(VM"

vagyis

:

..Megdicsóítette és

ntegdicsóíti Istell ezt a sziklírt.''
E t'eliratból kiolvasható
azI737 -es évszánr'

A Veszprérlben mííködó
faszobriísz nrűhely elkészítette
a bererldezési tírgyakat is: fó-

rnel}éko]tár, padok'

cí

szószék Bíró Márton családi
nterével, préposti stallum Szt.

A XVIII' századtól szártna-

z1k az 5 változatír, tört oktávos

A

lelkipásztort albérletbe

kiildték egy nedves lakásba. A

község lakossága

is

érezte,

hogy ez a heiyzet méltatlan és
igazságtalan, rnind a róm. kat.

barokk orgoIla' rrrely

egylrázközség. nrind a róm. kat.
plébánossal szemben, azért nár

vollzotl rnár ide

tület egylrarrgú lratározattal

lrarrgjával

A

sok

szép
zetrekedvelót

ternplorrr restarrrálásával

párhuzarlosatl rrregiIrdrrlt a préposti kílria újjáépítése
is a régi
épi.ilet anyagának felhaszrliilri_
sával, arrrely rrra is értékes rrrűentiék. A fótapu orornzatán a
Baltlryányiak cínrerét körtilvevó rórnai szánr:

(1748)

a

MDCCXLViII.

rrruIlka befejezését

19ó5-ben községi képviseló'tes_

ltozzájárult, hogy a pIépost
épi'ilet déli szárnyából helyisé_
get térítésrnerrtes bérletként

visszaad plébánosi lakás és hi_
vatal céljára. Ez csak 19'75-'l6.
évben valósult rneg.

A legÍrjabb kártalanítási
törvény értelnléberraz egylláz-

község vezetősége az

egész

A pr'éposti kúrria a nlirrdenkori felsóörsi prépost_plébínos
lakóltelyétil szolgílt'
Ez ncrn eselt ilz egyllizi javak iillarnclsítiísi törvénye alá,
nrivel ncur szerzetesi, hanern

prépost kúriát, a bozzáL.tLozó
udviural és kerttel, visszaigé_
nyelte azzal, hogy a birtokbavétel után sgítségérelesz közsé8 vezetóségének szociális
gorrdjlrirrak lnegoldísíban'
Megerrrlítésre nléltó urég.

voll.

rórrr' kat.

rögzíti.

.'vilr'rgi papi'' javadaIIni épiilet

A .javaclalnli t'öldeket 1 9_50_
hcIt lrz egyltízközsc(gi kópviscló testiilet lrozziijárrrliísiíval az

akkori plébános-helyettes ii
rna8yiu ítllirnirrirk Í'elajánlotta.
De a prépost lakot trern. Ezt az
állanri lratóság erőszakkal elvettc. és a Magyar íllanr nevére
telekkörryleztette kőzségi hasz_
nrílati joggal.

hogy a ref. iskola 1630_tól,

iskola 1736_tól nrűkö_

a

dik Felsóörsn'

AZ istelrtiszteleti lrely

ktil

rrrara<lt

ig Varga

nél_

rcfornlátusok 1742-

Istvárr szabad furrdu_
sán sövényből tészert csináltak
és ott taÍtották az istentiszteletet. Deáki István lelkész pedig
községlrázán kapott ideiglenes
lakást' 1742_beIl tnár sikeriilt
lclkészlakiist és orlltóriulnot
építeni. A jelenlegi kőterrrplonr
1887-ben épirlt'

Vógtil rneg kell ernlékezncrri az O.M.F Vezetdirdl

(igazgatók, mérnökök, rnunkiisok)' akik 1943. és 1948. között több Inilliós anyagi tiíInogirtísukkal és becstiletes Inutr_

kíjukkal, híveink szerériy tírnogatását is igénybe véve

olyan rlívóri tudtuk tartarri rnűcrnlékeirrket, hogy az UNES-

Co nrűIenrléki albizottsága sze.[il1t: .'a lnagyar vidéken látott
llríremlékekközött'

a felsóörsi
tcrtlplotrr Iryerte lneg tetszésii-

ket.

"

A

százados Í'elekezeti lrarIstelrrrek lrála eltiltek. A
tl]ostalii Irenlzedék az ökutrretrizItrus útján keresi a megbekélést és szolgálja Istent, Egylrázat és Hazát.
Kutatta és lejegyezte:

cok

Dr. Körmendy Józ*f
ny. prépost

A gyermekek

a vildg reményei
Igazán örömrnel

bernutat-

kozotrr a tisztelt Felsóörs
ségnek.

Nabil El-Swirky

köz-

vagyok.

Szülóföldem Szaud Arábia. ott
születtenr' nrivel apánl ott dolgozott. Késóbb otrtrét lrazautazturrk a Gáza övezetbe, lnost ott

él édesarryánr öcsénrtnel,

a

nregszállás alatt.

l982-ben kerülteIn Ma-

gyarországra

ösztöndíjjal.
1987-ben pszilropedagógia szakon szereztent diplomít. Gyernrekekkel való foglalkozásorn
B ékéscsabán. Hajdúrszoboszlón

és DebreceIrbetr

Irreglörtórr1.

Most itt vagyok Fclsóiirsiirr.
Hangsúlyozorn' lrogy a Balatorl
t'elvidék trerrr volt idegcn szá_
lnoltll'a. lnivel l983. ólx jírtitlll
B allrtonalrnlíditól Rév fiilöpig.

Az

óvodai tevékenysége-

Irrct illetóen

elképz.clóscrrr.

lrogy nliIlden gyerrrrek cgyéni.

sajítos

adottsága' érdekló<lése

határozza rneg rrrurrkíIn jclle-

gét. tartirlrlrírt, kiaktr/tz.va irz.t a
tcrntészctes kiváncsislígot. azt

anli kizírólag a gyerrnckck tu-

lir.;dorrir.

Mcggydzód.íscrrr'

hogy ez az a-biízis és nlotivíció, nrellyel rninden gycrnlek
színtára a legtöbbct irdliat az

óvoda' Igaz-' eZ több nrurrkiít kí
vtín' rnint egy llirgyorniinytls
ibglakozris, hisz nrindcn gyer-

rnckct kiilőIr kell Incgisrrrctrri.
ntegistrrertettri a tónyckkcl' Dc
írgy vélenr Incgéri gycrIneknck.

sziilónek. iskolának.

tírr'sada-

lonrnak egyarínt. Ila arra gon'
dolok. hogy a nra gyerrnckei a
holnap felnóttei leszrrek.

Most tágabb

értclcnrberr

szcrctne(rrr rncgfogirlrnrzni r
gyermcknevelést. Ha gyernleknevelésró1 beszéliink' ama szc-

rctltrík ctttlókcztctrri. lrogy rrrikor az UNICEF volt eln(ikc azt
a kilejezést lraszniílta egyik bc-

szlinrolójtíban, hogy

''a

gye r_

rnckek a világ renlérryei'', bizo-

A

világ reményt keres'
arrrely eltávolítja a katasztrófát
és elviszi az ernberiség hajóját

A

biztorrságos vizekre.
századoL veszélycztetó'

Í

XX.

ólelIne-

tes háborút Ilevelési lélcktani

aspcktusból is érdetrles vizsgálrli. Az enrbcrck leki struktírriiját, arlnak alakulírsát, Íqlódését
és így az egósz társadalorn ar-

a Itorttlíkat' a korlri
gyerIrrckkorban kialakított értékek és individunrba ivódott jelculatlit,

rtrvonítsok hatiirozzák Ineg.
Nirpjlrirrk irlirryító politikrrsli

le

élenjíró szenrélyiségei voltirk a
tegnap gyefnlekci, talán valar-rrcnnyiiik lcki strrrktúrírjírbrt
ncrn iviicltak belc az. alapvetíí
ltulttlítttts jcllcnlvclnlísok ós cz
taliírt it 'rnegÍtlcló ncvelósi és
sz-crnólyisógibrnrílís hiíIrynirk
köszörllretó.

Többek köz.ött

z.cl uragyarílzhatók

l

rrrírltbarr és Irapjainkban z-rrjló
lráborúk ós cllcnsógcskcdósck.
Az' 1979-cs évet a gyer-

tttckt'k ncttrzetközi óvc(Itek jclöltók. Azóta nlegszaporodtak a

gycrrneklélcktarri kr.rtatások és
szaporodtak a \lődés lólektani
ercdrtlótryck' ilrnelyck fclhívjírk
a I'igyelnrct a gyctnrckrrevclés
Íbntossiígíra.

A

ktrtittlístlk crccIttttit'tyt'kóp1rcn alakult ki az irz irínv.

ziit' tlriszcritrt a gycrrrlck lratí-

ro7.Za llreg az. errrberisóg elóI'ehaladlíslít és lbrdítva' a lralaclís
lrlrtiírtrzza rneg a gyernrckek jövtíjót' kövctkczós képpcn il

kezdódőerr a gyer_
nlek Írjra l'eltcdezése következtében a ncvelés lélektani irodnlnra jclentósen rrövekedett.
191 9 -tó1

Vélcnrényenr szeritll

tl

gycrtnekneveléssel tbglakozó
irodalont olyarr nta-{asszirrtíí,
arnely kozizlósÍc villi lratiíssirl.

betblyrisolja az enrbcre

8yen gycÍntek vagy

k

(le-

tclnótt)
szernélyiségét'végsó soron le-

lIrrclyről setüi scttr tudlrlrtjl.
hogy hová vezet.? De azór|' az

közsóg lirkosslígínirk. ŐsziIrte

optimiz,mus azt mondatja velüIrk. hogy a villÍg viírjlr js rc.
nrénykedik a l'elnövekvő gyer
nlekek nerrrzedékében,hogy
gátat vessen az erósödő. órtók_
telcn clognrr{knak.

1992. lebruÍrr 26-án (szerda) 17 órai kezdettei nyíIt képviselótestti]eti iilést tart, rnelyre rrritrden érdek-lódót szeretettel rlreghí_
vunk.
Megtárgyalásra és jóváhagyrisra keriil: az 1992. évi költségvetési és Íejlesztési terv koncepció.
Valanlint közérdekű és lakossági tigyekró1 adunk tájékoztatást.
Dr' Bardóczi Miklós körzeti onrosutrk elóadást tart a falulrázbarr

1992. tebruíu 27-éll (csiitortökön) 18 órtikor.
térrr iíj ir lesz:
Elsósegé lyrryújt ási alirpistrleretek'

Az elóadiís

A

alakuliisa.
-

- és az cgészségiigyiszervezetek iít_
tírsadalornbiztosítás

AktuÍlis kérdések

Telefonigénylés

gycrnrck jövójétó'l a társadalorn

ltetó lcgteljesebb liurrratlizlrtus
nlegtartísít' az enlberi szépérzés kialakulíisrit szolgálja' Végiil és rlerrr utolsó sorbarr sze_
retrrénr kifejezni köszötreternet
ir részet'nre biza]rrrat szlvazó

olyan isrleretlerr útorl lltrlad.

A Fel sóörsi Örlkornrárryzirt Képviseló Testtilete

jövóje tligg közvetve.

ne nt csengő, hangz-atos
szóvirággal akarta iényesíteni
niondandójlít' lranenl a kifeje_
zés Inögött rejló nlély. koIrroly
tartalotlrrl goIldolt. A nrai világ
tírsada]rni, gazdasági lielyzete

nyiira

Polgármesteri Hivatal közleményei

cz--

kiizcl-

kedves sziiló'knek.

Felsőörs

szívvel rerrrélern, lrogy gyerllleviílla1t szol_

keikért örönrInel

gílirtoIri eredrnérlyes lesz és ezz9l bizalnrukat és jóinduhtukat
véglcg IlregnyerlreteIrl'

Nabil Bl-Srvirky

óvoda pedagógus

A Felsőörsi

ÖrrkorrnáIlyzat

1992. január 29-i tilésénÍrgy

döntött,

l'ogy a MATAV

VeszpréIlt rnegyei Távközlési

Uzetrl által

kezdernérlyezett
önerős teletbrrfejlesztésbe bekapcsolódik, -ezzel lehetóséget

terenrt írjabb teleforriíllonrísok
bekapcsolásiira községtirrkben.
Az önerós iejlesztés keretéberi
128 teleÍbniíllomás létesítésére
kap lehetőséget a község' A

Veszprénr nregyei Távközlési
Uzenrnél nyilr'íntatott telefon_
igénylo1t közi.il 87 lő igérryli l
telefont. igy tehát rrrég lelretó-

ség van 39 igény elÍbgadiísára.

A további telelbnigényléseket a
polgárrrresteri lrivatalnál 1992.
tllírcitts 10-ig lehet bejelenteni.

A teIefonbekötés fe]tételei:

Az önerós telefonÍejlesztés

bekerÍi1ési költsége:

-

000 Ft

lLrkrísállonriis csetérr: 35

tizleti célúrálloInás be_
kirpcsolása
esetén: 9_5 000 Ft

A 35 000 Ft

bekeri'ilési

költséget ir következók szerint
kell befizetni. Az elsó 15 000

Ft-ot l992. trtírcitts 3l -ig.
Í'enrrnrartrdó 20 000

szepternber 30-ig.

a

Ft-ot 1992.

A

tajlagos

hozzríjárulrisi költség (35 000

Ft) nragában foglalja a terve_
zést. a távköz]ési beruhiizrisi
liozziijiirulás és az elóÍizetési

végpontig történó szerelés díA Veszprém rnegyei Táv_

ját.

közlési Uzenl a megkötendő
szer

ződés kereteirr beli'il vállal_

ja. hogy 1993. I. negyedév vé_
gére rrritrdetl távbeszéló állomást beköt' Tájékoztatjuk rnég
a Tisztelt Lakossrigot, hogy az
első részletkérrt befizetendó 1_5

000 Ft-okat

egyösszegben
199?. rrrÍrrcir'rs végéig utaljuk a
trivközlési tizenrtiek.

József, Gyamrati József képviselők. Felelős szertesztő: Fartas Gyöngyi. Murrkirtársak: Ttenulrel Tiurrás, Zu'icker Tanrrís. Kiadja a Kirpufa Eététi Társaság. Felelős kiadó: Békefi Jcizsef. Nyonrdai előkészítés:Mesterlriizy Győztínt1. Nyclnrtatás: AlrÉSZ Nyonlcla, Netrresviínos' F. v.: Epei'András.
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Polgármesteri Hivatal köz}eménvei:

A nvuoe}1átás u.i formái
A nyuge1látás rendszere 199L. januárjátó} me9VáItozott. A saját
jogu nyugdij megszetzéséhez szÜkséges szo1gá1ati időt 2o évre
émettékfe1. Ezzel egyÜtt megSzüntették a 5zoJ.gá1ati idó meg5zakitását. Igy az 5 évnélhosszabb meg5zakitás e1itti munkaviszonyban tö1tött idi is szoIgá1ati idinek számit. Ebbó1 következik'
hogy a jogosu1t bárme1y idópontban 5zerzett szo1gá1ati ídeje
/aÁd'y 1ehetett p1. erdógazdasági do1gozóként, termelőszövetkezeti
tagként, háztartási a1ka1mazottként, stb. módon szerzett idő/ társaáa1ombiztositási beje1entés aIapján nyugdij aIapot képezhet.
További szo1gá]-ati idóként lehet figye}embe Venni anyák esetében
Az anY9
az 1968. január 1-je e1ótt szü1etett gyermekek számát. január
gyermeke
1.
L968.
annyí szo}gátati idÓt 5Zerezhet, ahány
elótt szü]etett.
A szo]gá1ati dió megSzerzését munkakönyvvel, Va9Y egyéb hivatalos okmánnya1 1ehet igazo}ni, míg a gyermekek szÜ1etési idejét
szÜ}etési anyakönyvi kivonattaI.
A nyugdijjogosultság vá1tozásáva1 két uj nyugelIátási formát vezettek bE, igy az öregségi résznvugdijat. illetve az un. szociá1is
5Zerezhet az a 6o. é1etévétbetij1ttjtt f érf i
}tött nó, aki lega1ább lo évi szo1gá1ati
idÓt szer zett. / Anyák esetében a 1o évi szo}gá1ati idóbe, a gyermekek után járó évek is beszámitanak./
SzociáIis nvupdÍiat a fenti korhatárt betö1tó szemé1yek kaphatnak,
öÍ€ö56öT

r észnyugdi iat

ffizo1gá]atiidótSZereztek.Anyákes9tébenittis
beszamitanak a gyermekék után járó évek. Igy e}ófordu1hat, hogy p1.
4 gyermekes csa}ádanya I évi szo1gálati idive1 ís megSzetzí a 3zo_
ciá}is nyugdijhoz szÜkséges jogosuJ-tságot.
nem igényAz öregsegí tésznyugdij és a szocíá1is nyugdij intézése
jogosult
a arra
Az
közremüködését.
képviseIó
Ii szakember, V39y
keresse
fe1
birtokában
igazo}ványa
a
szeméIyi
felsorolt okmányók és
Igazgatóságot
/Veszprém,
a Veszprém Megyói Társada]ombiztositási
Óvári Ferenc út 5. sz. I. en./ aho1 Hétfön 8-tó1 16 óráig, a hét
többi napján 8-1] óra között van ijgyfé1fogadás.
Dr. FÜ1öp
Ügyvéd

Gyu1a

-2
Tájékoztatjuk 01vasóinkat és kedves Lakósságunkat, hogy
Dr. FÜtöp Gyu}a magánÜgyvéd minden hó elsó csütörtökÍ napján
Felsóörs községben a Polgármesterí Hivatalban B és Io óra
között fé1fogadást tart. Ezen idÓponton kivÜ1 fe1kereshetó
Ügyvédi irodájában Veszprém, Kodá1y 7. U. Ir. sz. aIatt. 0tt
du.14 és 17 óra között
minden héten kedden és csütörtökön
tart tjgyf é]-f ogadást. A f entieken kivÜI eIérhetó munkaidőben
és azon kivÜ1 is a o6-8o-29-266 sz. teIefonon.
Az alábbi jog1 tjgyek intézésétvégzi:
- Po}gárí peres és hagyaték Ügyekben Ügyfé1 képvise1ete,
- közjegyzőí eljárás '
- végrendeIet készités,
- lzetződések (adásvéte1, ajándékozás)
- Gazdasági Társasá9ok, KFT, Betéti Társaságok a1apitása,
jogi képvise1etijk e1}átása.
Ku1turház rendezvénvei
Minden szombaton Disco,
Népitánc próbák minden hét csÜtörtcik:

Március
Március
Március
Március
Március

IB-2o óráig'
z L5_I] óráig.
1. 14 óra: Asztalitenisz verSeny Fe1siörs vándor5er1egért.
] .: Farsangi bá],
I3. z Találkozó Morvai Ferencce]- a Petófi Bizottság veze_
ti jéve1,
2o.: Fe1sóörs története Veress D Csaba történész elóadása,
2].z A he1yi szinjátszó csoport és a Bakony-Tánc egy[.ittes

A közséej

szombatonként

müsora.

te1eví zj ózás szj nvo1a1a érdekében

!

Községünk Onkormányzata szeretne kjalakítanj egy közösségi te1evízjós rendszert, ame1y 1ehetővé tenné, hogy a fa]-u 1akossága színvona1as, sokrétű, a maj kor jgényejnek va]óban megfe1e1ő informácjós rendszer bjrtokába kerü1jön. Az e1készítendő központi antennáró1 többcsatornás véte1 1ehetőség kínáIkozik majd, természetesen
műho1das adásokhoz js hozzáférhet aki csatl-akoz1k e1képze1ésünkhöz.
Úgy gondoltuk s eZ a hátózat alka1mas 1ehetne ráadásul a he1yi kozérdekű közLemények továbbít ására, sőt egyá1ta1án nem e1képze1hetet1en, hogy rjasztóként js működhetne, szo1gálván ezzel az jtt é1ők
vagyoni bj ztonságát.
A1ább egy sze1vényt ta]á1. Ha érdek1j és szívesen társu1na tervünkhöz, egyen1őre mjnden köte1ezettség né1kü1 szíveskedjék kitö1tenj
kivágni, és a Po1gárrnesterj Hjvata1ba e1juttatni. Erre a 1akossági'
J gények f e1mérésemj att va,Q qzijkség
Hívata1ba.
'
iií "uág j;- Ió '- xuto jé-béa-PoTgáiméÉteri

S7,ELVÉtJY

Név :

Lakc ím: .

.

Érdek1ődörl a kozosségj te1evízjós rendszer iránt,..s ha a megva1ósításra, sor kerü1 , j nt i gény1őre széníthat ré'n az 0nkormányzat.
m

af1írís

Toborzó

Po1gárórsé9et sZerVezÜnk!

Akar Ün fé1ni? Akarja, hogy i11etékte]en emberek mászká}janak háza
Szeretné, hogy baltá ja a f avágó tuskóbó]- e]tÜn jön? 0rÜ1ne
annak, ha tyukjainak, nyu1aínak 1ába keIne? Jó volna, ha szöIőJéban a pincéjébőt bort, rotációs kapát, permetezógépet és mindeát
ami csak mozditható, e1vinnének?
Ha mÍndezt szeretné, ne támogasSa a PoIgárórséget! Az 0nkormányzat
biztonság és békepárti. Tudjuk va1amennyien, az utóbbi idóben mánnyire e]szaporodtak az éIet - és Vagyon e11eni bÜncSelekmények a környéken. Gondo1junk csak a megbo1dogu1t pa1oznaki p1ébános esetére,
Vagy azokra a lopásokra, betörésekre
' ameIyeknek hovatovább 5e szeri,
Se száma a szomszéd fa]vakban.
Nehogy azt képze1jük, bennÜnket e1kerü1nek a zsiványok. Nemrégiben
a gáZcSere te1epet ''könnyitették meg'' néhány paIackkal, de vittek
már fe1sóörsi határbóI tetófát, épitóanyagot.
Nem bizhatjuk a vé1etlenre, vak SZerencSénkre, hogy értékeinkmegkörü].?'_

maradjanak. Nem hihetjÜk, hogy a bÜnözóket érdekli, mennyi veritéx]<et
fáradság9a], tán egy é1et né1küIözéséve1, 1emondásáva1 teremtettünk
otthont csaIádunknak. Ha hozzájut, viszi, ami a keze Ügyébe kerÜI.
Po1gárórséget á1]itunk velÜk szembe, mert tudjuk sajnos, a mi fa1unkban más nem képes megórizni a rendet, csak mi magunk.
Március 15-e szép, je1képes, ünnepé}yes a1kalom a Po1gárÓrsé9 me9a1akuIásához.
Várunk mindenkit, aki á1dozna néhány órát szép Fe]sóörsünk nyuga1-

mának megóvására.

Fe]sóörs község
0nkormán

yzata

Tájékoztatás az 0TP kamattör1esztési
támogatásró1 és az eIsó Iakáshoz jutók támogatásáról

is nagyon sok embert érint a fe1eme1t 0TP törIesztések
visszaf.izetésénekterhe. 0nkormányzatunk a tava1yi évhez hason]óan
támogatni kivánja a rászoru1ókat. Mive1 a támogatás mértékétaz
á]1ami támogatás keretéhez és az igények mértékéhezszabva tudjuk
megá1lapitani kérjük a Ti5zte]t ]akosságot, hogy igényeiket ]'992. ápriIis I_ig sziveskedjenek benyujtani a Po1gármesteri HivataIhoz. A támogatás e1birá1ására fentí idipont után kerÜl sor. Addig
türe]müket kérjük.
KözségÜnkben

TÓth Gáborné
jegy ző

