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Gólyahír rovat

ÜVEGEZÉS, HŐSZIGETELT ÜVEG KÉSZÍTÉSE.
Helyszíni munka hétvégén is.
Szabó Zsolt 30/237-4456

Örömmel tudatjuk, hogy 3. kislányunk, Hegedűs Júlia Boróka 2009.
január 19-én jött világra, 3300 grammal és 53 cm-rel.
GRATULÁLUNK!
Édesanyja: Hegedűsné Kovács Zsuzsanna
Édesapja: Hegedűs Zsolt

Felsőörsért Közalapítvány ez évben is kéri a település lakóit,
hogy adójuk 1 %-nak felajánlásával támogassák, mely egyetlen bevételi forrása. Az idei évben a Búzavirág Népdalkör támogatására szeretnénk fordítani a felajánlásokat. Amennyiben alapítványunk támogatása mellett dönt, akkor az adóbevallása mellé az
erre a célt szolgáló nyomtatványon a Felsőörsért Közalapítvány adószámát szíveskedjék közölni, amely a következő: 18925575-1-19.

A

HIRDETÉS
Balatonalmádiban őstermelőtől sövénytuja
széles választékban, kedvező áron eladó.

Köszönjük!
Tislér Anikó

Érdeklődni az esti órákban: 88/438-296 telefonszámon.

Iskola Alapítvány adószáma: 18914908-1-19

ÁCS-TECH KFT
ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA
70/ 292-95-41
MOST CSERÉLJE LE,
MERT OLCSÓBB NEM LESZ!
Megtévesztő kedvezmények nélkül
is A LEGOLCSÓBB!
5 légkamrás, csúcsminőségű műanyag nyílászárók
bontással, beépítéssel!
Redőnyök: műanyag/alumínium
rozsdamentes tokkal, zajmentes
gumírozott lefutókkal, igény szerint
rovarhálóval kombinálva.
Fa nyílászárók utólagos,
gépi szigetelése

HÍRMONDÓ

FELHÍVÁS

Kérjük, ajánlják fel adójuk 1 %-át, melyet iskolásaink
úszásoktatására fordítunk!
Köszönjük!

Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
Tisztelt Sportbarátok!

Reluxák
Szalagfüggöny
Napellenző
Roletta,pliszé
Szúnyogháló
Hevederzárak

römmel értesítünk mindenkit, hogy Sportegyesületünk
2005. július 18. óta közhasznú egyesületként működik,
ezért 2008. évtől jogosult a jövedelemadó 1%-ára. Kérjük,
hogy adója 1 %-ával támogassa Egyesületünk munkáját. A befolyó
összegből az ifjúsági csapatban szereplő gyermekeket kívánjuk versenyeztetni.
Adószám: 19265881-1-19
Név: Felsőörsi Ifjúsági Közhasznú Sportegyesület
Rásky Ervin

Ö

SE elnök

Nők Felsőörsért Egyesület

FÓRUM A HONLAPUNKON
A fórum a www.felsoors.hu weblapon! Regisztráció után Ön
is hozzászólhat, véleményt nyilváníthat, ötleteket adhat, új
témát indíthat fórumon.
Kérjük, éljenek a lehetőséggel!
Honlapunk átalakult! Az Önkormányzat kötelezettsége, hogy
tevékenységéről az aktuális információkat honlapján megjelentesse. A www. felsoors.hu -n Önök is elérhetik a rendeleteket, határozatokat, képviselő testületi ülések jegyzőkönyveit.
Érdemes böngészni a web lapunkat, hiszen rendezvények, Felsőörsi Hírmondó példányai, elérhetőségek is megtalálhatók!
A honlap átalakítását az Önkormányzat kötelezettsége miatt
végeztük el. Várható a honlap teljes átalakítása, melyhez várjuk javaslataikat!
Felsőörs Község Önkormányzata

ezzel a felhívással kéri Felsőörsön lakó
adózó magánszemélyeket és vállalkozásokat, hogy adójuk 1 %-át ajánlják fel
egyesületünk javára az alábbi adószámra: 19380458-1-19
Támogatásukat ez év júniusában megrendezendő 3. Felsőörsi Ízutazás rendezvényünkön néhány európai ország – eddig be nem
mutatott – kulturális és gasztronómiai programjaival köszönjük meg.
Az Egyesület címe:

Felsőörsi HÍRMONDÓ

8227 Felsőörs Csalogány út 14.
tel.: 06/30/522-40-55

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező.
Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft.
Lapzárta: minden hó 20-án.
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III. évfolyam 2. szám 2009. január
K É S Z Ü L

A

V E S Z P R É M

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

M E G Y E I

Ö N K O R M Á N Y Z A T

A testületi ülésen történt
2008. december 11-én, 2009. január 08-án, és január 27-én testületi ülés volt a Faluházban, ahol a következő döntések születtek:
- Az Öböl Tv-t megbízta az Önkormányzat, hogy a 2009. évi felsőörsi tárgyú tudósításokat bocsássa a község rendelkezésére.
- A Hermann Ottó utca telektulajdonosainak kérésére az utcát
KERTVÉG utcára nevezték át, s az Úttörő utca és a Kertvég
utca közti 100 m-es útszakaszt lemurváztatja az Önkormányzat.
- A képviselők jóváhagyták a 2009. évi Munkatervet, és Balatonalmádi Város kérelmét, miszerint az orvosi ügyelet gépkocsicseréjéhez 226.226 Ft-tal járuljon hozzá Felsőörs.
- A Képviselőtestület eladásra meghirdette a 163 hrsz-ú, 453 m2
területű ingatlanát a Hóvirág utcában, majd el is adta 4 millió
Ft-ért.
- A református egyház kérésére helyi védelem alá vonta a parókia
épületét, és megfelelő előkészítés után a templom is védelem
alá fog kerülni.
- A testület megkeresi Veszprém Megyei Jogú Várost az iskolatársulás megállapodásának módosítása miatt, mert a felsőörsi
iskolában az étkezési térítés díját Veszprém helyett önkormányzatunk szeretné megállapítani.
- A Bárókerti közösség víziközmű társulatot akar létrehozni (ami
azóta megalakult), és a Képviselőtestület elviekben támogatja a
beruházás lebonyolításával. (A támogatás az APEH-állásfoglalástól függ, amiben azt kérdeztük, önkormányzati beruházásként visszaigényelhető-e a 20% Áfa?)
- Az ÁNTSZ főorvosa felszólította Önkormányzatunkat, hogy
alakítson ki védőnői fogadószobát, vagy bezáratja a szolgálatot.
A célból, hogy a védőnői rendelés helyben megmaradjon, az
összes hiányzó eszköz beszerzéséről döntöttek a Képviselők.
- A Képviselőtestület támogatást kezdeményez a Viola-presszó
alatti földterület tulajdonjogának rendezésére.
- A Testület tervbe vette, hogy a zártkertek átfogó közút-elnevezésével egyidejűleg dr. Szöllősy Árpád (volt svájci tiszteletbeli
konzul) emlékének ápolására (Andrása László és Raﬀai István
kérelmére) utcát nevez el.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

T Á M O G A T Á S Á V A L
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Köszönet
Önkormányzatunk nevében szeretném megköszönni Angyal Imrének, hogy községünknek adományozta (ellenszolgáltatás nélkül) a felsőörsi
templomról készített festményét.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

KÖSZÖNET
Szeretném megköszönni a
nemrég községünkben letelepedett Vasas Béla kőfaragó mesternek, hogy – anyagi ellenszolgáltatás nélkül – a Hősök
Kertjében lévő 1848/49-es emlékhelyen az alumínium tábla
helyett GRÁNITBÓL elkészítette az új emléktáblát.
Önzetlen adománya révén a
Szabadságharc felsőörsi hőseinek méltó emlék állíttatott.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

Kenézné Berei Györgyi

polgármester
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Komposztálás
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MEGYEHÍREK

TÁJÉKOZTATÓ
Tisztelt Lakosok!
elepülésünknek lehetősége adódott részt venni egy kiskerti
komposztálást népszerűsítő programban és ezt rögtön meg is
ragadtuk. Ezzel az országban elsőként Felsőörs teljes területén
tudjuk bevezetni a házi komposztálást, mellyel nagy mennyiségű szerves hulladék helybeli hasznosulását tudjuk elérni. Konyhai és kerti hulladékaink komposztálásával csökkenthető az elszállítandó hulladék
mennyisége, amely az ISPA program keretében akár kisebb hulladékgyűjtő edény használatát is jelentheti. Emellett olyan jó minőségű
anyagot nyerünk, ami jót tesz kertünknek, növényeinknek.
Önnek is és környezetének is jó tehát az, ha csatlakozva a kezdeményezéshez házi komposztálásba kezd, melynek szakmaiságát, lehetőségét a Csalán Egyesület biztosítja. Kérem, gondolja végig, és csatlakozzon Ön is a kezdeményezéshez, komposztálja szerves hulladékát a
jövőben! Reméljük, minél több háztartás bekapcsolódik az elkövetkező hónapok eseményeibe, és hamarosan nagy örömét leli Ön is majd
a komposztálásban.
Ajánlom szíves ﬁgyelmükbe a lehetőséget.
Kenézné Berei Györgyi

T

polgármester

A komposztálási program az

támogatásával valósul meg.
Komposztáljon velünk Ön is!
Vegyen részt Ön is ingyenes programunkban, ha szeretne értékes
nyersanyagot készíteni az otthonában termelődő szerves hulladékból, javítani szeretné kertjének tápanyagtartalmát
vagy örömmel cserélné kisebbre hulladékgyűjtőjét.
A jelentkezés menete:
Március folyamán minden postaládába eljuttatunk egy jelentkezési
lapot, melynek kitöltésével és visszaküldésével jelentkezhet a programra.
Amit Önnek biztosítani tudunk:
– Ingyenes komposztálókeretet,
– Tájékoztató előadást,
– Komposztálást segítő kiadványt,
– Tanácsadást a témában.
– Amit Ön megtehet:
– Részt vehet tájékoztató előadásunkon, melyet követően ingyenesen
kap komposztáló keretet
– Külön gyűjtheti konyhai és kerti szerves hulladékát, így csökkentheti
az elszállítandó hulladék mennyiségét. Ezzel jó minőségű talajjavító
komposztot nyer.
Szervezetünk elérhetősége:
Csalán Egyesület 8200 Veszprém,
Rákóczi u. 3. 1. em. 2.
88/578-390,
csalan@csalan.hu

Horváthné Szalay Gyöngyi, a megyegyűlés új tagja
A tapolcai képviselő, korábbi hétszeres világbajnok és olimpiai bronzérmes párbajtőröző lépett Ács János helyébe.
Horváthné Szalay Gyöngyi esküt tett
és átvette megbízólevelét február másodikán, a Megyeháza Szent István termében.
Egyperces felállással, főhajtással tisztelegtek a képviselők Ács János, a közelmúltban tragikus hirtelenséggel elhunyt polgármester, a megyegyűlés tagja,
bizottsági elnöke emléke előtt.
Felszentelték és beiktatták az új püspököt Pápán
Steinbach József balatonalmádi-balatonfűzfői lelkipásztor ünnepi püspökszentelő
istentisztelet keretében foglalta el a Dunántúli Református Egyházkerület püspöki
székét a zsúfolásig megtelt
pápai református templomban január 30-án ismert országos
és Veszprém megyei közéleti személyiségek előtt.
Az istentiszteleten került sor dr. Huszár Pál főgondnok
és Köntös László lelkészi főjegyző ünnepélyes beiktatására is. A ceremónián dr. Bölcskei Gusztáv, a Tiszántúli
Református Egyházkerület püspöke, a Zsinat ügyvezető lelkészi elnöke hirdetett igét.
Dr. Kovács Zoltán polgármester, országgyűlési képviselő
ünnepi köszöntőjében egyebek mellett kiemelte: Pápa életében, fejlődésében meghatározó szerepük van az egyházaknak.
Az új püspököt köszöntötték mások mellett a határon túli
magyarok református egyházkerületeinek elöljárói is.
Premier és kiállítás a Petőﬁ Színházban
Fergeteges sikerrel és teltház előtt mutatták be Dale Wasserman: Kakukkfészek című művét a hétvégén Veszprémben
Bujtor István rendezésében. A darabban a rendező Eperjes Károllyal együtt a főszerepet is játszotta.
A bemutató eladás előtt Jankovich Marcell ﬁlmrendező
nyitotta meg az Alsóörsi Képzőművészeti Egyesület kiállítását, amelynek művészeti vezetője Horváth Lajos. A megnyitón Devecseri Gábor: Balatoni hajnal című versével
Szcs László, a színház művésze idézte fel a táj hangulatát.
A premiert a megyei közgyűlés
alelnökei, Talabér Márta és
Polgárdy Imre, valamint több
képviselő is megtekintette.
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További információ:
www.veszpremmegye.hu

Farsang az iskolában
ebruár 8-án farsang volt az iskolában. A gyerekek (néhány szülő is) érdekes, ötletes és vicces jelmezekben mutatkoztak be. A hangulat
remek volt, amelyről Pingiczer Szilárd zenéje, a játékos feladatok, a
tombola, és a kiváló büfé is gondoskodott. Köszönjük a szülőknek, a tanítóknak, és mindenkinek, aki segített, munkájával vagy egyéb hozzájárulásával! A farsang bevételét az iskola tavaszi kirándulásra fordítja. Plell Olga

F

Néhány versike a gyerekektől:
„Regős Bendegúz az én becsületes nevem!
Lássanak hát csodát a kicsik és nagyok,
a becsületes ember én magam vagyok”
(Borbély Kristóf )
„Egyszer volt egy kiskakas,
Én volnék jó magam.
Egyszer a szemétdomb tetején
gyémánt félkrajcárt találtam én.
Török császár elvette,
a kincstárba betette.
Kiabáltam, add vissza,
de belevetett a kútba, azután a kemencébe,
de én ezt túléltem.
Méhkasba vetett, de a begyem megmentett.
És most megint itt vagyok, jó nagyot kiálltok:
Kukurikú török császár,
Add vissza a gyémánt félkrajcárom!”
(Szatmári Mirtill)
Az iskola rabja
„Rabul ejtett az iskola,
lógás,trükkök többé soha!
Megszakad a kis szívem,

ha nem ülhetek idebenn!
Halmozom a sok tudást, imádom a tanulást!
Mikor Gabi néni oktat,
én vagyok a legboldogabb!
Láthatjátok emberek elvesztettem eszemet! „
(Tóth Patrik)
Farsang
„Maszkabálba készül az utca,
a talpalávalót Pingiczer Szilárd húzza.
Ringyes-rongyos maskarák
Szalma meg kukorica ﬁgurák ﬁguráznak.
Szólt a nóta, táncolt a láb,
nevettük a sok maszkarát.”
(Derzsi Mónika)

-Adod-e hát az asszonyt a tevéért?
-Igen, adom, vigyed!
- De szép ez a dromedár,
az asszonyt én adom már!
A sivatag hajója drágább,
mint egy asszonyka!”
(Klein Eszter, Kránicz Dóra,
Kozma Korinna, Lengyel Enikő,
Herczeg Barbara, Gabi néni)
Csipkerózsika
„Szerettem az erdőben élni, de egyre inkább
hozzászokom ahhoz, hogy egy nagy kastélyban
élek! Bár még mindig kerülöm a rokkákat!”
(Gedra Szabina)
Űrturista
„Én vagyok az ŰRTURISTA,
Tudom a Hold nem Trappista.
Vagy tán mégis? Ki tudja?!
A biztosat majd akkor tudom,
Ha felszállok és megkóstolom!
Majd ha visszajöttem onnan,
Nektek is elmondom nyomban!”
(Nagy Dániel)

Arabok
„Itt vannak az arabok
sivatagi lovagok!
Teve hajcsár az élen,
amit visznek mind kéred!
Tevénk púpos, szomjas árva,
szép asszony lesz annak ára!
Szomjas szegény szédeleg,
egy kis vízért kesereg!

SÜTEMÉNYRECEPTEK az iskola farsangra küldött ﬁnomságokból
Pilóta keksz
Hozzávalók: 1 margarin (25 dkg), 30 dkg cukor, 2 db tojás, 5 dkg kakaópor, 50
dkg összetört háztartási keksz, kb. 1 dl tej
A cukrot a tojásokat és a tejet jól összekeverjük. Beletesszük a margarint és állandó
keverés mellett a tűzhelyen felolvasztjuk benne. Ha már felolvadt teljesen a margarin, onnantól számítva 1 percig forraljuk. Utána beleöntünk 5 dkg kakaót és a
tört kekszet. Alaposan összekeverjük. Vizes zsírpapírba, vagy vizes frissentartó fóliába csavarjuk, úgy, hogy 2 db hengert formálunk belőle, egy éjjel állni hagyjuk.
Másnap felszeleteljük.

Meggyes lepény
4 db tojássárgáját kikeverünk 18 dkg vajjal, vagy margarinnal, és 20 dkg porcukorral. Végül hozzáadunk 18
dkg lisztet, amelyben elvegyítettünk kb 1/2 cs. sütőport. A 4 tojásfehérjét kemény habbá verjük 5 dkg
porcukorral. A habot óvatosan hozzákeverjük a maszszához. Olajozott, lisztezett tepsibe öntjük és megszórjuk meggyel.

RENDEZVÉNY NAPTÁR 2009.
Március
07. (szo) 18.00
11. (sze) 18.00
13. (p) 17.00
28. (sz) 16.00
Április
04. (szo)
08. (sze)
17-19.

Nőnap
nők köszöntése férﬁaktól műsorral
Honismeret
megemlékezés Reguly Antalról
Márc. 15. Nemzeti Ünnep megemlékezés
Húsvéti játszóház
Egészségnap
Honismeret
Mandula Ünnep

25.(szo)

Kirándulás

Május
03.(v)

Anyák napja

13. (sze)

Honismeret

20.(sze)
Kihívás napja
30.(szo)
Gyermeknap
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere
Faluház
Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere
Malomvölgy Ált. Isk. tetőtere

Faluház
A Rómaiak Hazánk területén, Baláca Faluház
játszóház a Föld Napja alkalmából,
vetélkedővel
(Iskolai, óvodai rendezvények)
Kirándulás Zircre, és Pápai Sámuel
emléktábra koszorúzása
gyermekek köszöntése

Önkormányzat
Honismereti Kör
Önkormányzat
Könyvtár
Könyvtár
Honismereti Kör
Önkormányzat
Önkormányzat

Honismereti Kör
Sportpálya, Óvóda, Iskola, Faluház, utcák Önkormányzat
Iskola
Önkormányzat
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Rovásírásról
risztus után . körül, mikor az egyre nagyobb számú
Hunok megérkeznek a Kárpát-medence nyugati hágóira: a legelöl lovagló két szem (felderítő) megáll,
csendben ﬁgyelnek. Az egyik leszáll a
nyeregből, egy pillanatra megáll, beleszagol a levegőbe, és a társára néz.
Nem kell beszélni. Mindketten értenek a jelekből, az íj után nyúlnak…
Nos, így is kezdődhetne egy gyönyörű ﬁlm Attiláról, de sajnos erre még
várnunk kell. Viszont nézzük meg alaposabban őket. A nyereg, amelyből leszállt az
egyik harcos, pillekönnyű tiszafából készült. – A lovak európai társai mind nagyon
hálásak lettek volna, ha gazdájuk ilyet használ. – Mestermunkák a míves marhabőr
bevonaton lévő díszek, szimbólumok, vagy
a zabla, kengyel, melyek akár több generációt is kiszolgáltak. S az akkori Európában
(nyugaton) még ismeretlenek voltak. Mint
ahogy a harcosok praktikus nagy védelmet
nyújtó, de tág mozgásteret biztosító bőr
vért alatt hordott fehér alsóneműt, és az
ezeken lévő gombokat, csatokat, vagy,
ahogy több használati eszközt is pl. szekérkerék, kanál, villa is tőlük vették át. No és
az íj visszacsapó, reﬂexíj a kor leghatékonyabb és legzseniálisabb fegyvere, mely kétszer-háromszor távolabbra vitt, mint a
római légiók nyilai, és átütötték a páncélt
is. Íjászaink olyan fokon művelték, hogy ha
kellett a sisak rostélyán is belőttek. Hadsereg nem maradt állva előttük. Ezek az íjak
az ellenség kezében mit sem értek, ugyanis
még felajzani is alig tudták. A kor értékrendje szerint felértek egy kőház árával. Itt
meg kell említeni zseniális hadvezéreinket:
természetesen Attilát, s rögtön utána Bulcsút, akinek téli hadjárata kötelező tananyag az Egyesült Államok West-pointi
katonai akadémiáján. De a legnagyobb értékeink közt ott volt mindenki kezében az
írástudás, az ún. rovásírás, mely bizonyíték,
hogy elődeink közül mindenki írástudó
volt, a juhászgyerektől a fejedelemig. Olyan
korban, amikor még a frank császár Nagy
Károly sem tudott írni, saját életrajzírója
Einhard tanúsága szerint. Ebből a korból
találtak Szarvason-köznépi avar női sírbanegy csont tűtartót, amelyre 60 rovásjeles
szöveget karcolt tulajdonosa.
A rovásírás a magyar nyelvvel együtt fejlődött, egy hangot egy betű jelöl, ez a legfejlettebb írásmód mivel a legkorábbi, nem
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vettük át senkitől, ellenben sokaknak átadtuk. Ebből származik többek között a föníciai, az etruszk, az ógörög, a türk írás, és a
germán rúnák. Sajnos ezt a nyelvhez tökéletesen alkalmazkodó jelrendszert a X. században pogánynak minősítették és betiltották. Ekkor tértünk át a latin ábécére,
melyben 13 hangunkra nem volt jel. Így
írásbeliségünket a korabeli európai írásbeliség alacsonyabb szintjére vetette vissza.
A nyelv és írás színtiszta logikájára és egységére néhány példa:
Az sz betű rovásjele, akár a szeg, tehát
sz.
A T betű rovásjele a, tám-támaszték,
formailag is tehát T.
Az M rovásjele, a női emlőpárra hasonlító forma, tehát m.
Rovásírásos emlékeinket valami miatt
fontos volt elpusztítani, ezért sajnos csak
kevés maradt belőlük (amiről tudunk). A
legjelentősebbek:
8000 éves a „Tatárlakai korong”. A „Campagnai bronz baltatok” 3000 éves. „Szkíta
ezüst csésze” 2700 éves. „Nagyszentmiklósi
kincsek” feliratai 1300 éves. „Szarvasi csont
tűtartó” 1300 éves.
Érdekességként megemlítem, hogy olimpiai úszóbajnoknőnk Egerszegi Krisztina
édesanyja átírta a János Vitézt rovásírásra.
Árpádék kész rovásírással érkeztek a Kárpát-medencébe. Ráadásul az Árpáddal érkező magyarság rovásírásának több jele
megegyezik a hatezer évvel korábban keletkezett tatárlakai korong rovásjeleivel. A
Róma közeli campagnai mezőn talált bronz
baltatokon ez olvasható (összeolvasással-ligatúra-írva): „Segít is, üt is, ró is”. Hát nem
gyönyörű? Akár egy mai székely mondás! A
magyar rovásírás elemei tehát már az újkőkorban is bizonyosan megvoltak a Kárpátmedencében. Azt, hogy innen terjedt el,
jelzi a következő döbbenetes megﬁgyelés:
Zelenai Boros Vida Marokkóban gya-
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korló orvosként dolgozott.
Nőbetegei lábán, kezein, sőt a
házak homlokzatán is sajátos,
rovásírásra emlékeztető tetoválások tömkelegét vette észre. A
megfejtéshez a magyar rovásírás kulcsa adta a segítséget.
Szerinte a „G” többes számú
rag használata a felirat ősi korát igazolja, ez a felirat ugyanis
pontos azonosságban fellelhető a hódmezővásárhelyi Tornyai János Múzeumban őrzött
kökénydombi Vénusznak nevezett agyagkorsón.
Az egyiptomi hieroglifák megfejtésénél
szinte elkerülhetetlen a rovásírás ismerete.
A nem rég véget ért balkáni háborúban, a
boszniai kisvárosban, Viszokában élők arra
lettek ﬁgyelmesek, hogy valahányszor bombatalálat érte a közeli hegyet, mélyről jövő
üregre-barlangra utaló hang hallatszik. A
háború végén a NASA is végzett kutatásokat, és a számítógépes hőtérképek révén bebizonyosodott, hogy több kilométernyi
barlangrendszer (melyet ember készített)
található. Ami nem természetes hegy,
hanem egy-több piramis, az ún. Nap Piramis. Összehasonlították a gízai Kheopsz piramissal, melynek magassága 146-148
méter, alapélei 230-231 méteresek. A viszokai nagy piramis magassága közel 200
méter, alapélei elérik a 400 métert. Tehát
jóval nagyobb a gízai társánál. Számunkra
viszont jóval fontosabb, amit bent találtak.
Hát mi mást, mint az ősi magyar rovásírásra is emlékeztető rovásírást! Keletkezését kb. tízezer évvel ezelőttre teszik. A
magyar és etruszk rovásírás ismerőinek az a
véleménye, hogy csak azok nem tudják
megfejteni, akik nem tudnak magyarul, és
nem ismerik a magyar rovásírást. Akik
mindkettő birtokában vannak sorra fejtik
meg a korábban megfejthetetlennek tartott
etruszk rovásírást.
Nos, ennyit ﬁgyelemfelkeltésül a kedves
olvasóknak, hogy gondolkodjunk ezen:
modern korunk médiáin keresztül tudatunkba szivárgó megasztárok és szupersztárok kellő dicsőítése után melyik értéket
hagyjuk örökül utódainknak?
Végezetül két kérdés:
- Mit jelképez a Székelykapu?
- Még hol található hasonló a világban?
Aki tudja a választ, gratulálok, aki kíváncsi rá, annak szívesen segítek!
„Mert a kapu nem arra való,
hogy kizárjon, hanem, hogy
megmutassa a befele utat.”
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„Itt élünk”
Szalai Attila

9 éves.

Ebben a tanévben már harmadik osztályos a Malomvölgy Általános
Iskolában. Naplóját második osztály utáni nyáron írta. Írta? Nem.
Nem csak írta: rajzolta, fényképeket, képeslapokat, belépőket, programfüzetet ragasztott bele. Megőrizte benne nyári emlékeinek szép
pillanatait. Kedves sorait most megosztom önökkel.
NYÁRI NAPLÓ
Naplóját egy görög harcos védi.
„Ő védi a naplót.”
A napló:
„A nyár elején 131 cm magas voltam. A nyár végén: 133 cm.
A súlyom pedig 25 kg-ot nyomott
a szobamérlegen. A nyár végén 27
kg.”
Lerajzolta a tenyerének körvonalát, a lábát nyár elején és a
végén.
„A nyári szünet legelején a nővérem ballagásán voltam Veszprémben. Nagyon csinos volt a nővérem.
Az első héten már nagyon sokat
pihentem. Apával felfújtuk az udvari medencémet is. Aztán napokig csak pancsoltam benne. Ami- kor már meguntam a sok fürdést,
akkor elkísértem Apát, hogy SUZY kutya nagy bundáját lenyírassuk.
Következő napokban Anya elvitt engem a munkahelyére magával, Tihanyba. Míg anya dolgozott, én megismerkedtem a szomszéd bácsival.
A bácsit is Attilának hívják, de ő csak nyáron dolgozik Magyarországon, télen Erdélyben lakik. Kaptam tőle egy nagyon szép fából faragott CSODADOBOZT. Bordó színű, és van rajta egy tulipán.
Nagyon rejtélyesen nyílik, csak én tudom kinyítani. Elrejtették benne
a kiskulcsot, ami nyitja a dobozt.
Amikor anyukám végzett a munkájával, hazafelé jövet megálltunk
egy nagy KÉK mező mellett. A mező tele volt levendulával. Nagyon
jó illatos volt.
Következő héten elmentem a Református HITTAN táborba. Ibolya
nénivel sokat énekeltünk, és játszottunk. Nagyon jól telt a hét.
A következő napokat itthon töltöttem Mamával és Papával. Elkezdtem egy kislámpa összeszerelését a „Bungimba”. Napokkal később

elmentünk Anyával Szántódra Krisztihez, ugyanis tánc-táborban volt a barátnőjével. Megnéztem a táncos
bemutatójukat is. Izgalmas volt a komppal való utazás. A hajó 500 utast és egy
csomó autót is vitt magával egyik partról
a másik partra. (Tihanyból - Szántódra)
Napokkal később pedig megkereszteltek a református templomban. Ünnepélyes volt számomra az Istentisztelet.
Egyik alkalommal az egész család elment Győrbe. Volt városnézés, séta, fürdés a termálfürdőben, és persze fagyizás
is.
Következő napon hosszabb útra indultunk. Egészen Budapestig utaztunk,
Attila 2008. nyár
és ellátogattunk a Tropicariumba. Nagyon tetszettek a tengeri halak, és a fejünk felett úszkáló cápák és ráják.
Egy szombati napon elmentünk
a veszprémi Állatkert 50. születésnapjára. Játékos kérdéseken nyertem egy ajándékcsomagot. Jó nagy
buli volt!
A nyári nagy melegben a legkedveltebb játékom egy locsoló cső
végére erősített virág volt. A virág
a víz nyomásától egész nap bólogatta magát, és engem jól hűsített.
Na és persze a Suzyt is, mikor arra
járt. Jővő nyáron is használni
fogom „locsoló virágot”!
Augusztus 20-án este az egész
Locsoló virág
család elment megnézni a tűzijátékot Balatonalmádiba. Nagyokat
durrant, és gyönyörű fénye volt. És
ami a Balaton vízén robbant fel,
az nagyon érdekes volt.
Hamar vége lett a nyári szünetnek, de azért már várom egy picit
az iskolakezdést is.”
Attila
(A naplóm írásában anyukám sokat segített nekem.)
Ugye milyen kedves? Kérem Önöket, bíztassák gyermeküket arra,
hogy vezessenek naplót! Tegyék ebbe élményeik jelképeit, írják le,
hogy mit gondolnak, mit éreznek. Bizonyos vagyok benne, hogy
évek múlva a gyerekeknek is, és olvasóiknak is becses emlék lesz.

KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ (és konditerem)

Könyvtár
Útikönyvek, felnőtteknek,ifjúságnak,gyerekeknek
A könyvtárban hangos könyvek is kölcsönözhetők!

Útikönyvek,
felnőtteknek, ifjúságnak, gyerekeknek
A könyvtárban hangos könyvek is kölcsönözhetők!
A gyerekek:
Bogármese, Mazsola és Tádé
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Plell Olga
A felnőttek:
Agatha Christie, Rejtő Jenő, Paulo Coelho,
Alessandro Baricco műveiből választhatnak.
Plell Olga
Könyvtár és Teleház vezető
Tel:
87/ 577-209;
30/421-6543
e-mail:
konyvtar@felsoors.hu
Skype: plell.olga
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A MAGYAR KULTÚRA NAPJÁRA
óta január 22-én
ünnepeljük a Magyar Kultúra napját, emlékezvén arra, hogy Kölcsey Ferenc
1823. január 22-én fejezte be a Himnusz
megírását.
Az idő, melyben a Himnusz született, a
magyar nemzet idejének egyik legszomorúbbika volt. A nemzet lelkét erős csüggedtség szállta meg. Már hosszú idő óta
országgyűlés nélkül, rendeletekkel Bécsből kormányozták az országot. Országgyűlés nélkül szedték az adót, a katonát. A
legyengült nemzet már-már megadta
magát. A megyék ellenállottak egy ideig,
de az erőszak megtörte ellenállásukat, s a
hatalom szabadon garázdálkodott. Mi lett
a magyarból? Mi lett Mátyás király országából! Hová lett a magyar vitézség! Hogy
lezüllött, legyengült a hős magyarok ivadéka! Már csak Isten segíthet a magyarokon. Való igaz, hogy a nemzet is bűnös a
maga züllésében, de annyit szenvedett ártatlanul. Ez a gondolat ragadta meg a költőt, amikor Istenhez fordult. Ez a nemzet
megérdemli, hogy Isten megkönyörüljön
rajta, s a „zivataros századok után“ mosolygó, napfényes jövendőt virrasszon reá.
Önkéntelenül is megrohannak szatmárcsekei élményeim.
A temető előtti téren fából faragott emlékmű áll, ahol a kegyelet virágait, szalagjait elhelyezheti az ide látogató. A temető
a „csónak alakú „ fejfákkal, melyek alá ma
is temetkeznek a csekeiek. Talán ez a
forma a legmisztikusabb, s így a kutatók
által is a legvitatottabb kérdés tárgya. A
legvalószínűbb feltevés lehet, hogy kapcsolatban áll a régi magyar, (mások szerint ugor) csónakos temetéssel. A
csónakot itt nem koporsóként kell értelmezni. Régi temetőinket, a -halott faluta vízen túlra telepítették, s így csak csónakkal lehetett megközelíteni. A vízen
túlra való temetkezés szokása kapcsolatban lehet azzal a néphittel, hogy a túlvilágra vezető utat víz keresztezi. Erről
árulkodik a hal- háló-halász- halál szavaink közös eredete is. A fejfa formáját tekintve előrehajlóan faragott, felül éllel
befejezett. A homlokzati oldal mélyebbre
fűrészelt, itt van a sírfelirat helye. Díszítése igen egyszerű, a homlokzati három
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csipkekivágás, ill. ennek variációi, amelyet a késő gótika, illetve a reneszánsz származékainak tekinthetünk a népi barokk
közvetítésével. Ezt az ácsékes homlokzatot többen emberarcként értelmezik. A
csónakos fejfák homlokzati részükkel a
föld felé hajolnak,- védik a sírfeliratot az
időjárás viszontagságaitól- és írásos oldalukkal nyugat felé néznek, így a temető
rendkívül egységes képet mutat. Kulturális örökségünk szerves része.
A Kölcsey - család a hagyomány szerint
Ond vezértől származott. A költő apjának, Kölcsey Péternek Bihar megyében
volt birtoka. Anyja, Bölönyi Ágnes erdélyi leány volt, s a költő ezért fél erdélyinek vallotta magát. Hat évesen elvesztette
apját, majd 12 éves korában szerető édesanyját is. Vigasztalást, enyhülést a könyvek jelentettek számára.
Barátaival kilátogatott a város határába,
s ott homokból felépítette a „dicső Athént“, s benépesítette azt a görög hősök
szobraival. A homokszobrok előtt megállva lelkesítő beszédeket mondott a
görög hősökről. Már bontogatta szárnyát
a jövendő nagy szónoka. S valóban kora
neves politikusává és jogászává érett. Az
országgyűlési ifjak lelkesedtek érte. Az
1836-37-es országgyűlésen a szatmári
adózónép állapotjáról elhangzott nagyívű
beszéde azonban nem talált megértésre, s
a politikai életből kiábrándulva hagyta el
Pozsonyt. Másnap az Országgyűlési Tudósításokat gyászkeretben jelentette meg
az ifjúság.
Szatmárcsekei magányába visszavonulva, unokaöccse, Kölcsey Kálmán nevelésével foglalkozott, s írta meg a
Parainesisben intelmeit, jótanácsait.
Kölcsey Ferenc a hírt és halhatatlanságot illatnak nevezi, mely az elhulló rózsát
egy perccel éli túl. A Himnusz a magyar
nemzet imádsága lett. Lehet -e kétség
abban, hogy neve élni fog, míg egy magyar lesz a földön? Képzelhető-e nemzeti
ünnep e fenséges imádság nélkül? Ez az
imádság örökre biztosította Kölcsey halhatatlanságát. Nevét beírta minden magyar szívébe, s öröklődik nemzedékről,
nemzedékre.
Rásky Mihályné tanár, a Honismereti Kör vezetője
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Vendégünk volt
a Magyar Kultúra Napján:
Jutasi Sándorné Irénke,
a Paloznaki Asszonyklub tagja

elsőörsön hagyományosan minden évben a Honismereti Kör
emlékezik meg a Magyar Kultúra Napjáról. Ilyenkor egy-egy környezetünkben élő irodalombarátunk
műveivel, élétével ismerkedünk.
Az előző években vendégünk volt
P. Tófeji Vali, pápai pedagógus költő,
Somlai Péter veszprémi, dózsavárosi
tanítványom.
Két évvel ezelőtt Paloznakon egy babakiállítást nyitottam meg, és akkor
találkoztam Jutasiné Irénke kötetének
első kiadásával. Belelapozgatva megkapott egyszerű mesélőkedve, bája, lélekmelegítő gondolatai, hite, mely erőt
adott neki az élet nehézségeiben.
Vele jött Prazsák Józsefné, Emike
A Paloznak Jövőjéért Közalapítvány elnöke, aki nagyon sokat tett azért, hogy
Irénke kötete immár a harmadik kiadást érte meg. A kultúra, a szép szó paloznaki „nagykövete“-ként szervez,
irányít, szívét-lelkét adja falujáért, az
értékek megőrzéséért.
Tislér Anikó, a Felsőörsi Közalapítvány elnöke köszöntötte a megjelent ünneplőket, majd Irénkét faggattam gyermekkoráról, Nyírespusztától
Paloznakig.
Kalmárné Rózsa képviselőasszony
szívet melegítően tolmácsolta Irénke
Hitvallás falumról c. versét gyermek és
ifjúkortól a visszaemlékezésig.
A harangok üzenete régen c. novellája
Vizi Gabriella előadásában hangulati
alapot teremtett a nagy mű, a Jégvirág
című novellához. A Veszprémi Nők
Kerekasztala pályázatot hirdetett „Asz-
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szonyok vallomásai az utókor számára”
címmel, amelyen ez lett az egyik fődíjas mű. Az Eötvös Károly Megyei
Könyvtár Millenniumi ládájába kerültek a díjazott pályamunkák, köztük
Irénkéé is. Méltán lehet rá büszke közössége. Katica és Molnár Jóska története megkönnyeztette a hallgatóságot.
Utóélete pedig a hősi emlékmű avatása
Paloznakon, azoknak, akik meghaltak
a hazáért, s ebben Emike és Irénke
múlhatatlan érdeme is ott van. Aztán
fordítottunk egyet, s már is a Téli esték
hagyományaiba csöppentünk Vízi
Gabi segítségével. Megelevenedtek a
karácsonyvárás előkészületei, a tollfosztások hangulata, a színjátszás,
melynek kapcsán nem maradhatott ki
a néptanító, népművelő Szendi
György tanító úr. Irénke a szokások,
hagyományok élő emlékezete, de nem
áll tőle távol a humor sem. Prazsákné
Emike székely góbéságot megelevenítő
stílusban tolmácsolta a Miatyánk c.
karcolatot.
Tislér Anikó a Nyugdíjas kori gondolatokkal zárta a beszélgetést, majd
Irénke kérésére a Mese a vadvirágról c.
vers volt az igazi befejezés, a párját
vesztett Irénke vadvirág harmatcsepp
könnyeivel, aki mostanság népes kis
családja szerető körében tölti napjait és
könyve lapjai egyre bővülnek. Kívánom, hogy erőben egészségben még
sok örömet szerezzen olvasóinak!

Honismereti Kör tájékoztatója
ebruár 11.-én a Honismereti Körünk előadásában a hagyományokról, a staﬁrungról és a népi élet társas-összejöveteléről a tollfosztásról hallhattuk Rásky Mihályné
Zsuzsa, tanárnő színes aprólékos előadását. Megtudhattuk, hogy miből és hány darabból állt a staﬁrung. Megcsodálhattuk az 50 és 100 éves staﬁrung darabokat.
élményüket mesélték el. A tollfosztás hangulatát idézte Kaszás Zoltánné Gizike ﬁnom
süteményét és az én csörögefánkom, melyet jóízűen fogyasztottunk el.
Zsuzsa, köszönjük ezt a színes előadást.
Március 11.-én (szerda) 18 órakor Reguly Antalról emlékezünk meg, szeretettel várunk
mindenkit.
Tislér Anikó
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Várjuk
a Tavaszt

egnap, február 2.-án egész nap azt lestem, hogy kisüt-e a nap vagy
sem, (bár nagyon vágytam rá, de azért reménykedtem, hogy igaza
van az időjósoknak és felhős lesz az ég.) Ugyanis a néphiedelem
szerint, ha ezen a napon kisüt a nap, akkor a medve meglátja az árnyékát
és még visszabújik a vackába, tehát még hosszú télre számíthatunk.
E szerint a népi megﬁgyelés szerint már szerencsére nem kell sokáig kerülgetnünk a havas-latyakos tócsákat, hamarosan jön a tavasz!!!!!
Nagyon reméljük, hogy így lesz, mert a „kikelet”, a napfény, és a meleg
mindegyikünknek plusz energiát ad. Mi a családdal már nagyon várjuk.
Mindez azért jutott az eszembe, mert a régi képeket digitalizálom és
előkerültek a tíz évvel ezelőtti januári képek. Bizony a hófúvás olyan torlaszokat emelt, hogy még a traktor sem volt képes a Kisperjési utcát járhatóvá tenni. Összefogott a férﬁak csapata és közös erővel, lapátolással
tették szabaddá az utat. Eközben a gyerekek a focipálya alatt hatalmas
hó-barlangban múlatták az időt, hisz iskolába úgy sem tudtak menni.
Ezt a telet azóta is sokszor felemlegetjük.
Ilyen ugyan idén nem volt, de azért áztunk-fáztunk eleget, most már
bizony várjuk a meleget!
Napfény csalogató üdvözlettel:
Kissné Bakó Zsuzsanna
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