Szent István király ünnepe gyerekekkel és helytörténeti túrával
Talán rendhagyónak is mondhatjuk idei államalapítási ünnepünket, hiszen a már megszokott ünnepség és ifjú polgár köszöntés
után, a nap egy esti helytörténeti sétával is kiegészült.
Ifjú polgárok: Regős Philipp, Farkas Attila, Tomkó Dorina, Pálfalvi
Lotti, Marton Abigél Polli, Hardi Laura, Somogyi Liza, Takács Bende,
Szabó Benedek Vid, Szőgyényi Balázs, Szabó Huba, Lengyel Dominik,
Hári Boglárka, Viszt Hanna, Gombos Milla Karolina, Kondás Hanna,
Csete-Szalay Mariann Annabell, Melnecsuk Ruben Eliot, Babics
Boglárka, Tüske Luca Manka, Fejes Márton Olivér, Kopcsándi Dávid,
Vasas Izabella, Both Anna Róza, Pintér Vilmos István, Kozma Hanka
Léna, Bakos Bendegúz, Kalauz Károly, Végh Szonja, Molnár Szoﬁ
Felícia, Kelemen Tekla.
A cikk folytatása a 3. oldalon.

Települési kérdőív eredményei
Ezúton szeretném megköszönni mindazoknak, akik kitöltötték a június
közepén indított települési kérdőívünket! A fontosabb kérdésekre adott
válaszok összesítését tesszük most közre újságunk hasábjain.
A 2000 fő fölötti települések nagyobb önállósággal rendelkeznek (2015-óta
közös önkormányzati hivatalt tartunk fenn másik önkormányzattal). Szeretné-e, hogy Felsőörs lélekszáma (jelenleg 1839 fő) elérje a 2000 főt?

Az önkormányzat lehetőségei korlátozottak a még burkolatlan közútjainak
fejlesztésére. Hozzájárulna-e saját forrásaiból az út- és közvilágítás építéshez, ha Ön is érintett?

Balaton-felvidéki településként Felsőörsön jelentős (népi) építészeti értékek
vannak. Fontosnak tartja-e ezek megőrzését?
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2019. július 31-én és augusztus 22-én
is ülésezett.
A júliusi ülés két napirendi pontja közül az első
keretében határozott a képviselő-testület, hogy
pályázatot nyújt be szociális tűzifa támogatásra.
A pályázat keretében az önkormányzat vállalta,
hogy a szociális célú tűzifában részesülőktől ellenszolgáltatást nem kér. A pályázatot a maximálisan igényelhető 74 m3 mennyiségre adtuk
be. Az elmúlt napokban érkezett meg a pá-

lyázat eredménye, mely szerint 50 m3 szociális
célú tűzifa szétosztására kaptunk támogatást.
Az ülés másik napirendi pontjaként a
képviselő-testület elfogadta az ivóvíz- és szennyvízközmű-hálózat 2020–2034 évekre szóló
gördülő fejlesztési tervét.
Az augusztusi ülés egyetlen napirendi pontja
keretében a képviselő-testület a következő öt
évre megválasztotta a Helyi Választási Bizottság
rendes és póttagjait. A helyi választási iroda és
a választási bizottság közleményei az október

13-i önkormányzati választásokkal kapcsolatban az önkormányzat honlapján már olvashatók.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’
Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt olvashatják.
SZABÓ BALÁZS
POLGÁRMESTER

Szent István király ünnepe gyerekekkel és helytörténeti túrával
Folytatás az első oldalról.
Ünnepségünket idén, délután 17.00-tól hirdettük, de sajnos a hőség nem enyhült, forró
levegő járta át a Civilház udvarát. Ebben az évben 31 (!) ifjú polgárt köszöntöttünk a faluban
ennyi apróságot még soha! Nagy öröm a gyermek születése nemcsak a családok számára, de
a község életében is, hiszen minket is arra sarkall

a családok és a gyerekek jelenléte, hogy programjainkat hozzájuk is igazítsuk. Ha vannak újszülöttek a faluban, annak a településnek van
jövője, és vannak lehetőségei. Jó volt látni az egybegyűlt fiatal családokat, az apróságokat, és a
boldog büszke nagyszülőket, rokonokat is.
Ünnepségünkön egy kis kulturális műsorral is
kedveskedtünk a jelenlévőknek: a Búzavirág
Népdalkör énekelt, valamint Ruzsin-Bóné
Kinga mondott verset, köszöntve az ifjú polgárokat is Szent István királyunkat is. A fiatal
családok egy szál virágot, egy emléklapot és egy
cd melléklettel ellátott mesekönyvet kaptak az
idén az önkormányzattól.
A megemlékezés után frissítőkkel, gyümölccsel
és pogácsával vártuk a résztvevőket, megszegtük az új kenyeret is, illetve a Vass Mandula
jóvoltából mandulalisztből készült kenyeret is
kóstolhattunk. Köszönjük a kenyér felajánlását
és elkészítését a Vass Mandulának, Nagy Zitának és Nagy Viktóriának (Viki konyhája)!
Rövid szusszanás után Polgármester Úr vállalkozott arra, hogy egy órás helytörténeti sétát
vezet a faluban. A Civilháztól a Köves kúriához
sétáltunk át, majd a prépostság és a katolikus
templom épülete következett. A helytörténeti

sétára mintegy harmincan voltak kíváncsiak,
helyiek és turisták egyaránt. Az idegenvezetés
folyamán megelevenedett a múlt, egy időutazáson vehettünk részt, hiszen megtudhattuk,
hogy régen milyen funkciót láthattak el
az épületek, kik laktak bennük, hogyan éltek
az akkori emberek. Magam sem tudtam, hogy
a templom temetkezési helyként is szolgált,
illetve a fehérre meszelt belső falak a barokk
stílus jegyeit hordozza a templombelső.
A résztvevők érdeklődve hallgatták az élvezetes
beszámolót, Polgármester Úr felkészültsége
pedig alapos kutató munkáról tett tanúbizonyságot. Úgy vélem, a továbbiakban
érdemes lenne meghonosítanunk kicsiny
falunkban a helytörténeti sétákat a község lakói
és vendégeink számára is.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Szót kér a varangy
Az első felsőörsi varangy élményem még az
építkezésemhez kötődik 2003-ban, amikor is
zöld varangyok jelentek meg a vízóra-aknában,
alapozáskor az építési árokban és a kőrakások
körül is. A későbbi években is gyakran találkoztam velük a faluban esténként. Egyik esős nap
estéjén olyan sok varangy jelent meg a Fő utcán
és a Rózsa utcában, hogy alig bírtam őket kikerülni. Becslésem szerint több száz varangy
ugrálgatott akkor. Abban az időben még azt
hittem, hogy ez a faj nagyon strapabíró, mert
szépen megél a házak udvarán, szőlőkben,
gyümölcsösökben és szárazgyepes környezetben is. Egyik utcabeli lakos sajnos módszeresen irtotta is őket. Véleménye szerint ezek
nagyon gusztustalan állatok és még kártékonyak is. Védőbeszédem akkor semmit sem
Zöld varangy

ért. Azóta a helyzet nagyon sokat romlott
a környékünkön, mert az utóbbi pár évben zöld
varanggyal nem találkoztam az utcámban. Az
általam látott utolsó példánya tavaly nyáron
ugrált a polgármesteri hivatal épülete előtt.
Ettől még minden bizonnyal megtalálható a
faluban, de már koránt sem olyan gyakori, mint
amilyen 15–20 évvel ezelőtt volt. Eltűnése a
kertművelés megváltozásával, a szaporodásukat
szolgáló nagyobb pocsolyák hiányával és a forgalom növekedésével függ össze.
A másik varangyunk a barna varangy szerencsére jobb helyzetben van nálunk, mert a nedvesebb helyeket szereti. Vele a falu déli felén és
a Malom-völgy vizes részein lehet találkozni.
Ezek a helyek még kevésbé háborgatottak,
nincsenek beépítve és a szaporodó helyükhöz
Barna varangy

(völgyben lévő mocsaras részek) is kisebb utat
kell megtenni. Emiatt a barna varangy állomány nálunk még stabilnak tűnik. Találkozni
vele csak éjszaka lehet, mert akkor aktív. Eltaposott példányaival a Kishegyre vezető műúton
néha találkozhatunk.
E két varangy faj életmódja nagyon hasonló.
Mind a kettő éjjel aktív, míg nappal elbújnak gödrökbe, lyukakba és résekbe. Rovarokkal, meztelen
csigákkal és kisebb egerekkel táplálkoznak, egyáltalán nem válogatósak, mivel szinte minden
náluknál kisebb mozgó élőlényt bekapnak. Ezért
minden kertben elkelne belőlük néhány, hogy a
kártevők ne szaporodjanak túl. És ha már van a
kertünkben varagyunk, akkor azzal nagyon jól
járunk, mert sok éven át hasznos tagja lehet a
kertünk életközösségének, mivel akár 40 évig is
elél. Ha azt szeretnénk, hogy a varangyok újra
gyakoriak legyenek Felsőörsön, akkor hagyjunk
nekik nappali búvóhelyet (pl. kicsi kőrakás),
készítsünk nekik kisebb tavacskát a szaporodásukhoz és hagyjunk háborítatlan (kaszálatlan)
területeket a kertünkben. Ha varangyot találunk
a vízóraaknában, építési gödörben vagy angolaknában, akkor azt onnan mentsük ki, mert ott
nagy eséllyel pusztulás vár rá.
VARGA SZABOLCS

Felsőörsi disputa
Ötödik alkalommal rendezte meg a Fenntartható Élet- és Környezet Egyesület a Felsőörsi Disputát, melynek idén középponti
témája a család volt. Az előző évekhez hasonlóan most is államalapításunk ünnepével
összekötve egész napos programmá bővült az
esemény.

Hagyományos módon kovásszal, kemencében
sültek a kenyerek. A korábbi években egyesületünk alapítója – a közelmúltban elhunyt –
Dr. Simonics Ildikó doktornő gondoskodott az
új kenyérről. Rendezvényünk Ildikó szellemi
hagyatéka előtt tisztelgett. Ebben az évben betanító mesterünk, Bokor Annamária volt szíves
vállalni a kenyérsütés fáradságos, ugyanekkor
szépséges munkáját.
Vitéz Ajtós József Prépost úr áldotta meg az új
kenyereket. József atya lélekemelő gondolatai
Szent Istvánról, őseink küzdelméről, a kenyér
kereszténységben betöltött szimbolikus és

valóságos jelentőségéről bizonyára minden jelenlévőt mélyen megragadott és reménnyel
töltött el.
Támogatóinkat, előadóinkat, a FÉK Egyesület
tagjait, a családtagokat és vendégeinket marhapörkölt várta. Orbán Györgynek és Hajas
Gyulának köszönjük a préposti kúrián elfogyasztott ebédet.
Az előadások közül elsőként Dr. Varga Szabolcs
egyetemi docens, természetvédő mutatta be a
Felsőörs környékén élő lepkepopulációk változásán keresztül természeti környezetünk
romlását. Felsőörs flórájának és faunájának
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üzenete, hogy sajnos környezetünkben is
látható a fajok sokszínűségének drasztikus
csökkenése. A személyes felelősség vállalása
elkerülhetetlen annak érdekében, hogy utódainknak maradjon valami abból a csodás élettérből, amit mi napjainkban még élvezhetünk.
Dr. Boros Imre ismert szaktekintély megvilágította, hogy a társadalomban, gazdaságban és
pénzügyek vonatkozásában is a háztartás (a
család) a főszereplő.
Dr. Botos Katalin professzorasszony előadásában
rámutatott, hogy a nyugdíjrendszer komoly átalakításra szorul, melyben nagyon fontos, hogy a
nőket kiemelt megbecsülés övezze.
Fontos lenne mielőbb kialakítani a gyermekvállalás elismerési formáit és ezzel egyidőben biztosítani és támogatni az asszonyokat a
karrierépítésükben, ha így szeretnék.
Dr. Szegő Szilvia előadásában rámutatott, hogy
a „Nemzetgazdaság” legfontosabb elemei a

„család gazdaságok” mint önálló pénzügyi
egységek. Jelenleg a láthatatlan, otthon végzett
munka (háztartás-vezetés, gyermeknevelés,
idősek ellátása stb.) számszerűsítése nem része
a teljes elszámolási modellnek, holott ennek
mértéke kiemelkedő a gazdaság szempontjából.
Ennek feltérképezése és elismerése elengedhetetlen ahhoz, hogy teherviselésük arányában
kapjanak juttatást a nemzetgazdaság javaiból a
szereplők. Mindezt számszerűsítve Dr. Botos
József elmondta, hogy egy főiskolát végzett
gyermek addigi összesített támogatási költsége
az állam részéről átlag kb. 29 millió Ft (gyes,
családi pótlék, oktatás, stb.), amihez a család
további 21 millió Ft-ot tesz hozzá az évek
során. De míg az állam a végzés után munkába
álló és innen önálló fogyasztóként és adófizetőként megjelenő fiatal felnőttől 10 éven
belül visszakapja a teljes összeget, majd 30–40
évig hasznot termel neki, addig a család mint
gazdasági egység ebből nem részesül.
A korrekt elszámolás érdekében ezért fontos
lenne mielőbb elismerni a családok azon teljesítményét, amit a jövő érdekében vállalnak a
közért.
Szegő Szilvia kiemelte, hogy a gazdasági többletteljesítmény lehetősége abból adódik, hogy a
család egy szakrális egység. Ahogy az otthon
nem egyenlő a házzal, mert annál sokkal többet
jelent mindenkinek, így a család se az együtt élő
egyének közössége, hanem egy annál jóval ma-

gasabb szintű egység, aminek megerősítése további létünk alapja, és elengedhetetlen feltétele.
Szarvas Hajnalka „Hetedíziglen” című előadása üde színfolt volt a közgazdász érvelések
után, mert az emberi LÉLEK is a disputa témái
közé került.
A kutató hölgy sokoldalúan levezette, hogy az
egyéneket és a közösségeket a múlt terhelő eseményei gyakran érezhető láthatatlan fonalakkal
húzzák vissza az előre haladástól. Mindannyiunk számára ismerős a lelki teher kifejezés, ami
elszívja az életerőt az egyéb élettevékenységektől.
A kibeszélés, feldolgozás nyitja meg az utat a
megbocsátás irányába, mely elengedhetetlen
feltétele a továbblépésnek, az előrehaladásnak
a terhek letételének.
Az, hogy miként tekintünk hazánk múltjára
mire fókuszálunk egyéni döntés. Ezért fontos
látnunk, hogy a jövőnk a most gyermeket
nevelők (papok, tanárok, művészek és nem
utolsó sorban szülők) kezében van.
Gazdaságilag is hasznos lenne, ha a „megbűnhődte már e nép a múltat s jövendőt” gondolat
által felszabadult nyitott lélekkel haladhatnánk
előre víg esztendőket remélve az elkövetkezőkre.
A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület
szervezői köszönettel tartoznak minden támogatónak és közreműködőnek.
PRÓDER SZABOLCS

Beszámoló a Falunapokról
Idén július 19–21-ig tartottuk meg a Felsőörsi
Falunapok és búcsú rendezvénysorozatot.
Alighogy véget ér az előző évi falunap,
csakhamar felvetődik a kérdés, hogy kit
hívjunk a követkető évben fellépni, ki legyen a
szombat este sztárvendége? Ebben az éveben
kihasználva a közösségi média adta lehetőségeket, az egyik falucsoportban indítottam
közvéleménykutatást, majd a beérkezett javaslatokat mérlegelve és népszerűségi sorba állítva
kezdtem el a szervezést. Jó választás volt Marót
Viki és zenekara, valamint Kökény Attila is,
hiszen nagyon sok ember volt kíváncsi rájuk.
Szintén a közvélemény kutatás eredménye volt
Rutkai Bori és Bandája szombat délutáni koncertje, aki nagyon sok kisgyereket megtáncoltatott, megénekeltetett.
Néhány új program elem is kiegészítette a falunapok megszokott eseményeit, Református
Egyházközségünk „Nyitott templomok” címmel a templom hűvösébe egy egyénileg bejárható úttal várta a templomba betérőket.
Pixbox fotóautómata segítségével lehetett vic-

ces, felsőörsi címerrel ellátott fotókat készíteni.
Újdonság volt a veterán motoroztatás és a
családi parasztolimpia verseny is. Bízom benne,
hogy a falunapokra látogatók jól érezték
magukat és a rengeteg programból tudtak válogatni kedvükre valót!

hirdettünk meg. A zsűri ezúttal az alábbi helyezéseket osztotta ki:
I. helyezett: Orbán György–Hajas Gyula
II. helyezett: Reformátusok – Orbán Ildikó
III. helyezett: Mc Pöry – Juhász Zsolt–Krammer Ágnes

A falunapok versenyei és eredményei:
„Mi Felsőörsiek” címmel fotópályázatot hirdettünk, melynek zsűrizésére Kovács Endre alsóörsi fotóművészt kértük fel. A nyertesek Libri
könyvutalványt vehettek át. A fotókat a könyvtárban még az év során kiállítjuk. A díjazottak:
I. helyezett: Gyarmati Krisztián
II. helyezett: Lipovszky-Drescher Mária
III. helyezett: Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
Különdíj: Lakatosné Nagy Zsuzsanna

Köszönet a bírálóbizottságnak a munkáért:
Kárpátiné Piller Zsuzsanna, Földi Tamás, Illés
András.

Köszönjük a versenyzőknek a beküldött
fotókat! Gratulálunk!
Az idei főzőversenyre sokan neveztek, amelyet
„Pörkölt szabadon-ahogy mi szeretjük” címmel

A focisták is megmérettetek szombat délelőtt,
az alábbi helyezések születtek:
I. helyezett: Sün
II. helyezett: Pográny
III. helyezett: Balatonkenese
IV. helyezett: Felsőörs
V. helyezett: Alsóörs
Köszönöm Papp Gyulának, Galambos Zsoltnak
valamint a felsőörsi focistáknak a szervezést!
Folytatás a 7. oldalon.
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Képekből montázs
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GARÁZSVÁSÁR!
2019. szeptember 8-án garázsvásárt tartunk.
Helyszín: Hosszú utca 1.
Idõpont: 14.0018.00
Vendégágy, csillárok, ágybetétek, bõrkabátok, ággyá
alakítható ülõgarnitúra, stb.
Érdeklõdni: 06-30-611-96-53 számon lehet.

Sorsolás (2019/20) – Felsőörsi IKSE meccsei
Ősz
4. 2019.09.07 16.30

szombat

Felsőörs–Márkó

5. 2019.09.22 16.00

vasárnap

Hárskút–Felsőörs

6. 2019.09.28 16.00

szombat

Felsőörs–Nagyesztergár

7. 2019.10.06 12.30 !! vasárnap

Bakonybél–Felsőörs

8. 2019.10.12 15.00

szombat

Felsőörs–Eplény

9. 2019.10.20 15.00

vasárnap

Bakonynána–Felsőörs

10. 2019.10.26 14.30

szombat

Felsőörs–Pécsely

11. 2019.11.02 14.00

szombat

Balatonalmádi–Felsőörs

12. 2019.11.09 13.00

szombat

Felsőörs–Olaszfalu

Felsőörsi foci
Augusztus 17-én elrajtolt a 2019/20-as bajnoki
idény. Az első fordulóban Jásdra látogatunk,
azt követően augusztus 24-én a Balatonszőlős
csapatát látjuk vendégül. Az előző idény
tavaszára egy remek csapat jött össze, az őszi
sikertelenebb időszak után a tavasz folyamán
lejátszott 13 mérkőzésből tízet megnyertünk és
csupán egyet veszítettünk el. Csapatunk jelenleg kisebb átalakuláson megy át, ketten távoztak, ők magasabb osztályban szeretnék
kipróbálni magukat és várhatóan lesznek
érkezők is, de e cikk írásakor az átigazolásuk
még folyamatban van. Szeretnénk a dobogón
végezni, talán a keret alkalmas is erre.
Örömmel írhatom, hogy július folyamán teljesen megújult sportöltözőnk tetőtere. A festést
követően új bútorok, illetve műpadló került elhelyezésre (a fotók a korábbi és az új állapotot

mutatják). Ezúton is köszönjük az önzetlen
anyagi, illetve tárgyi segítséget az alábbi
cégeknek, magánszemélyeknek: Barabás Gábor
(Fabara Kft.) – bútorok elkészítése, OmikronDokk Kft. és Benedek Szabolcs (Alap Inspektor
Kft.) – bútorok alapanyaga, Takács Tamás műpadló. Egyesületünk tagjai is kivették részüket
a munkákból: lomtalanítottunk, festettünk,
műpadlót raktunk le.
Remélhetőleg az ősz folyamán ismét birtokba
vehetjük az alsó füves pályánkat is.
Az utánpótlás focistáink képzése szeptembertől folytatódik heti két alkalommal a
sportpályán, szeretettel várjuk a focizni
vágyó kisgyerekeket (fiúkat-lányokat) öt-hat
éves kortól.
GALAMBOS ZSOLT
Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban.
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven
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Ismét meghirdettük a „Kié Felsőörs legfinomabb bora?” című borversenyt, ahol helyi
termelőink mérettettek meg. Köszönjük a felajánlott botokat! A kínálást Szabó Balázs és
Földi Tamás bonyolította le. Az eredmények:
I. helyezett: Benke Kálmán
II. helyezett: Tóth Balázs
III. helyezett: Holló László
Gratulálunk!
Vasárnap egy új programmal gazdagítottuk a
falunapokat, hiszen délután családi sorversenyt
tartottunk, amit parasztolimpiának is nevezetünk. Vicces feladatokban nem volt hiány,
a lelkes családokat Illés András ötletgazda látta

el feladatokkal. Az alábbi helyezések születtek:
I. helyezett: Földi család
II. helyezett: Pozsgai család
III. helyezett: Kárpáti család
Köszönjük, hogy velünk játszottatok!
Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki támogatta a rendezvényt:
Malomvölgyi Finomságok (Alföldi Ferenc),
Tekergő Sajtműhely, Kaszás László, Takács
Tamás, Illés Méhészet (Illés András), Szélesy
Bence, Polgárdy Imre, Batthyány-Schmidt Margit, Herbely Tímea, Rásky Imréné, AQua
Szikvíz, Búzavirág Dalkör, Hegyvári Szilvia és
az Iskola 3. osztályosai, Fat Fairy Cukrászda, Re-

Nyári koncertek nyomában
Idén nyáron ismét szerveztünk komolyzenei koncerteket.
A három nyári hónap alatt négy koncertet szerveztünk a katolikus
templomban. Vendégünk volt a veszprémi Gizella Nőikar,
Dr. Maróti Gábor megszólaltatta a templom nagyon régi, de
működőképes különleges orgonáját, a győri egyházmegye zenészei
kamarakoncert keretében mutatkoztak be a közönség előtt. Végül,
de nem utolsó sorban Kiss-Domonkos Judit és Dallos Erika volt a
vendégünk.
Az orgonahangverseny méltatásáról online is olvashatnak ezen
a címen: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar
Hálásan köszönöm a katolikus egyházközségnek, hogy lehetővé tették a koncertek megtartását! Jövőre ismét lesznek komolyzenei koncertek Felsőörsön!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZEREVEZŐ

formátus Egyházközség, Katolikus Egyházközség,
Papp család, Antal Gyula, Orbán György, dr. Somogyi Ferenc, Szőke Ferenc, Levendula pince,
Jahn Halvorsen, Benke Kálmán, Tóth Balázs,
Holló László, Maróti Péter, Krámli család,
Csikász Ferenc, Steiger Linda és Veronika, Szőllősné Erika, Galambosné Kriszti, Nők Felsőörsért
Egyesület, Szalai Attila, Felsőörsi Polgárőrök
Egyesülete, Szabó Balázs, Felsőörs Község Önkormányzata és még sokan mások.
A rendezvényt a Balatoni Fejlesztési Tanács
500000 forinttal támogatta.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Hímzőtábor Felsőörsön
A tavalyi sikeren felbuzdulva, másodszor rendezték meg a településen
a hímzőtábort. Az ország számos pontjáról érkeztek részt vevők. Szakmai vezetőjük Szuper Miklósné, Gránátalma-díjas népi iparművész volt.
A négy napos tábor célja a népi hagyományok tovább adása, majd
apróbb-nagyobb ajándékokon keresztül olyan alkotások készítése,
mely a mai viseletben és lakáskultúrában is megállják a helyüket.
A táborban résztvevők elsajátították a Balaton-felvidéki hímzéskultúra, fehér és keresztszemes hímzését, valamint a Zobor vidéki
hímzéseket, vagdalásokat. A foglalkozások reggel 9 órától 16 óráig tartottak.
– Felsőörsön öt éve működik hímzőkör, büszke vagyok rájuk, hiszen idén
Mezőkövesden, a Kisjankó Bori Országos Hímzőpályázaton, a lakástextília, csoportos, modern kategória első díját kapták meg, a Balatonfelvidéki keresztszemes hímzéskülönleges feldolgozásáért. A felvidéki
Pográny testvértelepülése Felsőörsnek, és az a megtiszteltetés ért, hogy az
ottani csoportot is vezethetem, elsajátítva velük, – és természetesen a felsőörsiekkel – a Zobor vidéki hímzést. Köszönetemet szeretném kifejezni
a felsőörsi önkormányzat támogatását, külön kiemelve Szabó Balázs polgármestert és Hebling Zsolt Alsóörs polgármesterét, akikre mindig, mindenben számíthattam. Továbbá a katolikus egyháznak, és azon belül is
vitéz Ajtós József László címzetes prépost, kerületi esperes, plébánosnak,
hogy helyet biztosítottak számunkra a hímzéshez és a távolabbról
érkezőknek az alváshoz, az újjáépített préposti házban – hangsúlyozta
Szuper Miklósné, miközben ő és a hölgyek jó hangulatban hímeztek,
ráadásul a Csepeli Hímzőkör is részese volt a tábornak. Egyben
köszönetét fejezte ki Fritz Mónikának, aki Balatonfüreden él és
mesterhímző, neki a világ számos táján volt már kiállítása, ő is nagyon
sokat segített abban, hogy a tizenhét hölgy megfelelően elsajátítsa a
hímzéstechnikákat.
SZENDI PÉTER
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„Isten jó hozzám!” Vakációs Biblia Tábor
2019. július 1–5. között ismét több, mint 40 gyermek vett részt a Református Hittantáborban. 15. éve, hogy parókiánk falai közt vidám gyermek ének, és sok-sok nevetés hallatszik.
A reggeleket közös énekléssel, rávezető történetekkel (ezeket többségében Tünde néni és Ibolya néni adták elő) kezdtük a templomban.
Minden nap más és más bibliai történet segítségével ismerkedtek meg a
gyermekek Elizeus próféta életének fontosabb állomásaival.
Hol színdarabokkal, hol bábjátékkal elevenedtek meg a bibliai
történetek. Sok-sok vidámság jellemezte ezt a hetet. A tábor résztvevői
megtapasztalhatták Isten csodálatos erejét, szeretetét. Megtanulták, hogy
nem csak a bajban, hanem az örömükben is bátran fordulhatnak hozzá.
A bibliai történeteket kapcsolódóan sokat kézműveskedtünk, és mi ifisek,
örömmel segítettünk a csapatainknak és a másik csapatának is. Minden
csapat tagja nagy lelkesedéssel készítette a faliképeket, pajzsokat, csákókat, kosarat fontak, íjászkodtak (mindig nagyon népszerű!) néptáncoltak. Egész héten meleg volt, ami azonban nem akadályozott meg
minket, hogy akadályversenyezzünk, számháborúzzunk, és persze a
patakban lógassuk a lábunkat. Mire elérkezett az utolsó nap már mindenki megértette, hogy mit is jelent: „Isten jó hozzám!”. Minden évben
a Hittan tábor egy újabb élmény nekünk is, segítőknek, akik már hosszú
évek óta kapcsolódunk be a tábor programjaiba.

Szerintem Ifis társaim nevében is mondhatom, hogy nem felejtjük el idei
táborunkat sem, ahogyan a korábbiakat sem, azt, hogy Isten milyen jó
hozzánk. Remélem, hogy jövőre ismét itt lehetünk, és segítőként részt
vehetünk egy újabb élményekkel és szeretetben gazdag táborozásban.
IFJ. KOVÁCS GÁBOR

„…mert ti mindnyájan egyek vagytok a Krisztus Jézusban.” (Gal 3,28)
Július közepén vidámsággal telt meg a parókia és templom, közel 50 gyerek, 6 külföldi önkéntes, és több mint 10 magyar segítő vett részt az OM
Hungary alapítvánnyal közösen szervezett angol nyelvű keresztény biblia
táborban.
A világ minden tájáról érkeztek önkéntesek: Észak-Írországból, Angliából, Németországból, Floridából és még Tajvanból is. A lelkes csapat
vasárnap érkezett meg Felsőörsre magyar vezetőjük társaságában, hogy
egy hétig vezessék a tábort.
Reggelenként mindannyian a templomban gyűltünk össze egy közös
éneklésre és az adott napi bibliai történet meghallgatásra. Ennek fontos
része volt mindennap egy- egy idézet megtanulása angolul és magyarul

egyaránt. Ezután a délelőtt további részében a gyerekek korosztályonkénti csoportba osztva vettek részt három angol nyelvi foglalkozáson.
A külföldi segítőkkel tanultak az időjárásról, a számokról, foglalkozásokról, ellentétpárokról és természetesen a bibliai történetekről, mindenki a nyelvi tudásának és életkorának megfelelő szinten. Természetesen
nem csak tanulásról szólt a délelőtt, ebéd előtt a játéké és a kézműves
foglalkozásoké volt a fő szerep.
A délutánok is mozgalmasan teltek. Mindennap egy külföldi önkéntes
mesélt az otthonáról, életéről és arról mit jelent számára hit, hogyan
találta meg Jézust.
Ezután mindennap más-más izgalmas program zárta a napot: sorverseny,
vízibomba csata, íjászat, néptánc. Végül péntek délután a szülők is csatlakoztak hozzánk és egy kis táborzáró előadás keretében, a gyerekek bemutatták mennyit tanultak és mivel foglalkoztak egész héten.
A külföldi segítők és magyar önkéntesek nagyon jól együtt tudtak
működni, reggel és délután is átbeszéltük az aktuális napot, illetve a következőt, folyamatosan figyelve arra, hogy minél színesebb és jobb programokat szervezhessünk a táborozóknak. Nagy munka volt összeszervezni
az ebédeltetést, uzsonnát, takarítást. A táborban aktívan résztvevő magyar
önkénteseken kívül még több mint 20 magyar segítő vett részt a tábor
gördülékeny lebonyolításában. Ezúton köszönet nekik is a munkájukért!
Nagyon hálás és boldog vagyok, hogy részese lehettem ennek az izgalmas
hétnek!
SZIKLAINÉ HEGEDŰS BOGLÁRKA

Krumpli és káposztarendelés!
A Nők Felsőörsért Egyesülete ebben az évben is megszervezi felsőörsi lakosoknak a krumpli és a káposzta vásárlását olaszfalusi
őstermelőtől. Az árakat még nem tudjuk, de az elmúlt éveket ﬁgyelembe véve, reméljük kedvező lesz. A rendeléseket a szüreti programon
is felvesszük. Jelentkezés október 10-ig az alábbi telefonszámokon: Kalmárné Rózsa: 30/ 523-8737 és Kaszásné Anci: 70/564-4351.
NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET

9. oldal

In memoriam…

Id. Horváth Géza, díszmű lakatos
Zimankós téli délután elevenítettük fel az 50es évek ifjúságának emlékeit. Műhelyében duruzsolt a kis vaskályha, megteremtve a
szakmához tartozó miliőt. A falon a régi felsőörsi kovácsműhely képe, mely a faluház
helyén állott valamikor. Az előtte álló falusiak
láthatóan jóízűen hányják-vetik meg a világ dolgait. Afféle találkozó helynek számított ez
akkoriban. A kovácsmester tiszteletben álló
ember volt a faluban. Mesterségbeli fortélyai,
fizikai ereje, az alkotás csodálata mindig magával ragadta a fiatalokat.
Horváth Géza az épület és díszmű lakatos szakmát választotta és tanulta ki Balatonalmádi
híres mesterétől, Koppa Györgytől, akinek emlékére minden év júniusában megrendezik
Balatonalmádiban a Kovácstalálkozót. Ilyenkor
tanítványai is megjelennek, bemutatva mesterségbeli tudásukat, ezzel adózva a „mester” emlékének.
Az ’50-es évek végén szerezte meg szakmunkás
végzettségét, majd a ’60-as évektől pedig
KTSZ-ben dolgoztak, de még mindig együtt,
27 évig a mesterrel és felsőörsi társaival, Tálos
Lajossal és néhai Pecze Gáborral.
A fújtató, a kalapács, az üllő hagyományos
kovács eszközei mellett már megjelentek az
újak, modernebbek: elektromos fujtató, gépkalapács, a hegesztést eltakaró zsugorkötések,
szegecsek.
Számos szép díszkapu, kerítés fémjelzi
munkásságát. Többek között a leégett Megyei
Tanács tetőszerkezetének kovácsoltvas díszít-

ményei, ablakrácsai, kilincsei, a Veszprémi-vár
Gizella kútjának vasalásai, melyet az eredeti
Martinek rajzok alapján újított fel.
Felsőörsön a Főkút kovácsoltvas pajzsa, rajta elhelyezve a falu címerével, szürke márványtáblán aranyozott felirattal: Készíttette a
Millennium emlékére Felsőörs Község Önkormányzata. A rakott vörös kő néhai Csóka Péter
és fiai munkáját dicséri. Felavatta: dr. Bóka
István országgyűlési képviselő, felszentelték:
Ajtós József esperes-plébános, (azóta c. prépost úr)
és Hamar László református lelkész 2000. július
22-én.

A Hősök kertjének kerítése, a Civilház díszkapuja maradandó alkotások, melyekre méltán
büszkék vagyunk.
Csodálatraméltóak az általa készített apró
dísztárgyak, mint a szőlőtőke, tölgyfa ág, üveg
és hébértartók, csillárok, falikarok, virágtartók,
rózsák.
Úgy látja, ma ismét kezd presztízse lenni
a hagyományos kézimunkának.
A könnyen megél ma egy kovács? – kérdésre:
„Milliomos ugyan nem lesz, de, ha ügyes,
boldogul” – hangzik a tőle megszokott szerény
válasz.
Aggódik a szakma jövője miatt: oktatják ugyan,
de az utánpótlás kevés, annak ellenére, hogy
fizikailag már koránt sem olyan nehéz, mint
régen volt. Egyelőre a családban sem lát folytató utódot. A mesterség szépségének a tüzet
tartja, melyben a két izzó anyag összeforr.
Szakma szeretete, mesterségbeli tudása, csöndes szerénysége, adakozó mecénássága például
szolgálhat, s tiszteletet ébreszt.”
A cikk megjelent a Hagyományok, értékek
és hungarikumok Veszprém megyében
I.kötet 2010. Veszprém c. könyv 43. oldalán
a Felsőörs értékei részben.
Ezzel búcsúzunk Géza bácsitól. Reggeli sétáin
már nem futunk össze, de emlékét szívünkben
őrizzük.
RÁSKY MIHÁLYNÉ TANÁR

Újságmelléklet – Helyi értéktár füzetek 2. rész
Tisztelt Olvasó!
Újságunk e számával minden felsőörsi háztartásba eljuttatjuk helyi értéktár füzetünk következő, második számát.
A helyi értéktár füzetek első száma „Pápay Sámuel élete dióhéjban” címmel 2018 júliusában jelent meg és a tavalyi falunapok és
búcsú nyitórendezvényén Pápay Sámuel leszármazottjainak jelenlétében mutattuk be.
Ezt a hagyományt folytatva az idei falunapok és búcsú ünnepélyes megnyitóján bemutattuk a helyi értéktár füzetek második számát.
„A Batthyányak ősi fészke – Batthyány emlékek Felsőörsön” című kiadványt Batthyány-Schmidt Margit jelenlétében mutathattam be.
Hiszem, hogy helyi értékeink jobb megismerésével Felsőörs még szerethetőbbé, értékeink tovább élése még biztosabbá válik.
Forgassák, olvassák élvezettel!
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

A Civil Baráti Kör egyesület 2019. szeptember 29. (vasárnap) 14.00 órától Mihály napi vásárt szervez a Civilház udvarán.
Kérjük és várjuk a kirakodó kézműveseket, termelőket, akik szívesen kínálnák portékájukat.
Jelentkezni: Vargáné Anikónál 06-70/652-9008 • vargalaszlone58@gmail.com
A vásár ideje alatt színes programokkal várjuk Önöket, melyről később részletes tájékoztatást adunk.
VARGA LÁSZLÓNÉ, CBK ELNÖK

10. oldal

Gólyahír
Június 25-én megszületett második
kislányunk, Kelemen Tekla!
4550 grammal és 57 cm-rel látta meg
a napvilágot, nővére Hanga, és szülei,
Eszter és Zsolt legnagyobb örömére!
Szeretettel gratulálunk és jó egészséget
kívánunk a családnak!
További gólyahíreket
örömmel fogad
a Szerkesztőség!

