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A kereszténység egyik legnagyobb ünnepe a húsvét. E napon
ünnepli Krisztus feltámadását.
Húsvétkor ér véget a 40 napig
tartó böjt, és ezt a napot előzi
meg hét héttel farsang vasárnapja. Megünnepléséről már a 3.
századból vannak adataink,
azonban az ünnepet nem mindenhol tartották egyidőben. Hazánkban az 1092-ben tartott szabolcsi zsinat szerint akkoriban
négy napig tartottak húsvétot,
majd a nagyszombati zsinat
1611-ben három napra, XIV.
Kelemen pápa 1771-ben pedig
két napra csökkentette. X. Pius
pápa 1911-ben a húsvét második
napját is törölte a kötelező ünnepek sorából, de nálunk továbbra
is megtartották.
A húsvét ünnepének szertartásai közül már a középkorban kiemelkedett a föltámadás megjelenítése, amely az ünnep reggelén
történt. A húsvéti szertartásokhoz
tartozott az étel, a húsvéti bárány
megszentelése. Emellett már a 10.
században említik a sonkaszentelést is. Szokásban volt még a kenyér, a 12. században pedig a tojásszentelés. Ezekkel a liturgikus
cselekményekkel mutatnak összefüggést a naphoz fűződött hiedelmek, szokások... A Székelyföldön
a római katolikus vidékeken még a
századforduló táján is szokásban
volt, hogy a legények és a fiatal
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házasok a templom megkerülése
után végigvonultak a falun, énekelve, imádkozva, majd megkerülték a határt, miközben bő termő
esztendőért, békéért imádkoztak.
A határkerülés után, amikor már
hajnalodni kezdett, a legények színes szalaggal cifra papírossal és
hímes tojással díszített fenyőágakat tűztek kedveseik kapujára: ennek neve hajnalfa volt.
Ünnepélyesen, a pap részvételével ment végbe a zalaegerszegi
határkerülés, amelyet az 1850-es
években még tartottak. Számtalan
hiedelem fűződik a húsvét vasárnapján szentelt ételekhez is. Mint
sok szentelményt, ezek maradékait
is mágikus tárgyként használták.
Például a szentelt sonka csontját
kiakasztották a gyümölcsfára,
hogy sokat teremjen...
Változatlanul a legnépszerűbb a
húsvéti locsolás. Katartikus népszokás, az egész ország területén
ismert. A húsvéthétfő vízbevető,
vízbehányó hétfő elnevezése utal a
szokás eredeti jellegére. A gyerekek locsolkodása szagos vízzel,
rövid versikék kíséretében adománykérés céljából már újabb keletű. Az viszont kevésbé sem,
hogy a legények bandába verődve
a lányokat a kúthoz hurcolták és
egész vödör vízzel leöntötték, nehogy kelésesek legyenek. A locsolás köszöntő versei csekély eltérésekkel országosan ismertek, nem
népi eredetűek. Például: „Szépen
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kérem az anyját, adja elő a lányát,
hadd locsolom a haját! Hadd nőjön nagyra, mint a csikó farka,
még annál is nagyobbra, mint a
Duna hossza! Szabad-e locsolni?”
A húsvéti tojás a húsvéttal,
mint egyházi ünneppel szoros kap-

csolatban van, az egyházi szimbolika szerint a sírjából feltámadó
Krisztust jelképezi. Ugyanakkor a
tojás díszítését nem a kereszténység kezdeményezte. A díszített
húsvéti tojás elsősorban Európa
keleti felén terjedt el. Hazánk

nagy részén ismert a húsvéti tojás
hímzése, legkevésbé az Alföldön.
A családok nagy részénél még ma
is készül a húsvéti piros tojás...

Április
Az április az év negyedik, 30 napos hónapja a
Gergely-naptárban. A hónapot Mars kedveséről,
Vénusról nevezték el, Venust ugyanis Aperirének is
hívták. A név a latin aperire szóból származik, melynek jelentése „ megnyitni” – ez valószínűleg utalás az
ekkor kinyíló természetre. A 18. századi nyelvújítók
szerint az április: nyilonos. A népi kalendárium Szent
György havának is nevezi.
Nevezetes napjai:
Április 1. -Az ugratás, tréfálkodás napja,
4. -A csillagászat napja
7.-Egészségügyi világnap, biztonságos
anyaságért világnap, füstmentes világnap.

10.-Nemzetközi rákellenes nap.
11 -A Magyar Költészet Napja.
18.-Műemlékvédelmi világnap
22.-A Föld napja, környezetvédelem napja.
27.-Vakvezető kutyák napja
28.-A világbéke napja
30.-A méhek napja Magyarországon.
- Az április utolsó vasárnapja : Testvérvárosok
Világnapja.
Egy szólásmondás:
Április esőitől nyílnak május virágai.

A költészet napja
„Hiába fürösztöd önmagadban,
Csak másban moshatod meg arcodat.
Légy egy fűszálon a pici él
S nagyobb leszel a világ tengelyénél”
(József Attila: Nem én kiáltok)

érettségizett. A szegedi egyetem
hallgatója lett, magyar-francia
szakra iratkozott be, innen azonban eltanácsolta Horger Antal
nyelvészprofesszor a „Tiszta szívvel” című verse miatt. Megfordult
a bécsi egyetemen, a párizsi Sorbonne-on, rövid ideig a pesti egyetemre is járt.

Nem illik megmondani, mi a
költészet. Hagyni kell érezni. A
költészetben ez a legcsodálatosabb, József Attilában is, az érzés.
Sokszor igyekeztek tönkretenni,
nem sikerült. Az érzést nem lehet
tönkretenni, a gondolatokkal lehet
próbálkozni.
Április 11. József Attila születésnapja. Ekkor tartjuk minden
évben a Magyar Költészet Napját.
A költészet napja alkalmából
emlékezzünk meg róla!
Hatodik gyermekként született
1905. április 11-én, ekkor azonban
már csak két nénje élt. Apja elhagyta családját. A kisfiú Öcsödön
nevelkedett egy parasztcsaládnál,
de később visszatért Budapestre.
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Kötetei

Édesanyja meghalt, gyámja egyik
nővérének, Jolánnak férje, Makai
Ödön lett. Makóra került gimnáziumba, nyaranta munkát vállalt.
Kilencéves volt, mikor először
öngyilkosságot kísérelt meg.
Megismerkedett Juhász Gyulával, az ő segítségével megjelent
első verseskötete („Szépség koldusa”) Szegeden. A „Nyugat” is közölte verseit. Otthagyta a gimnáziumot, de később Budapesten le-
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1922 Szépség koldusa
1925 Nem én kiáltok
1929 Nincsen apám sem anyám
1931 Döntsd a tőkét, ne siránkozz
1932 Külvárosi éj
1934 Medvetánc
1936 Nagyon fáj
1937. december 3-án a szárszói
állomáson egy tehervonat halálra
gázolta. Máig vitatott, hogy a költő szándékos öngyilkosságot követett-e el, vagy véletlen balesetnek
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esett áldozatul.
József Attila munkássága csak a
költő halála után nyerte el méltó
elismerését.
Életműve szerves része a magyar
kultúrának, verseinek többsége semmit nem vesztett modernségéből,
erejéből. A 20. század egyik legjelentősebb költőjének tekinthető.
Költészete mindenkit képes megszólítani.
A Magyar Költészet Napját 1964

-ben ünnepelték meg először.
Az internetről Lovas Ildikó és
Csakurda Ágnes cikkei nyomán ollózta: Cs. Vidók Ildikó
Községünkben a Költészet napját és a Könyv napját (április 23.) a
Könyvnapok keretén belül ünnepeljük meg április 24- 26 között. Vendégünk lesz Gaál Antal költő, a gyerekeket játszóházba, vetélkedőre és

közös éneklésre hívjuk a Lyrae-duó
közreműködésével, akik sok szép
megzenésített verssel ajándékoznak
meg bennünket. Mindenkit szeretettel várunk, aki a versek és dalok
világában szeretne néhány órára a
hétköznapok rohanásából kikapcsolódni.
Meglepetés! A hallgatóság
tagjai között ajándékokat sorsolunk ki!
Cs. Vidók Ildikó

TOMPA MIHÁLY: A madár, fiaihoz
Száraz ágon, hallgató ajakkal
Meddig ültök, csüggedt madarak?
Nincs talán még elfeledve a dal,
Melyre egykor tanítottalak?!
Vagy ha elmúlt, s többé vissza nem jő
A víg ének s régi kedvetek:
Legyen a dal fájdalmas, merengő,
Fiaim, csak énekeljetek!

Hozzatok dalt emlékül, a hajdan
Lomb- s virággal gazdag tájirul;
Zengjétek meg a jövőt, ha majdan
E kopár föld újra felvirul.
Dalotokra könnyebben derül fény,
Hamarabb kihajt a holt berek;
A jelennek búját édesítvén:
Fiaim, csak énekeljetek!

Nagy vihar volt. Feldúlt berkeinken
Enyhe, árnyas rejtek nem fogad;
S ti hallgattok? elkészültök innen?
Itt hagynátok bús anyátokat?!
Más berekben másképp szól az ének,
Ott nem értik a ti nyelvetek…
Puszta bár, az otthonos vidéknek,
Fiaim, csak énekeljetek!

A bokorban itt az ősi fészek,
Mely növelte könnyű szárnyatok;
Megpihenni most is abba tértek,
Bár a fellegek közt járjatok!
S most, hogy a szél összevissza tépte,
Úgy tennétek, mint az emberek?
Itt hagynátok, idegent cserélve…?
Fiaim, csak énekeljetek!

Gondolatok a Föld napján… (április 22.)
Az első Föld napján, Denis Hayes amerikai egyetemista kezdeményezésére, 1970. április 22-én
25 millió amerikai emelte fel szavát azzal a céllal, hogy a világ
környezetvédõinek lelkiismeretét
felébressze a Föld veszélyeztetettsége iránt.
Ki mondta, hogy nem tudod
megváltoztatni a világot? Így
hangzik a Föld napja mozgalom
egyik jelmondata. 1990 óta Magyarországon is évről évre egyre
többen érzik úgy, legalább megpróbálják.
A Föld napján való megemlékezések alkalmat adnak arra, hogy
az emberek mérlegeljék, kíméletesen bánnak-e környezetükkel.

Tesznek-e azért, hogy a természet,
és benne az ember egészségesebben éljen.
A Föld napját nem csak ünnepelni kell! Sokkal inkább egész
évben úgy kell viselkednünk, úgy
kell élnünk, hogy szûkebb és tágabb környezetünkben óvjuk a
növényeket, fákat, vizeket, madarakat, állatokat.
Mit tehetünk hát mi
„kisemberek”? Elterjeszthetjük
ezeket az eszméket és megállíthatjuk ezt a pusztítást, ami ma
jellemzõ. Ne csak beszéljünk
ezekrõl a dolgokról, hanem tetteinkkel, életvitelünkkel mutassunk
példát. Ha mindenki igyekszik
szépíteni, virágosítani nemcsak a
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saját portáját, hanem tágabb környezetét, utcáját, faluját, máris
tettünk valamit, és mindannyian
jobban fogjuk érezni magunkat!

Kvíz kérdések a Föld Napja alkalmából
1. Hány éve létezik Földünk?
a. 100 millió
b. 4,6 milliárd
c. 2 billió
2. Hány jégkorszak volt - a tudomány jelenlegi álláspontja szerint- a Földön?
a. kettő
b. öt
c. hét
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3. Mennyi volt az eddig mért legmagasabb hőmérséklet árnyékban?
a. 58 C
b. 63 C
c. 68 C
4. Mekkora a Nap felszíni hőmérséklete?
a. 2000 C
b. 6000 C
c. 16000 C
5. Mi a Tsunami?
a. Japán személynév
b. Japán város
c. a szökőár japán elnevezése
6. Mennyi vizet képes az elefánt
egy ivásra elfogyasztani?
a. 49 litert
b. 84 litert
c. 136 litert
7. Az állatok melyik osztályához
tartozik a skorpió?
a. pókoké
b. rákoké
c. bogaraké
8. Az ívni készülő lazac hogyan
talál vissza a szülőhelyére?
a. a folyás irányával ellentétesen
úszik
b. a föld mágnesessége segíti
c. szaglása alapján

9. Mi a gepárd eddig mért legnagyobb sebessége (rövidtávon)?
a. kb. 90 km/h
b. kb. 110 km/h
c. kb. 136 km/h
10. Milyen súlyú a világ legkisebb
madara?
a. 2 gramm
b. 12 dkg
c. közel fél kg
11. Milyen gyógynövény jó leginkább a szénanátha ellen?
a. csalán
b. citromfű
c. kakukkfű
12. Mi a köze egymáshoz a paradicsomnak és a burgonyának?
a. egy országból származnak
b. egy családba tartoznak
c. semmi közük nincs egymáshoz
13. Melyik növény mérgező az
ember számára?
a. tiszafa
b. orgona bokor
c. akác fa
14. A fagyöngy melyik része a
fának?
a. virága
b. élősködő
c. termése

15. Melyik lombhullató?
a. vörösfenyő
b. mamutfenyő
c. feketefenyő
A megfejtések április 24-ig
leadhatók a könyvtár és teleház
nyitvatartási idejében Cs. Vidók
Ildikó művelődésszervezőnek. A
helyes megfejtők között április 25én a költői est előtt jutalmakat sorsolunk ki, melyeket Borbély
György képviselő a Kulturális Oktatási Sport és Ifjúsági Bizottság
elnöke ajánlott fel.
Cs. Vidók Ildikó

Kultúra
Program ajánló
26-án 17 órától : Megzenésített gyermekver
sek (Lyrae-duó)
30-án 19 órától Májusfa állítás Helyszín:
Milleneumi emlékpark

Április
Április 5.

16- 19 óráig húsvéti játszóház – húsvé
ti ablakdíszek készítése a Polgármesteri Hivatalban
Április 13-15. Mandulaünnep mikrotérségi rendez
vény – részletes program külön plakát
szerint
Április 20.
16 óra egészségnap az Egészségügyi
Világnap alkalmából a Polgármesteri
Hivatalban
Április 24-26 Könyvtári napok a Polgármesteri Hivatalban
24-én vetélkedő

Májusi előzetes
Május

4-én Anyák napja az óvodában 16 órakor
Az iskolában 17 órakor
7-én 16 óra Nagymama köszöntés
12-én 16 órakor Pápai Sámuel emlékkiállítás
18-án 9-19 óráig Európa tányéron Helyszín
Udvarház

25-én „Ügyes kezek” játszóház gyerekeknek
(origami)
18 órától Beszélgetés irodalomról, költészetről Gaál Antal költővel
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Klub hírek
A csopaki Nyugdíjas Klub már
ötödik alkalommal 2007. május 19-én
rendezi a nemzetközivé bővült Közép
-dunántúli Regionális Nyugdíjas találkozóját, Csopakon a Fürdő utcában
(strandi parkoló), melyre tisztelettel
hívják Felsőörs lakóit, nyugdíjasait.
----A Honismereti Kör március 10én rendezte meg hagyományteremtő
szándékkal a süteménysütő versenyét. Közreműködött Kotyik Bea,
Piller Benjamin és Strenner Viktória.
Fellépésükkel színesítették alkalmunkat. Rásky Mihályné a jelenlévőknek
elmondta, hogy a ma ismeretes ételeknek régen milyen neve volt, s hogyan készítették a ma már géppel
előállított tésztaféléket. A süteménysütő asszonyok ez alkalomból emléklapot kaptak. Rendezvényünkhöz
Lénárt Imréék ajándékát ezúton is
köszönjük.
Március 20-án húsvét ünnepé-

se tanárnő a tojásfestés különböző technikáit szemléltette, és a
jelenlévő gyerekek nagy lelkesedéssel festették a tojásokat.
A Honismereti Kör programjai
a Faluház nagytermében:
április 11-én 18 órakor Felsőörs
története az 1300-as évek végéig
április 24-én 18 órakor Batthyányiak és Felsőörs kapcsolata
Május 12-én 15 órakor Pápai Sámuel emlékkiállítás megnyitója
Május 29-én 18 órakor Felsőörs
története a XVIII században
Továbbá a Honismereti Kör
vezetőségének megválasztása,
névadó választás
(javaslat : Pápai Sámuel)
----A Kertbarát Kör március 13-i
összejövetelén a Kemira GrowHow
tápanyag gyártó
képviseletében
Schindler Anikó területi képviselő
tartott előadást .Beszélt a kerti virágok, zöldség, szőlő és gyümölcsök
tavaszi kezeléséhez szükséges tápanyagokról, ezek hozzáférhetőségéről. A gyár termékmintáit is bemutatta, többek között az új fejlesztésű
iSeed fűmagkeveréket valamint a
kókuszrost alapú Instant virágföldet.
A Kertbarát Kört színes folyóiratokkal ajándékozta meg.

ről és a húsvéti néphagyományokról emlékeztünk meg. A húsvét
egyházi
kapcsolatáról mesélt
Rásky Mihályné.
Ez alkalommal Mosonyi Eme-
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Kertbarát Kör programja a Faluház nagytermében
Április 12-én 18 órakor Feladatok a
veteményes kertben, vetőmag választási tanácsadás
25-én A méhészet jelentősége és
eredményei a kertészetben és a mezőgazdaságban
Május 10-én 18 órakor kerti tó létesítése, növények, halak gondozása,
műszaki felszerelések.
23-án 18 órakor a Kertbarát Kör kiállításának pontosítása , őszi programok
megbeszélése.
További programajánlatokra a Kertbarát köri alkalmakkor lehet jelentkezni
Tislér Anikó
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Sportnap Felsıörsön
A hideg, esős időben az Általános
Iskola közösségi termében senki nem
fázott.
A község minden lakójának, gyermekek és felnőttek részvételével március 3-án sportnapot rendeztünk. Mindenki jól érezte magát. Asztalitenisz,
csocso, darts, sakk versenyszámokban
mérték össze tudásukat a résztvevők.
A kisgyermekek pedig rajzoltak, színeztek.
Meglepetten tapasztaltuk, milyen
nagy érdeklődés fogadta e rendezvényünket. Aki igazán elfáradt, kisportolta magát, annak az iskola
„gyorsbüféje” adott új erőt, lendületet a
további sportolásra.
Itt szeretném megköszönni mindazoknak, akik támogatták, segítették e
mozgalmas sportnap lebonyolítását,
mind süteményel, üdítővel vagy sporteszközökkel.
-Antal Gyula, Borbély Györgyné,
Csóka Ferenc, Csóka Ferencné, Kalmár Lajosné, Kenézné Berei Györgyi,
Lénárt Imre, Pappné Kiss Zsuzsanna,
Dr. Pudmer Erzsébet, Szöllősiné Erika,
végül, de nem utolsó sorban Felsöörs
Község Önkormányzatának segítségét.
Lesz még Felsőörsön sportnap, ezt
megígérjük. Reméljük legközelebb is

ilyen szép számban találkozunk, és
legalább ennyire jól érezzük magunkat.

Borbély György, Papp Gyula,
Tislér Péter,
rendezők

Bemutatkozó
Már egy hónapja dolgozom a
községben, ahol a könyvtár és teleház vezetésére, valamint a közművelődés programjainak szervezésére kaptam megbízást. Illik hát
röviden bemutatkoznom.
Csángóné Vidók Ildikónak hívnak, egy 23 éves fiú anyukája vagyok, aki a gödöllői Szent István
Egyetem kommunikáció-technikai
mérnök szakának hallgatója.
Születésemtől kezdve Balatonfüreden élek, nagyon szeretem ezt
a várost, és szűkebb-tágabb környezetét.
Pályámat óvónőként kezdtem,
16 évig tevékenykedtem ebben a
munkakörben, és 2 évig tanítottam
általános iskolában német nyelvet.
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A pedagógus pályát nagyon szerettem, az élet mégis úgy hozta,
hogy közelebbről megismerjem a
művelődésszervezés szépségeit is.
1998. óta dolgozom ezen a területen. 2005-ben szereztem felsőfokú
kulturális menedzser végzettséget.
Megtiszteltetésnek érzem, hogy
a sok pályázó közül rám esett a
képviselőtestület választása.
Ezúton is köszönöm a bizalmat,
és azt a rengeteg segítséget, amelyet Tislér Anikótól, és az Önkormányzatnál dolgozó munkatársaimtól kaptam.
Ebben a szaladó világban
mindannyiónknak nagy szüksége
van arra, hogy kikapcsolódjon,
megpihenjen, közös élményeket

Felsőörsi Hírmondó

szerezzen. Remélem, Felsőörsön
sikerül a kultúrából egy kicsiny
szigetet építeni, amit természetesen elsősorban az itteniek igénye
határoz meg. Örülnék, ha eljuttatnák hozzám, mi az, amit leginkább
szeretnének Felsőörsön látni, hallani, megélni. A lehetőségekhez
szabottan megpróbáljuk megvalósítani, mindenki örömére.
A személyes találkozásig üdvözlettel:
Cs. Vidók Ildikó

Felsőörsi Hírmondó

Életképek
A grillázskészítı Irma néni vendége voltam
Kedves Irma, köszönöm, hogy egy
beszélgetésre vendéged lehetek. Tudom, hogy Felsőörsön születtél és a
szüleid is, nagyszüleid is. Mondhatjuk,
hogy tősgyökeres felsőörsi vagy.
Így igaz!
Mesélnél nekünk, milyen volt iskolásnak lenni Felsőörsön?
Teljes más világ volt akkor. Az iskola az Úttörő utcában volt, ahol most
is van, csak kisebb. Az udvar szépen
parkosított, a tanulók gondozták. A
termekben kályhával fűtöttek, hogy ne
fázzunk, a hónunk alatt vittük a tüzelőt
minden nap. Mekkora problémát csinálnak ma abból ha hűvösebb, van!
Ács tanító volt az iskola igazgatója
és Barcza Kálmán meg Lőrincz Jóska
tanított bennünket.
Az iskolából hazafelé kézen fogva,
kettesével kellett mennünk.
Csínytevések?
Csínytevések! Jó, és szófogadó gyerekek voltunk. De emlékszem, egyik
alkalommal hazafelé, az Úttörő utca
elején laktak a Bolla nővérek és valamiért veszekedtek, hangosan kiabáltak
egymással.
Csizmadia Jancsi, Kendli Imre meg
én hallgatva őket kinevettük. Este volt
ne mulass. A Bolla Mária néni eljött
hozzánk elmesélte a délután történtet,
és ezért életemben először és utoljára
kaptam édesapámtól egy pofont, és
büntetésből a szobában le is kellett még
térdelni.
Az általános iskola után talán cukrásznak tanult és akkor tanulta a mandula és diótorta készítését?
Nem! Varrónő szerettem volna lenni, és Bátonyiné, Bözsi néni el is vitt
magával Pestre, hogy majd megtanít
varrni. Talán három hétig voltam ott, és
apámék hazahívtak, hogy segítsek a
gazdaságban. Kukuricát, krumplit kell
rakni, meg veteményezni. Mindenféle
mezőgazdasági munkát kellett csinálni,
kapálni, aratáskor markot szedni, kévét
kötni. Nagyon dolgos fiatal korunk volt.
A fizetség ezért, a búcsúi új ruha volt,
amit először búcsúkor a templomba
vettünk fel. Akkor hétköznapi és ünneplő ruhánk volt., és mindegyikre nagyon
kellett vigyázni.
Milyen szórakozási lehetősége volt
a fiatalságnak ?

Vasárnaponként "cuháré"-ba mentünk a Kultúrházba. A Szalai Jani bácsi
tangóharmonikázott . Idejártak a fiatalok Lovasról, Alsóörsről táncolni. A
korosztályunknak ez volt a vasárnap
délutáni szórakozása.
Úgy hallottam akkor nem volt egyszerű dolog a nagyobb ünnepi alkalom
megtartása.
Így igaz! Az esküvőnket is lopva
volt megtartva, mert a saját borjúnk
levágására sem kaptunk engedélyt. Titokban kellet levágnunk, hogy a
lakodalmat megtarthassuk.
Amikor férjhez mentem,
minden nap két házban kellett
főznöm. Reggel jöttem a nagyszülőkhöz főzni, utána, mire a
papa hazajött a Danoviából, akkorra otthon is meg kellet főznöm. Ez tettem tizenkét évig.
Öregeket ellátni a két gyereket
óvodába vinni és a családot is
ellátni. 1966. évben jöttünk ide a
nagyszülői házba. A nagypapa
még élt. Egy keresetből nem
tudtunk megélni, és elmentem
dolgozni Almádiba az Orvostudományi Egyetem Üdülőjébe a
konyhára, ott sütni is kellett. Beiskoláztak, Füreden vizsgáztatott
az Aranyhídban lévő főnök. Három szezonban dolgoztam itt.
Utána Fűzfőre mentem, 22 év
után sajnos megbetegedtem és
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kórházba kerültem. Lerokkantottak és
nagyon alacsony nyugdíjat állapítottak
meg.
A füredi szívkórházban szobatársam
volt egy csehbányai beteg, az Évike.
Sokat beszélgettünk sütésről, főzésről.
Ö említette:
A keresztapám János bácsi cukrász,
már öregember biztos szívesen megtanítana grillázst készíteni. Két hónapig
tartott részünkre tanfolyamot. Négyen
jártunk hozzá , de a második hónapban
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már két tanulónak mondta, hogy nem
kell a tandíjat fizetni,mert nem voltak
elég ügyesek. Nagyon igyekeztem minél jobban ellesni a sütés fortélyait.
János bácsi említette is: te, gyermekem
még sokra viszed.
Így én a betegségemnek köszönhetem a tortakészítés tudományát. Ezzel
tudtam nagyon alacsony nyugdíjamat
kiegészíteni. Sok esküvőre, születésnapra és egyéb alkalmakra sokféle s forma
tortát készítettem.
Valami érdekes, különleges eseted
volt-e?
Képzeld el az egyik tanulótársam, a

Jakabné Barnagról megkeresett, hogy
az unokája esküvőjére készítsek egy
mandulatortát. Az Udvarház Éttermet is
megformáztam a Gyöngyi kérésére egy
alkalomra.
A grillázs készítésekor gyorsan kell
az alapanyaggal dolgozni. Nem meleg?
Gondold csak el, hogy az olvasztott
cukor milyen meleg lehet, és ha a szeletelt mandulát belekeverjük az sem
hűti le. Formázható, formálható legyen
az anyag még melegen, gyorsan kell
vele dolgozni, nem beszélve, hogy az
ujjaim hegyét is égeti.
Lányaimat próbáltam tanítani, mivel

az egyik cukrász is, de megégette a
kezét és abba is hagyta.
Ma már egészségi állapotom miatt
nagyon ritkán készítek tortát, mert
fizikailag is kifáradok.
Művészi munkáidat látva gratulálok a szép és fantáziadús alkotásokhoz. Sok embernek okoztál örömet,
kik nagyon sokáig a szívükbe zárnak. Én pedig kívánok neked további
jó egészséget.
Tislér Anikó

Gyermek rovat
Kutas Viktória: Az én otthonom
Ez a szó, hogy otthon egyet jelent
számomra: Felsőörs.
Gyermekkorom óta itt élek és növekszem. Egy családi házban élek
családommal.
Ha kinézek az ablakon, jobbról
szőlőtáblákat látok, ahol az emberek
sokat szoktak kapálni, ásni és gazolni.
Nagyon sokat munkálkodnak, még
hőségben is.
Balról szép, és sűrű erdőket látok,
mellette pedig nagy, hatalmas dombokat. Ott szoktunk régen sétálni és játszani.
Szép kilátás nyílik a gyönyörű
Balatonra is, szintén sok régi élménynyel.
Az óvoda is sok szép emléket idéz
fel. Ott szereztem az első barátaimat,
megtanultam az illemet, és sok dolgot
is tanultam közben. Aztán együtt

mentem társaimmal ovisuliba, majd
iskolába. Míg iskolás lettem megtanultam az iskolához tartozó szabályokat.
Most 4. osztályos vagyok, de vannak az iskolámról vicces, érdekes
élményeim. Ott is sok barátot szereztem.
Elsőben egész könnyű dolgokat
tanultunk meg, és felfedezés közben
még szórakoztunk is, de a felső osztályokban egyre nehezebb lesz.
Most negyedikben egészen nehéz
dolgokat kezdtünk el tanulni. Az osztályfőnökünket, Mónika nénit mindenki szereti, és a tananyagot is nagyon jól megtanítja. Az iskolában
megtanultam írni, olvasni, számolni,
tanulni stb.
A falunkban, mint bármelyikben,
itt is van faluház, ahol sokszor szok-

tunk részt venni a kézműves foglalkozásokon. Csináltunk már adventi koszorút és szokott tojásfestés is lenni.
Néha van hajtogatás is. Számos dolgot, tárgyat lehet ezen a foglalkozáson csinálni.
A vörös templom a második legrégebbi templom Magyarországon. Ide
szoktam járni vasárnaponként misére.
A templomunk csodálatosan fel van
díszítve belülről. Nagyon szép a
templom ablakából a kilátás.
A mi falunkban még szép játszótér
is van. Régen rengeteget játszottam a
barátaimmal, ami a régi emlékeket
idézi fel. A játszóterünkön van csúszda, hinta, pad, mérleghinta, lánchíd és
rúd.
Bárhova is kerülök életem során,
megőrzöm a régi élményeimet és emlékeimet a szívemben.

Kutas Nikolett: Egy emlékezetes nap
Minden szombaton kezdődött,
amikor apu azt mondta: ma beteljesedik amire vágytatok, hozunk egy kiskutyát. Én nagyon örültem és Viki is.
Megkérdeztük: „Milyen lesz a
fajtája?”
„Újfunlandi”, mondta apa.
Nagyon kíváncsiak voltunk. Egész
nap azon törtük a fejünket, hogy vajon milyen is lehet a kölyök. Délután
végre elindultunk egy dobozzal
Lókutra. Mikor odaértünk, három
kiskutya fogadott bennünket. Közben
besötétedett. A sötétben alig vettük
észre a szőrgombócokat.
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Hány kiskutya született? - kérdeztük meg a gazditól. Összesen nyolc,
de ötnek már sikerült otthont találni mondta.
Hogy viselkednek a kicsik?- A
három közül az a legelevenebb, amelyik húzkodja a nadrágotokat és hízeleg. Mintha azt mondaná, hogy
„engem vigyetek el.”
„A kutyusoknak van kedvenc rágcsálnivalójuk?” „Igen, nagyon szeretik rágcsálni és ellopni a cipőket.”
„Van a kutyusoknak nevük?”
„Még nincs, de huncutoknak szoktam
őket szólítani.”

Felsőörsi Hírmondó

Azonnal kiválasztottuk az eleven
kölyköt és elneveztük Kormosnak.
Hagytuk, hogy a kutyus elbúcsúzzon
anyukájától, két testvérétől és persze
a gazditól, majd lassan elindultunk
haza. Az úton még nyüszített, de tetszett neki az otthonunk. Az óljába
még nem mert bemenni, de idővel
megszokta, ahogy minket is.
Megkérdeztem tőle:
„Jó neked itt nálunk ?”
„VAU!” – ugatta.
Így lett nekünk egy vízimentő
kutyánk, aki sajnos már nem nálunk

él.
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Felhívás
Felsőörs község állandó lakosság száma: 1433
Korcsoportos bontásban:
0-14 év 247 fő,
15-100 év 1186 fő,
0-18 év 322 fő,
19-60 év 900 fő,
61-100 év 211 fő
----Súlyos mozgáskorlátozottak közlekedési támogatása
Tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a súlyos mozgáskorlátozottak
közlekedési támogatására a kérelmek benyújtási határideje, helye:
2007. április 30. napja, Felsőörs, Polgármesteri Hivatal Igazgatási Iroda
----Önkormányzatunk helyi vállalkozót keres a 168 hrsz-ú erdei út
megépítésére. Terv és információ kérhető a polgármestertől.
Tel.: 87/577-210

Községi Könyvár Felsőörs szívesen fogad kis méretű, kis fényigényű szobanövényeket a könyvtár szépítésére.
A növényeket a hivatal nyitvatartási idejében vesszük át, és előre
is köszönjük.
----Tisztelt Felsőörsiek!
A szervezők nevében szeretném invitálni Önöket a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület " Mandula Ünnep " programjaira, ezen
belül is különös tekintettel a felsőörsiek által szervezett túrákra.
Április 14-én, szombaton délelőtt 10 órakor indul egy gyalogtúra,
április 15-én vasárnap délelőtt 10 órakor pedig egy kerékpár túra.
Lehetőség van a túra után egy közös ebédre is a helyi Udvarház
Étteremben, ahol az ünnepi mandulás menü árából 20% kedvezményt nyújtanak a túra résztvevőinek. Szeretettel várjuk Önöket
Hajdu Ágnes
Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület titkára

„Mandula Ünnep 2007” Programok
Április 13.
(péntek)

14.00 óra

Április 13.
(péntek)

18.30 óra:

Április 13.
(péntek)

kb.19.30 óra

Április 14.
(szombat)

10.00-11.30

Április 14.
(szombat)

10.00-11.00

11.30-14.30

Április 14.
(szombat)

Április 14.
(szombat)

14.00-15.00

14.00 óra
16.00óra

Borverseny a Balaton Riviéra
Boráért
Helyszín: Malom Csárda Csopak, 73as út
Ünnepélyes megnyitó
,
Alsóörsi Csipkeműhely és a
Paloznaki Hímzőkör
közös kiállítása,
„Ellopott pillanatok a természet tárházából” Természetfotókiállítás
Mandula, Mandulás étel és
helyi bor kínálása,
Helyszín: Alsóörs, Művelődési
Ház
„Bakony Fotóklub” Mandulavirágzás c. kiállításának
megnyitója
Helyszín: Lovas, Lovasi Nagy
Gyula Galéria
Bakancsos mandula túra
Mandula, Mandulás étel és
helyi bor kínálása
Helyszín: Felsőörs, Főkút
Vezeti: Dr. Pudmer Erzsébet NFE
Marcipán Manufaktúra és előadások
Szamos Marcipán és mandula
feldolgozással kapcsolatos
érdekességek,
Mandula, Mandulás étel, helyi
bor kínálása,
Szamos Marcipán bemutató,
kóstoló és vásár,
Marcipán szobrok kiállítása,
Gyurmarci: marcipánformázás,
tanítás gyermekeknek és felnőtteknek
Helyszín: Lovas, Faluház
Olaszrizling tanösvény séta
Csopaktól – Paloznak- ig
Vezeti: Tamás Jenő
utána Toto a „Papa Borozójá”-ban.
Amatőrök mandulás sütemény
versenye
Eredményhirdetés, díjátadás,
Mandula, Mandulás étel helyi
bor kínálása és
Mandulás sütemények kóstolója
Helyszín: Paloznak, Faluház,
Nagyterem

Április 14.
(szombat)
Április 14.
(szombat)

17.00-17.30

18.00 óra

Április 15.
(vasárnap)

10.00-12.00

Április 15.
(vasárnap)

11.00 óra

Április 15.
(vasárnap)

15.00 óra

Tavaszköszöntő Koncert
Helyszín: Lovas, Lovasi Nagy
Gyula Galéria
MANDULABÁL
A „Balaton Riviera Bora kikiáltása”
Ünnepélyes eredményhirdetés,
díjátadás,
Brillante Éneklő Egyesület
szórakoztató műsora
3 fogásos vacsora, élőzene,
tánc, tombola,
Sütemények a kalapács alatt –
Árverés,
Helyszín: Malom Csárda, Csopak 73-as út
Jegyek vásárlása: 3.000,-Ft/fő
Keresztes Éva 70/371-8501
Kerékpár túra a Balaton
Riviera településein keresztül
Indulás-érkezés Felsőörs Polgármesteri
Hivatal
Túravezetők Hajdu Ágnes, Szalai
Sándor
Kerékpárok korlátozott számban rendelkezésre állnak.
Zenés Istentisztelet
Zenél: Lóczy Lajos Gimnázium Ifj.
Kórusa Balatonfüred
Helyszín: Alsóörs, Református Templom
„Balaton Riviera Mandulaünnep
2007”
rendezvény sorozatának ünnepélyes
zárása
utána Táncház
Helyszín: Lovas, Faluház

A rendezvényeken a részvétel a Mandulabál kivételével
ingyenes!

Felsőörsi Hírmondó
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Konyha sarok
Mandulás kifli. Egy felsıörsi nyugdíjas
receptje

Hirdetések

Hozzávalók: 4 tojásfehérje, 25 dkg porcukor, 25
dkg dió, 25 dkg mandula.
Elkészítése: a tojásfehérjéket a porcukorral habosra
keverjük, mielőtt készen van, 5 percre gőz fölé teszszük és készre keverjük. A gőzről levéve a 25 dkg
diót óvatosan belekeverjük. Sokkal jobb ízű lesz, ha
fele-fel arányban dió és mandula megy bele.
Kb. 20-25 dkg héjas mandulát hosszában nagykéssel összevagdalunk és ebbe forgatjuk a kis kifliket.
A masszából kiskanállal kiveszünk, majd kifliformára alakítjuk, és papírral bélelt tepsibe rakjuk, kissé távolabb egymástól.
Fakanállal támasszuk ki az előmelegített sütő ajtaját
és takarékon készre sütjük, szárítjuk.
Ha benyomjuk a kiflit és kemény, akkor jó.
Sok van belőle, és nagyon-nagyon finom.
A Felsőörsért Közalapítvány működéséhez kéri,
hogy a 2006. évi jövedelmük után fizetendő adójuk 1%
-ával támogassák az alapítványt, és az adóbevalláskor
az erre a célra rendszeresített NYILATKOZAT formanyomtatványra az alábbiakat szíveskedjenek feltüntetni. FELSŐÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY Adószáma:18925575-1-19
Köszönjük, ha mellettünk dönt !
Tislér Anikó

JÓGA TORNA

A hónap viccei
Tudjátok, ha a „mama” szó betűi
közül egyet elvesztek, hármat pedig megváltoztattok, akkor azt
kapjátok, hogy „sör”.
Csodálatos ugye?
----Nagymama nem láttad a tablettáimat? Az volt ráírva, hogy
„Extasy”.
Nem foglalkozom a rohadt tablettáiddal, amikor sárkány van a
konyhában!!
----Odamegy a nyuszika a kígyóhoz.

Bocs, hogy kicsúfoltalak amiért
nincs lábad.
Felejtsük el.
Kezet rá!
----A férj halálos ágyán!
- Drágám, be kell valljak valamit!
- Mit drágám?
- Megcsaltalak.
- Tudom drágám, azért mérgeztelek meg.

INDUL PÉNTEKENKÉNT 16
ÓRAI KEZDETTEL A
FELSŐÖRSI ISKOLÁBAN.
TARTJA VÁNDOR ANDRÁSNÉ
OKLEVELES JÓGAOKTATÓ.
RÉSZVÉTELI DÍJ 300 FT
INFORMÁCIÓT NYÚJT HAJDU
ÁGNES A 87/477 192
ÉS A 20/ 5536604 TELEFONSZÁMON.
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, AKI KEDVET ÉREZ
EGY KIS KÖZÖS MOZGÁSHOZ.

Szemezgette: Tislér Anikó
Felsőörsi Hírmondó

Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Felelős szerkesztő: Művelődésszervező. Lapszerkesztő: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: OMIKRON 2001 Bt.
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők.
Hirdetésfelvétel a művelődésszervezőnél 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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