Advent – egy kicsit másként
Óra és idő
Óránk van. Többféle is. Körülvesznek minket,
bármikor ellenőrizhetjük, hogy hány óra van.
Az óra kegyetlen. Feltartóztathatatlanul szaladnak a másodpercei. Szembesülünk azzal, hogy
telik, múlik az idő. „Már megint hétfő van?”,
„Már ott kellene lennem….”, „Már le kellett
volna adnom…”, „Már nyakamon az advent,
a karácsony…” stb. Nem elég a 24 óra! Több
kellene! Kérdés, hogyha lenne több időnk,
akkor éreznénk-e azt, hogy elég van belőle…
Az időnkkel kapcsolatban gyakran mondjuk ki,
hogy nincs! „Nincs semmire sem idő!”, „Kifutottam az időből!”, „Elröpült az idő!”. Akivel
csak találkozom, arra panaszkodik, hogy menynyi minden „van”, idő pedig nincs! A görög
mitológiában Kronosz, az idő ura felfalta gyermekeit. Gyakran érezzük, hogy az idő felfal
minket, legyőz, megsemmisít. Az idő leköröz,
lehagy, és elvisz mennyi mindent! Elviszi a fiatalságunkat, az erőnket, a lehetőségeinket, az
alkalmakat. Könyörtelen és gonosz. A Szentírás is megfogalmazza ezt: „Az idők gonoszak.”
(Efézus 5:16)
Akkor most mit csináljunk? Kezdődik Advent,
jön a Karácsony, mennyi minden teendő sorakozik előttünk! Programok zsúfolásig, sorban
állás, tolongás az üzletekben, kívánság listák,
a családi „kötelező” körök… Lesz-e mindenre idő?
El kell dönteni, hogy ki vagy mi ural. Az óránk
ural, – mert akkor mindig időhiányban fogunk
szenvedni, vagy az idő Ura ural, aki felette áll
minden órának… Miért kell megadnunk ma-

gunkat az idő gonoszságának? Miért kell azt elhinnünk és úton-útfélen hangoztatnunk: nincs
időnk? Miért kell kényszerpályákon haladnunk, miért kell „mindent” belezsúfolnunk
a nap 24 órájába? Tudunk-e fontossági sorrendeket felállítani? Készek vagyunk-e megállni,

Miért adnám meg magam az óra uralmának?
Jó lenne, ha kipróbálnánk, milyen, ha az idő
Ura kezébe tesszük magunkat.
Az advent eljövetelt jelent. Egyrészt készülünk
a közénk eljött Jézus Krisztus ünneplésére, másrészt pedig készülünk az Ő visszatérésére.
Az idő Ura visszatér és akkor kiderül, hogy
óránk volt, vagy időnk. Egyszer minden óra
megáll, s akkor kiderül, hogy mit csináltunk
a nekünk adott idővel.
Időt kívánok minden kedves olvasónak! Bátorságot arra, hogy tudatosan állítsuk meg
olykor-olykor az idő kerekét, ne adjuk meg magunkat a gonoszságának, hanem tudjuk megragadni a benne rejlő számtalan lehetőséget
ember és Isten szeretetre! Így legyen gazdagító,
áldásokat hozó Adventünk!
SZERETETTEL :
KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA,
REF. LELKIPÁSZTOR

az órát magunk mögött hagyni és csak a jelenben lenni? Nem a múlton rágódni és nem a jövőbe szaladni, hanem jelen lenni! A jelent
megragadni, átélni, teljesen benne lenni!
Amikor csak „vagy”, amikor megáll minden óra
körülötted és azt érzed és tudod, hogy van
időm! Van időm, hogy a gyermekemben gyönyörködjem, hogy vele játsszak, hogy az idős
szülőm kezét megfogjam, hogy tegyek egy sétát
a természetben és csodáljam a szépségeit, hogy
elolvassak egy verset, hogy megálljak és csak
csendben legyek, hogy a kezembe vegyem
a Szentírást, hogy odabújjak az Isten közelébe…

Ünnepi alkalmak:
Szenteste: december 24-én 16 órakor istentisztelet a gyermekek műsorával
Karácsony első napja: december 25-én 10
órakor úrvacsorás istentisztelet a templomban
Karácsony második napja: december 26-án
10 órakor a gyülekezeti teremben legátus szolgálatával
Óévi hálaadó istentisztelet: december 31-én
16 órakor a gyülekezeti teremben
Újévi hálaadó istentisztelet: január 1. 10 órakor a gyülekezeti teremben
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete az október 22-i
alakuló ülést követően 2019. november 18-án tartotta első nyílt ülését.
Először döntés született az önkormányzat szervezeti és működési szabályzatának módosításáról, annak érdekében, hogy a képviselő-testület
munkáját segítő bizottságok a tervezett módon alakulhassanak meg.
Ezt követően a képviselő-testület két bizottságba a következő tagokat
választotta:
Humán Bizottság:
Kulics Márta bizottság elnöke, Bagi Judit bizottsági tag, Horváth-Borbély
Judit bizottsági tag, Földi Tamás bizottsági tag, Csordás Róbertné
bizottsági tag (külsős), Kiss Judit bizottsági tag (külsős), Szerdahelyiné
Lőrincz Nóra bizottsági tag (külsős)
Településgazdasági Bizottság:
Földi Tamás bizottság elnöke, Bagi Judit bizottsági tag, Kulics Márta
bizottsági tag, Horváth-Borbély Judit bizottsági tag, Dr. Pásztor István
bizottsági tag, Próder Szabolcs bizottsági tag (külsős), Benedek Szabolcs
bizottsági tag (külsős), Kántor Miklós bizottsági tag (külsős)
A bizottság külsős tagjai megválasztásukat követően letették esküjüket
a képviselő-testület előtt.
Közérdeklődésre számot tartó fontosabb témákban született döntések:
Gazdasági program: Az önkormányzat 2020–2024-es időszakra szóló
gazdasági/ciklus programjának tervezése a nyáron zárult lakossági
kérdőívre érkezett válaszokra alapozva elindult. Az ezzel kapcsolatos
ötleteket, fejlesztési javaslatokat mostantól köszönettel fogadjuk!
Lakossági fórum is lesz a témában. 2020 áprilisáig kell elfogadni az új

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma 6.021.772 Ft támogatásban részesítette a 2017 őszén a Felsőörs Római Katolikus Plébánia által, az „Egyházi épített örökségek
védelme és egyéb beruházások, valamint az Egyházi közösségi célok programok és beruházások támogatása
előirányzati sorok 2018 évi keretére, Felsőörsi volt Préposti
Kúria külső nyílászáró felújítási munkáinak elvégzésére
benyújtott igényt.
A megnyert támogatásból a Felsőörs Batthyány tér 3. szám
alatt található volt Préposti Kúria külső nyílászáróinak
felújítása, illetve cseréje fog megtörténni.
A beruházás tervezett kezdése 2019. április hónap és a befejezése várhatóan 2019 szeptember hónapban lesz.

ciklusra szóló gazdasági programot, mely ahogy eddig is, a ciklust
meghatározó tervezett fejlesztések ütemterve lesz.
Közlekedésbiztonság, forgalomszabályozás: Lakossági kérésre módosul a Csöpp u.-Rózsa u. kereszteződésének szabályozása. A biztonságosabb közlekedést szolgáló táblák beszerzésüket követően kikerülnek az
önkormányzati utak mellé. Döntést született arról is, hogy a következő
ülésen a Miske utca forgalomszabályozását fogjuk áttekinteni, valamint
várjuk az érintettek észrevételeit a Rózsa utca Fő utca felőli szűk szakaszán, valamint a Csöpp utcán való parkolás esetleges tiltása kérdésében.
Bursa Hungarica önkormányzati ösztöndíj pályázat: Döntött a képviselő-testület a beérkezett pályázatokról. Négy felsőörsi, felsőfokú tanulmányait végző hallgató számára nyújt egy éven keresztül támogatást az
önkormányzat.
Parkfenntartó munkák ellátáshoz használt képjármű lecserélése:
Sürgősségi indítvány keretében döntött a testület arról, hogy az önkormányzat meghibásodott kisteherautója helyett másik hasonló használt
haszongépjárművet vásároljon.
Az elmólt ülés óta történt fontosabb eseményekről szóló tájékoztatóban
többek közt szó esett a Balatonalmádi Hulladékszolgáltatóval történt
megbeszélésről, zöld hulladék kezelésről.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont
alatt olvashatják.
A következő képviselő-testületi ülés várható időpontja: 2019. december 16.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

2019. október 31-én befejeződött a Felsőörs Batthyány tér
3. címen található volt Préposti Kúria nyílászáró felújítását
célzó beruházás. A fejlesztés során a felújításra került az
épület 26 db homlokzati nyílászárója.
A kivitelezési ár 8.320.000,- Ft volt, amelyet Magyarország
Kormánya a Felsőörs Római Katolikus Plébániának nyújtott 6.021.772Ft-al támogatott.
A 2019. áprilisban kezdődött felújítást a felsőőrsi székhelyű
Orbán György egyéni vállalkozó végezte.
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Szót kér a természet: 2019 évi történések
Felsőörsi lakosoknak a környezetünkhöz és
a természethez való viszonyát az idei települési
kérdőívben mértük fel az alábbi két kérdéssel:
1) Akarja-e, hogy az önkormányzat döntéseiben továbbra is kiemelten vegye figyelembe
a globális környezetvédelmi célokhoz való helyi
hozzájárulást? 2) Szeretné-e, hogy a környékbeli erdők a jelenleginél nagyobb védelmet
kapjanak? A válaszok alapján egyértelműen
megállapíthatjuk, hogy az emberek döntő
többsége aggódik a környezeti változások és az
élővilágban észlelt kihalási folyamatok miatt.
A válaszolók véleményét emiatt tekinthetjük
felhatalmazásnak is, hogy a jövőben még többet tegyünk a környezetünkért és a természeti
értékeink megőrzése érdekében.
Mi is történt a globális környezetvédelmi célok
elérése ügyében eddig Felsőörsön? Mind a lakosság, mind az önkormányzat épületkorszerűsítésbe kezdett és napelemeket telepített
az épületek tetejére. Ez mindenképpen örvendetes, mert ezzel csökkenthetjük a kiadásainkat
és a károsanyag-kibocsátásunkat is. De biztos,
hogy ezzel két legyet ütünk egy csapással?
Sajnos nem, mert a kiadások csökkentése forrást ad számunkra, hogy a megtakarításainkat
másra fordítsuk. Ha a megtakarításainkat tengerentúli utazásokra, nyaralásokra, üzemanyag
és személyautó vásárlására fordítjuk, akkor
a céljaink elérésében egy lépést sem teszünk
előre. A széndioxid-kibocsátási adataink azt támasztják alá, hogy nem előre lépünk, hanem
vissza. Egyre többet utazunk, egyre többet költekezünk és szinte már minden munkát
gépekkel végeztetünk el. E trend miatt biztosan
állíthatjuk, hogy mind az önkormányzat mind
pedig a lakosság üzemanyag-vásárlásának tétele
évről-évre növekszik. Emiatt a következő lépésnek a józan önmegtartoztatásnak, azaz a fogyasztásunk csökkentésének kell lennie. Be kell
látnunk, hogy otthon is lehet nyaralni és
tömegközlekedéssel is eljuthatunk a városba.
Az önkormányzatnak nem egyszerű a dolga

A Gozmány csuklyásbaglya a Malom-völgy lila
ökörfarkkóróban gazdag részén él

a karbon-semlegesség felé vezető úton, mert
emberhiánnyal küszködik és a lakosság elvárásai
túlzóak a közterek gyepjeivel kapcsolatban.
Említésre érdemes még a lakosság túlzott
elvárása is a közvilágítással és a templomaink
egész éjszakás kivilágításával kapcsolatban.
Mi is történt az erdeink védelme ügyében
eddig Felsőörsön? A Malom-völgy jelentős
része helyi védelmet kapott, ami lehetőséget
adott számunkra, hogy beleszóljunk a völgyben
folyó erdészeti tevékenység mikéntjére. A védettség egyik vívmánya például az, hogy vegetációs időszakban fakitermelés nem végezhető.
Ennek jótékony hatása mind a növényvilágon,
mind az állatvilágon látszódni fog, mivel
a rakodó- és rönkhúzó gépek nem tapossák szét
a védett növényeket és a madarak költései sem
pusztulnak el a fák kivágása miatt. Erdeink
védelmében továbblépést azzal tudnánk elérni,
ha az erdőgazdálkodási üzemmód szálalásosra
változna, amely folyamatos erdőborítást biztosítana a Malom-völgy minden részén.
Az üzemmód-váltásnak azonban költségei is
vannak, amit valakinek fizetnie kellene.
Az erdőkkel és a fákkal kapcsolatos hozzáállásunkon amiatt is változtatnunk kell, mert
a fásszárú növények jelenleg a legolcsóbb szénmegkötő eszközök a klímavédelmi céljainkban.
Ha hagyjuk őket nőni, akkor akár több száz
éven keresztül fogják befogni és eltárolni
a szenet. A fák fontosságát a falu lakosságának
azon lakosai is felismerhetnék, akik a zöld gyep
hívei, mivel a folyamatosan nyírt gyep élettelen
és a szenet sem tárolja el. A gyakori fűnyírás viszont szennyezi a levegőt és pusztítja az élővilágot.

jövőre többen jelentkeznek majd a faültetésre,
hogy minél több fa legyen a faluban. Folytattuk a bálványfák irtását is, mivel ez az idegenhonos fafaj elnyomja az őshonos fafajokat és
a levelei ehetetlenek az állatvilág (lepkehernyók, levéldarazsak, poloskák, stb.) számára.
Többen is csatlakoztak a vadvirágos kert mozgalomhoz, amely abból áll, hogy a kert egy bizonyos részét kaszálatlanul hagyják, hogy ott
az állatvilág élelmet találjon és szaporodjon.
Végül, de nem utolsósorban a soraimat azzal
zárom, hogy kellemes ünnepeket és boldog új évet
kívánok mindenkinek a Malom-völgyben készült
néhány érdekes képpel, amelyek a völgy szépségéről és fajgazdagságáról tanúskodnak.
VARGA SZABOLCS

A Malomvölgyi-séd egy rövid szakasza beszűrődő
napfényben eső után. A zárt erdő hűvös mikroklímát biztosít az ott élő állatoknak és növényeknek

A természetvédelmi és környezetvédelmi céljaink elérését szolgáló idei események közül
a faosztás és faültetés volt a legfontosabb.
A faültetést száznál is több őshonos facsemetével támogatta a Bakonyerdő Zrt., amit
ezúton is hálásan köszönünk. Reméljük, hogy

Egy gyászbagoly a Malomvölgyi-séd partjáról.
A völgy felmelegedése végzetes lenne a faj számára

A változékony szürkebagoly a kaszálatlan gyepjeinkben érzi jól magát, ahol fűfélékre petézik

A változó futrinka a Malom-völgyben ott érzi jól
magát, ahol tölgyesek vannak
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Közösségi beszélgetés közös
dolgainkról

Színes estek-előadás
a népi gyógyászatról

2019. november 25-én este közösségi beszélgetést hirdettem a Tanácsterembe. A program bárki számára nyitott volt, illetve meghívtam Felsőörs civil szervezeteit, azok vezetőit. Sokan voltak kiváncsiak
a rendezvényre, eljöttek az újonnan alakult képviselőtestület tagjai is. Jómagam két vendéget hívtam azzal a céllal, hogy segítsék a beszélgetést,
akár saját tapasztalataik megosztásával is. Így vendégem volt Molnár
Katalin, aki Nemesvámoson közösségszervező, de felsőörsi lakos, illetve
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra, aki közművelődésben dolgozik, illetve maga
is vezetett már művelődési házat, jelenleg az új testület külsős tagja.
A rendezvény apropóját a jövő évi rendezvénynaptár adta, illetve az az
örvendetes hír, hogy sikerült elkezdenünk a munkát felsőörsi fiatalokkal,
akikkel bemutattuk az elkövetkezőkben eltervezett ötleteinket is.
A megbeszélés konstruktívan és jó hangulatban zajlott, szó esett művelődő közösségeinkről, civil szervezeteinkről, a jövő év programpontjain
pedig lépésről lépésre végig haladtunk. Akinek véleménye volt,
megoszthatta a jelenlévőkkel. Beszéltünk a szabadtéri színpadról,
a helytörténeti gyűjteményről, illetve a Snétberger központtal való kapcsolatunkról is.
Köszönöm mindenkinek az előre mutató véleményét, észrevételét, nekem
sokat segített mások álláspontját is megismerni és megérteni, illetve úgy
érzem, hogy tudtunk egy pár kérdésben konszenzusra is jutni. A rendezvénynaptár jövőre legalább 50 rendezvényt kínál (kicsiket, nagyokat
egyaránt) bízom benne, hogy a lakosság megtalálja a maga kedvére valót!

Igen hűvös, esős novemberi este volt, amikor a megújult Tanácsteremben
előadást tartott Vígvári János népi gyógyász, Természetes Gyógymód terapeuta. János és családja egy éve költözött Felsőörsre, s szerette volna tudását
megosztani velünk. Megismerkedtünk a népi gyógyászat alapjaival, testünk
működésével, a természettel való kapcsolatával. Tanácsait, megfigyeléseit
és személyes, erdélyi gyűjtéseinek eredményeit is megosztotta velünk. Szó
volt a mai növény- és állatvilág változásáról, az átalakuló táplálkozási szokásokról, és új irányokról is. Beszélt alternatív gyógyászati lehetőségekről,
a böjtről is. A beszélgetés végén kérdéseket lehetett feltenni.

DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

A rendezvény a Humánszolgáltatások fejlesztése az Észak-Balatoni
térségben című EFOP -1.5.2-16-2017-0016 azonosítószámú projekt
támogatása által valósult meg.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Kedves Olvasók!
Elérkeztünk a Felsőörsi Hírmondó utolsó, 10. számához. Engedjék meg,
hogy köszönetet mondjak rendszeres cikkíróimnak, munkatársaimnak,
a szerkesztőbizottságnak, fotósainknak, akik nélkül nehezebben menne
az újságszerkesztés és kevésbé lenne tartalmas és színes a lap.
Ebben az éven tíz oldalon jelent meg az újság, igyekeztünk hírt adni a
faluban zajló történésekről, az önkormányzat munkájáról, a rendezvényekről, a fejlesztésekről, hírekről, vagyis rólunk.
Köszönöm Rásky Mihályné Zsuzsa néni cikkeit, amelyek a régi Felsőörs
megismeréséhez járulnak hozzá a Felsőörs anno sorozatban.
Hálás vagyok Varga Szabolcsnak, aki rendszeresen tájékoztat bennünket
a minket körülvevő élővilágról, a természet védelméről Szót kér…
cikkeiben.
Hálás vagyok civiljeinknek, hogy rendszeresen beszámolnak a rendezvényekről. Köszönöm az iskolának, óvodának, hogy pedagógusaik

számunkra is írnak néhány sort. Hálás vagyok minden „alkalmi” újságírónak is.
Köszönöm fotósainknak: Lipovszky-Drescher Marcsinak, Steiger
Veronikának, Kulics Mártának, hogy dokumentálják az eseményeket.
Köszönöm a leköszönő szerkesztő bizottságnak, hogy segítették
észrevételeikkel munkámat: Dr. Kulcsár Tamás, Bagi Judit, Károlyi Erzsébet, Szabó Balázs polgármester úr.
Kérem Önöket, észrevételeiket küldjék el a konyvtár@felsoors.hu címre!
Jómagam és az új Szerkesztőbizottság nevében Áldott ünnepeket kívánok
mindenkinek!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA – FŐSZERKESZTŐ

Esemény-esemény hátán
Kedves Olvasók!
Elérkezett az év vége, itt az idő, hogy számot adjak éves munkámról,
tevékenységemről.
Sok szép rendezvény, közösségépítő program valósult meg ebben az évben, mely nem jöhetett volna létre, ha nem támogat nagyon sok lakó
a faluból, és ha nem segít Felsőörs Önkormányzata, munkatársaim és
a mára leköszönő Humán Bizottság.
Köszönöm szépen mindenki munkáját, de lássuk a részleteket!
Felsőörsön minden ősszel elfogadjuk az éves rendezvénynaptárat, melybe
belekerülnek a falu programjai, táborok, civil programok, egyéni
kezdeményezések is. Az önkormányzat támogatásán túl, néhány sikeres
pályázatokat is fel tudunk használni forrásaink bővítésére.
Szerencsére szinte minden évben van forráskiegészítőnk, ebben az
évben a három éven át tartó EFOP 1-1.5.2-16-2017-00016
azonosítószámú projekt kereteiből öt rendezvényt tudtunk finanszírozni meghatározott témakörben (közösségépítés és egészség, így:
Nyitott műhely, Egészségnap, Idősek napja, Gyereknap, Színes estek)
illetve kirándulásokat tudtunk kezdeményezni (Felsőörsi nyolcas,
Németújvár, Keszthely). Ez a keret, csak erre használható és csak az
önkormányzat élhet vele.
A Balatoni Fejlesztési Tanács támogatta a Falunapokat, ebből a szombat
esti egyik koncertet fizettük ki.
A Bethlen Gábor Testvértelepülési Pályázaton szintén nyertünk egy kis
pénzt, így a pogrányiakkal még hátra van egy közös program megszervezése.
A Közművelődési Érdekeltségnövelő Pályázat pedig új felszerelések beszerzését teszi lehetővé a könyvtár számára. A pályázatok természetükből
adódóan csak a megadott célra és témában használhatóak fel. Sajnos
legtöbbjük megírása és elszámolása nagyon sok papírmunkával jár.
A Könyvtári Szolgáltató Rendszer biztosítja a könyvtár számára negyed
évente a legfrissebb könyvek beszerzését, valamint minimális költséget
programszervezésre. (pl.: Író-olvasó találkozó Varró Danival, A költészet
napja).A keretből idén először folyóiratokat is vettünk.
Tovább folytattuk a Színes esteket, amely vendégei az őszi-téli hónapokban hívták a lakosságot beszélgetésre. Becsatlakoztunk a Házasság hete
rendezvény-sorozatba és a Közösségek hetébe is.
Nagyon sokan voltak a Falunapokon, ahol Kökény Attila és Marót Viki
Zenekara volta a sztárvendég. Szintén rekord mennyiségű látogató volt
a Felsőörsi nyolcas teljesítménytúrán is októberben.

Egyre több az érdeklődő a nyári koncertjeinken, messzire jut a rendezvény híre, turisták is érkeznek a környékből. A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületünkkel megállapodtunk, hogy a következő évben a Riviéra
települései (Alsóörs, Lovas, Paloznak, Csopak) együtt hirdetik meg nyári
komolyzenei koncertjeiket.
Ebben az évben először tartott Polgármester Úr Helytörténeti sétát,
melyre szintén sokan voltak kíváncsiak. Augusztus 20-án 31 újszülött
babát és családot köszöntöttünk a nyitott színben.
Megtartottuk hagyományos rendezvényeinket: volt farsangi bál a Snétberger központban, gyereknap, szüreti mulatság, tavasszal közösen szemetet szedtünk, ősszel fát ültettünk.
Nyár végén elkezdődtek a helyi fiatalokkal a megbeszélések, körvonalazódni látszanak közös tervek és ötletek.
A csaknem 40 önkormányzati programon túl igyekszünk a civil kezdeményezéseknek is hátteret biztosítani, illetve újra tudják közösségi
célokra használni a Civilházat a felsőörsi lakosok is.
Ezúton köszönöm mindenkinek a közreműködést, segítséget a programok kitalálásában, megvalósításában, kivitelezésében, köszönet azoknak, akik saját erejükkel, idejükkel, vagy valamilyen felajánlással hozzá
járultak ahhoz, hogy Felsőörs kulturális programjai színesek és változatosak legyenek.
Szeretettel várom a további ötleteket, segítséget!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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In memoriam…

Dr. Gáty István (1938–2019)
2019. október 18-án a Felsőörsi Református Egyház gyülekezeti termében emlékeztünk meg és búcsúztunk számos tisztelőjével együtt a Gizella-díjas Dr. Gáty István
gyermekgyógyász igazgató főorvostól, a Magyar Orvosi
Kamara Etikai Bizottságának elnökétől.
Kántorné Pólus Ibolya tiszteletes asszony köszöntötte
a nagyszámú megjelenteket. A hely szelleme felidézi
a neves Gáty elődöket. Így Gáty István nyelvész, tankönyvíró és a gyorsírás megalkotója az 1700-as évekből,
Gáty István akadémikus, feltaláló mérnök és az első magyar zongoraiskola írója, az 1800-as évekből, Gáty Zoltán
pápai zeneszerző tanár, az 1900-as évek elejéről csak
a legnagyobbakat említve.
Utána Rásky Mihályné emlékezett Dr. Gáty Istvánra.
1938. augusztus 24-én Felsőörsön született Gáty Ferenc
református lelkész és Hatvani Rózsa nagytiszteletű aszszony legkisebb, ötödik gyermekeként. „Az ifjú lelkész
házaspár 1927. december 30-án késő délután érkezett
meg a frissen felújított parókiára, Angyal Imre bácsi
kocsiján Veszprémből. A presbitérium már napok óta fűtötte a cserépkályhákat, hogy a magas falak miatt meleg
otthonnal várja őket.” – írta a presbitérium jegyzőkönyvébe Rásky Imre kántortanító. Hat évtizeden át szolgáltak, neveltek, közel 60 gyermeket tanítottak meg
zenére és hoztak létre éveken keresztül működő zenekart,
a hangszereket is biztosítva. Mozart, Haydn, Beethoven
művek szerepeltek repertoárjukban. Felelősségteljes
lelkészi munkájukkal falunk határain is túlható szellemiségükkel máig tisztelet övezi őket. Itt nyugszanak a református temetőben, templomunkban pedig emléktábla őrzi
emléküket.
Gyermekeik neveltetése is példa volt, élték az egyszerű
falusi gyermekek életét, részt vettek örömükben, bánatukban, gyakorolták hagyományaikat, itt végezték elemi
iskoláikat. Egy ilyen hagyományból személyes élményem
is van. Május elsején este szerenádot adtak a lányoknak.
Gáty Pista gitározott, Pozsgay Imre mandolinozott, Pozsgay Dénes és Rásky Mihály hegedült, a jó torkú legények
pedig énekeltek. Pár évvel később az esküvőnkön a veszprémi református templomban Gáty doktor orgonált.
Iskolái elvégzése sok nehézségbe ütközött. Pap gyereke
lévén nem vették fel gimnáziumba, így a pápai református képzőbe kezdte meg tanulmányait 1952-ben, melyet
azonban 1953-ban megszüntetett a hatalom. Kiváló tanulmányi eredményének köszönheti, hogy a Türr Gimnázium átvette tanulói sorába és itt érettségizett.
1956-ban a Semmelweisz Orvostudományi Egyetemen
kezdte meg tanulmányait, ahol gyermekorvosi képesítést
szerzett. 1962-ben a Veszprémi Gyermekkórházba került
gyakornoknak, mely akkor még a régi épületben működött. Végtelen türelem, empátia jellemezte munkáját.
Hat hónapos Zsuzsika lányunk életét ő mentette meg, egy

hirtelen fellépő lázgörcs miatt még sokáig a páciense lettünk. Ő lett a gyermekeink, unokáink doktor bácsija és
megtapasztalhattuk, hogy a kicsik nem féltek a fehér
köpenytől. Szinte minden felsőörsi gyermek doktor bácsija lett.
1964-ben megnősült, felesége Vass Sára, akivel együtt
szervezték meg a ﬁatalok biblia körét a veszprémi református templomban. Továbbra is a gyermekkórház portás
lakásában laktak, még harmadik gyermekük is ide született, hiszen a hatalom gyógyító tevékenységét nagyra
tartotta ugyan, de vallásgyakorlása miatt nem patronálta.
1987–2002-ig a gyermekkórház igazgató főorvosa volt.
Közismert, hogy hála pénzt senkitől nem fogadott el, vagy
ha erre kényszerült, abból mindig valamilyen hiányzó orvosi eszköz, később pedig gyermekjáték lett. 1985-ben
a tüdőgyógyász szakvizsgát is megszerezte. Ekkor már fogalom volt a neve nemcsak a megyében, de az országban
is. 1995-ben Veszprém Város Önkormányzata Gizella-díjjal ismerte el munkáját. Presbiteri és kántori szolgálatát
tovább folytatta. 2010-ben nagy veszteség érte a családot
középső pap ﬁúk hirtelen szívhalálával. Néhány évvel
később felesége, akivel több, mint 50 évig éltek együtt
nagy szeretetben, szintén követte. Miután Őt is elvesztette, már nem találta igazán helyét a világban. A felsőörsi közéletben is többször találkozhattunk vele, így az
Országépítő Alap Örökségőrző Alapítványától pályázaton
elnyert kopjafánk leleplezésén ő mondta az első világháborús elesettek emlékére az avatóbeszédet 2001. július
4-én a Hősök kertjében. 2002. február 8-án ő mutatta be
az unokaöccse, Kerpel Péter művésztanár által megírt
A Gáty család története (Gyöngyszemek a magyar nyelvészet, zene és természettudomány múltjából) c. könyvet
a református egyház által szervezett jótékonysági teaesten. Az est bevétele képezte a Hősök kertjének vas
anyagát, melyet a katolikus Horváth Géza díszmű lakatos
társadalmi munkában elkészített.
A Következő megemlékező Niederhoﬀer Ferenc veszprémi
református lelkipásztor volt, aki bemutatta példamutató
egyházi szogálatait, mint presbiter és hosszú éveken
keresztül kántor.
Könnyeket csalt a hallgatóság szemébe, amikor legkisebb
ﬁa, Szabolcs megtisztelt bennünket azzal, hogy felolvasta
édesapja 2011-ben írt vallomását életük történetéről.
Ebben megemlíti Dr. Körmendy József felsőörsi prépost
urat is, mint édesapja jó barátját és harcostársát az ökumenia jegyében. Istenben való hite, elméjének frissessége
azonban sohasem hagyta el Őt, mint ahogy a szeretet és
a hála sem szűnt meg, amit szerettei iránt érzett. Fényképe alatt végig égett az emlékezés gyertyája, a reménység és vigasztalás igéi: „Én élek, és ti is élni fogtok.”
RÁSKY MIHÁLYNÉ HELYTÖRTÉNÉSZ TANÁR
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Faültetés októberben
A Miske utcában a lakókkal egyeztetve,
önkéntes közösségi faültetést tartottunk, így
mintegy harminc ember részvételével elültetettünk húsz hársfát az utca páratlan oldalán.
Pótoltunk két fát az Eperfa soron és egyet
Hóvirág utcában is.
A Kertvég utcában ezzel párhuzamosan szintén
a fáké volt a főszerep. Harminc Felsőörsi lakos
jelentkezett a FÉK egyesült kezdeményezésére
megrendezett faosztási akcióra, a jelentkezők
tölgy-, kőris-, juhar-, vagy hársfákkal lettek
gazdagabbak. A faosztás fái magán kertekbe
kerültek, hozzájárulva egy zöldebb, élhetőbb
lakókörnyezet kialakításához, és a globális
klímaváltozás mérsékléséhez. Az ültetés végén
pedig az elfáradt munkásokat paprikáskrumpli
várta a Civilház udvarán.

Örülök, hogy új arcokkal is megismerkedtem
a nap folyamán! Szeretném mindenkinek
megköszönni a részvételt, Dr. Pásztor Istvánnak
a fák beszerzését, a FÉK Egyesületnek a szervezésben nyújtott segítséget, a Bakonyerdő
Zrt.-nek a szíves közreműködést, a Földi és a
Horváth családoknak a főzést, a Miske utca
lakóinak a segítséget!
A tervek szerint a jövő évben a Miske utca kimaradt páratlan oldali telkei is beültetésre kerülnek. A faültetések hagyományát hosszú távon
szeretnénk éltetni, várjuk az ötleteket, hogy hová
és mit ültessünk közösen az elkövetkező években.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

SZÁLLÁSADÓK FIGYELEM!
Új kötelező regisztráció és adatszolgáltatási rendszer! Balaton Riviéra
Turisztikai Egyesület tájékoztatót
szervez a Nemzeti Turisztikai
Adatszolgáltatási Központ által
előírt kötelező regisztrációról és
adatszolgáltatásról.
Időpont: 2019. december 10.
kedd 16.30.
Helyszín: Alsóörs, Eötvös Károly
Művelődési Ház Endrődi Sándor u. 49.

Részvétel: ingyenes, a helyszínen
regisztrációhoz kötött
Várjuk Csopak, Alsóörs, Felsőörs,
Paloznak és Lovas településekről
az érdeklődő szállásadókat! Részvételi
szándékát kérjük e-mailben, telefonon,
személyesen vagy a Facebook
eseménynél szíveskedjen jelezni.

Bővebb információ:
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület
Alsóörs, Vasút u. 3.
E-mail: info@balatonriviera.hu
Tel.: +36 87/575 000
Adatszolgáltatásról: info.ntak.hu

Gombatúra Felsőörsön!
Csodálatos időnk volt ezen a novemberi
hétvégén, és az időjárás is kedvezett a gombák
kibújásának. Nagyon sokan jöttek el, kb. 50 felnőtt és 30 gyermek vett részt a túrán. Voltak,
akik nagyon messziről érkeztek. Nagyon jó
érzés volt, hogy ilyen sok embernek mutathattuk meg településünket. Túravezetőnk: Lőrincz

Gábor szakellenőr volt. Mindenki tanulni akart
Gábortól, aki viszont bizonytalan volt, neki is
sikerült megerősítést kapni a szakértő által.
A gombáktól sokkal jobban tartunk, mint
valójában kellene! A túra célja, hogy megismerjük, felismerjük, megszeressük a gombákat.
Együtt legyünk, kiránduljunk, új tájakat ismer-

jünk meg, új barátságokat kössünk. Mindenkinek sikerült kihasználni az utolsó napsütéses
időjárást!
Rengeteg új dolgot tanulhattunk meg gombászunktól! Javaslata, hogy szakellenőr átvizsgálása nélkül, aki nem ismeri vagy kicsit is
bizonytalan a gomba fogyaszthatóságában ne
egyen gombát, mindenképp keressen egy szakembert, aki megfelelő módón átvizsgálja a
szedett gombákat! A gombákat sokféleképpen
tudjuk felhasználni, lehet fagyasztani, porítani,
szárítani, stb. Az elkészíthetőségük is más,
érdemes utána olvasni, tájékozódni! Köszönöm
mindenkinek a részvételt!
KULICS MÁRTA
KÉPVISELŐ
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I. Könyvbörze a megújult Községházán
Új rendezvénnyel színesedett településünk élete. 2019. november 19-én,
14–19 óráig könyvbörzét rendeztünk hagyományteremtő céllal.
A programot sokan keresték fel, 12 lelkes könyvolvasó hozta és kínálta
eladásra könyveit. Legalább 35–40 gyermek jött el és legalább ennyi felnőttet is érdekelt a könyvvásár.
Mindenki megtalálhatta a saját ízlésének megfelelő könyvet. Széles spalettát sorakoztattak fel árusaink (katonai, háborús, receptes, történelmi,
Kindle, egészséggel kapcsolatos, kertészeti, hobbi, mese stb.). Lehetett
vásárolni társasjátékot, kézműveseink is emeltek a délután színvonalán.
A rendezvény ideje alatt lehetett kóstolni a Malomvölgyi Finomságokból.
A vendégeknek sütivel, kínálókkal és meleg teával kedveskedtünk.
A gyermekeknek sem maradhatott el egy csodálatos meglepetés program,
az éppen felújított és megnyitott könyvtárunkban. Ruzsin-Bóné Kinga
két mesét mutatott be papírszínházi előadással, melyet nem csak a gyerekek, de a felnőttek is nagyon élveztek.

A programunk nem titkolt célja volt az is, hogy az emberek ne csak
számítógépet, telefont, laptopot és egyéb kütyüket részesítsenek előnybe,
hanem a könyveinket is. Értéke egyáltalán nem csökken, ugyan vannak
új lehetőségeink, például az e-könyv olvasók, de a kézzel fogható könyvek
értékét semmi nem tudja pótolni.
Köszönettel tartozunk Felsőörs Község Önkormányzatának, hogy használhattuk a Községházát, Dr. Pásztorné Simon Annamáriának a plakátért és a Papírszínház megszervezéséért, illetve, hogy rendelkezésünkre
bocsátotta a könyvtárat.
A program az Eötvös Károly Megyei Könyvtárellátó Szolgáltatórendszer
keretében valósult meg.
Köszönöm mindenkinek a részvételt!
KULICS MÁRTA, KÉPVISELŐ

Lombhullás – őszi közösségi munka
Ősz végén mindenki igyekszik háza táját felkészíteni a télre. Rendezi
a ház körüli teendőket, összerakja a kinti bútorokat, gyerekjátékokat,
a kertet elsimítja, hogy karácsony havára, a várt havazást már felkészülten
várja.
A római katolikus egyházközség tagja is hasonló gondolatokkal kezdték
szervezni idén, az első alkalommal a facebook-on is meghirdetett „Lombhullás – Közösségi Munka” eseményt. Cél az volt, hogy ha sikerül összegyűlni néhány önkéntesnek, akkor legalább a plébánia környékén össze
tudjuk gereblyézni a lehullott faleveleket. Legnagyobb örömünkre, nemcsak egyházközség tagok, templomba járók, hanem sok felsőörsi lakos is
nagy számban segített ebben a közösségi „kalákában”, és így 11 órára sikerült a plébánia, a templom kert mellett a katolikus temető fő közlekedési útjain, pontjain is a leveleket összerendezni. Sok szülő elhozta
gyermekeit is, hiszen a segítő példamutatás lehet csak közösségünk alapja
a jövőben. A belógó ágak levágása, és a hátul lévő hulladékgyűjtő rendezése szinte már gyerekjáték volt.
Jövőre nézve szeretnénk rendszeresen szervezni ilyen munkákat, az évszakok és falunk életének ritmusát követve és legközelebb egy kis meleg étellel is szeretnénk megköszönni a részvételt. Egy tál meleg étel mellett még
egy kis közös beszélgetéssel kitoljuk az együtt töltött időt, hogy megbeszéljük mit szeretnénk tenni egymásért, együtt.

Külön szeretnénk megköszönni Orbán Györgynek a hideg kezdéshez biztosított forralt boros, teás támogatást (elfogyott mind) és Nagy Istvánnak, hogy lombfújójával igen megkönnyítette a munkánkat.
FÖLDI TAMÁS, KÉPVISELŐ

9. oldal

Gólyahír
„Gyereket akarni igen nagy elhatározás. Ilyenkor dönt úgy
az ember, hogy élete végéig a testén kívül dobogjon a szíve."
Elizabeth Stone

Nagy örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy
2019. november 10-én megszületett kislányunk, Trájer Loretta.
Dr. Trájerné Schoffhauzer Judit és
Dr. Trájer Attila János
Gratulálunk!
További gólyahíreket örömmel
fogad a Szerkesztőség!

10. oldal

