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Kedvezményes strandbelépõk
Felsõörsieknek!
A 2014-es strandidényre gondolva Felsőörs Község Önkormányzata idén is felvette a kapcsolatot a szomszédos, stranddal rendelkező önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy
kedvezményes strandolási lehetőséget biztosítsanak a Felsőörsi Polgárok részére.
Lapzártánkig írásban Alsóörs
és Csopak község polgármestere továbbította képviselő-testülete alábbi döntését a strandjaikon felsőörsieknek járó kedvezményekre vonatkozóan:
Alsóörs Községi Strand:
Felnőtt belépő:
600 Ft helyett 450 Ft
Gyermek, nyugdíjas belépő:
450 Ft helyett 350 Ft

Csopak Községi Strand:
Idénybérlet
(2014. május 24-szeptember 7.)
25.000 Ft helyett 8.000 Ft
A névre szóló, fényképes idénybérlet igazolványképpel és lakcímkártya felmutatásával igényelhető a strand nyugati pénztáránál.
Alsóörs és Csopak községek
Önkormányzatának ezúton is
köszönjük támogatását!
Biztonságos fürdőzést kívánunk minden Felsőörsi polgárnak az idei szezonra is!

A TeSzedd! – Önkéntesen a tiszta Magyarországért akció ma hazánk legnagyobb önkéntes mozgalma. Idén
immár negyedik alkalommal valósul
meg. A szemétgyűjtési akció keretében szerte az országban „tavaszi
nagytakarítanak” a TeSzedd! önkéntesei. Azért szervezzük meg ezt a mozgalmat minden évben, hogy
közösen megtisztítsuk szűkebb-tágabb környezetünket. Azt is
szeretnénk, ha minél több ember kifejezésre is juttatná a benne
rejlő igényt a tisztaságra és felhagyna a szemeteléssel. Hiszen ha
a kukába kerül a szemét, akkor nincs mit összeszedni. Emellett
az is a célunk, hogy minél többen ráérezzenek az önkéntesség
ízére… A TeSzedd! nemzetközi porondon is bemutatkozik idén,
hiszen Magyarország csatlakozik vele a „Let’s Clean Up Europe!”
elnevezésű összeurópai kezdeményezéshez, amit az Európai Bizottság EWWR LIFE+ programja keretében szerveznek meg. Május 10-én a kontinens 28 országának polgárai töltik a napjukat
szemétszedéssel.

Szabó Balázs
polgármester

Találkozási pont Felsőörsön:
2014. május 10., szombat 9:00 óra
Geológiai Bemutatóhely bejárata
(8227 Felsőörs, Malomvölgy utca 1.)
További információk itt:
http://szelektalok.hu/teszedd/

Itt élünk – Szegedi László

Magyarország Köztársasági Elnöke a
Veszprém Televízió igazgató-főszerkesztője, SZEGEDI LÁSZLÓ részére több évtizedes újságírói munkássága, valamint a
természeti környezetet hitelesen bemutató
szerkesztő-rendező munkája elismeréseként
a MAGYAR ARANY ÉRDEMKERESZT
KITÜNTETÉST adományozta.
A kitüntetés átadására 2014. március 14én 10.00 órakor került sor a Néprajzi Múzeumban. A kitüntetést Áder János Köztársasági Elnök úr nevében dr. Navracsics Tibor
miniszterelnök-helyettes, közigazgatási és
igazságügyi miniszter úr adta át.
A fenti hír apropóján kerestem meg
Szegedi Lászlót, aki nagy örömmel hí-

vott meg otthonába egy kis beszélgetésre. Büszkén mutatta meg a ház télikertjét,
amely a napsütéstől csodálatos fényben
pompázik, és ahol egy hatalmas kaktusz is él. Az udvaron kedves tavacska,
barátságos „kiülő”, amely hangulatos
beszélgetéseknek ad otthont a melegebb
időszakokban. A nappaliban egy keramikus barát által készített kandalló, amely
pedig a hidegebb időkben ad kellemes
hangulatot az otthonnak. Két kedves kutya fogadott, köztük egy vizsla, amely
azonnal levett engem a lábamról.
Kicsit félve kértem interjút egy ilyen tapasztalt, nagyra becsült sajtóstól, de már a
levelezésünk közben bíztatott, „bátorítás

Olgának” címmel küldött nekem életrajzi
adatokat magáról.
(folytatás a 4. oldalon)

MEGHÍVÓ
A Felsőörsi Református Egyházközség, a Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség és Felsőörs Község Önkormányzata nevében szeretettel várjuk az I. világháború kitörésének 100. évfordulója alkalmából és a háborúban elesett felsőörsi áldozatok
tiszteletére rendezendő megemlékezésre!

Hősök Napja - 2014. május 25. vasárnap

11.00 órától koszorúzás a Református templomban
11.15 órától koszorúzás a Róm. kat. prépostsági templom dombján álló Hősök keresztjénél
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Felsőörs község Önkormányzata csatlakozva „A legszebb konyhakertek” –
Magyarország legszebb konyhakertjei országos programhoz
– 2014-ben is meghirdeti

„A legszebb konyhakertek”
című programot/versenyt.
Nevezési kategóriák – megművelt földterület méretei alapján:
- Balkon: Erkélyen kialakított
- Mini: 10 – 50 m2
- Normál: 50 m2 felett
- Zártkert 1.: Zöldség
- Zártkert 2.: Gyümölcsös
- Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
- Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek
Jelentkezési határidő:
2014. május 15.
Jelentkezés módja:
A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
Felsőörs Község Önkormányzatának titkárságán
VAGY
Letölthető a www.felsoors.hu honlapról (’Aktuális hírek’ – ’További bejegyzések’ – ’Legszebb konyhakertek’) és elektronikusan is beküldhető az
onkormányzat@felsoors.hu címre

Fánkfarsang
A Nők Felsőörsért Egyesület 2014. március 8-án megrendezte a már hagyományos
Fánkfarsang rendezvényét, mely most ös�szekapcsolódott a Nőnappal. A program
a meghirdetettek szerint alakult. Nagy sikert aratott a MjuziKöll meglepetésműsor,
amit a község játékos kedvű felnőttei és
gyermekei adtak elő. Hegedüs Veronika
operettműsora tavaszi csokor volt a jelenlévőknek.
A meghirdetett fánkversenyre Angyal
Lászlóné /Erzsike/ és Baumgartner Józsefné hozott fánkot. A zsűritől mindketten vásárlási utalványt kaptak.
Egyesületünk köszönettel tartozik minden segítőnek és támogatónak:
Benedek Szabolcs, Csabainé Edit,

Csikász Ferencné, Eckert Anikó, Hegedüs Ágnes, Hegedüs Zsolt, Kalmár Lajos,
Kaszás László, Lakatos András, Lakatos
Boglárka, Szarka Zsófia, Benedek Zorka,
Benedek Tekla, Papp Gyula, Sütöri Gabriella, Szabó Pálné, Szalai Attila és Szőllős
Zsoltné.
Támogatóink: Antal Gyula, Balaton Riviéra Egyesület, Jázmin virágbolt, Keller
Cukrászda, Kokó Cukrászda, Légrádi József, Maróti Péter, Schőnig Cukrászda.
Köszönjük a sok névtelen felajánlónak
is, akik tombolával járultak hozzá rendezvényünk sikeréhez.
Kaszásné Ferenczi Anna
elnök

Tízezrek futnak
a nemzetközi
barátságért
– Békefutás
Felsõörsön keresztül
Magyarország az idén tizenhetedik
alkalommal kapcsolódik be az európai
országokat összekötő váltóba. A Peace
Run (Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása, amelynek célja, hogy a sport
összekovácsoló ereje által fejlessze az
egyének, közösségek és nemzetek közötti békét és barátságot. A 4 ezer kilométeres európai váltó a 2014-es évben
49 országot kapcsol össze 24.000 kilométeren. A több mint két évtizedes múltra tekintő rendezvényt olyan híres személyiségek támogatták, mint II. János
Pál Pápa, Nelson Mandela, Muhammad
Ali, Teréz anya.
A Peace Run olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat. A
békét jelképező fáklyát egy nemzetközi
futócsapat viszi országról országra. A
korábbi évek rendezvényeihez hasonlóan az idén is világszerte több tízezer
ember kapcsolódik be az 5 kontinensen,
az év során párhuzamosan zajló rendezvényekbe. A nemzetközi váltóhoz
lakóhelyéhez közel bárki csatlakozhat
egy pár lépésre, néhány utcahosszra
vagy akár kilométerekre is. A Békefutás
ugyanakkor jóval több, mint egy sportrendezvény. A futókat minden településen ünnepséggel köszöntik. Ezeken a
helyi harmónia-fesztiválokon a zene, a
tánc, az irodalom és a képzőművészet
eszközeivel fejezhetik ki a helyi közösségek a harmónia iránti törekvésüket és
elkötelezettségüket. A Peace Run így tulajdonképpen egy ünnepsorozat, amely
végigvonul a településeken, országokon
és földrészeken, az egész világon. Útján
reményt, barátságot és örömöt hirdet.
Felsőörsön – idén első alkalommal –
június 18-án, 14:10-14:30 között halad
át a váltó. Útvonala: Lovas felől az Antal-tanknál lépnek be a futók községünk
területére, majd a Fő utcán végighaladva
Veszprém felé hagyják el Felsőörsöt. A
teljes hazai útvonal hossza összesen 397
kilométer, a Felsőörs közigazgatási területére eső táv 9 kilométer.
További információk:
www.bekefutas.hu
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Önkormányzati hírek

Felsőörs Község Önkormányzatának
képviselő-testülete soron következő nyílt
ülését 2014. április 22-én tartotta.
Első napirendi pontként a képviselő-testület tájékoztatást kért a DRV Zrt. meghívott képviselőitől a Felsőörs-Lovas összekötő vízvezeték építéséről. Aki az elmúlt
hetekben próbált a Malomvölgyben Lovas
felé a megszokott turistaúton átsétálni, akadályba ütközött. Március elején ugyanis a
DRV Zrt. Lovas felől indulva elkezdte a
20 cm átmérőjű új összekötő vezeték fektetését. A DRV Zrt. képviselői elmondták,
hogy az összekötés célja kettős. Egyrészt
Felsőörs vízellátását biztosító kutaknál
beálló üzemzavar esetén Lovas felől az
új vezetékszakaszon is tudnának megfelelő ivóvizet Felsőörsre juttatni. Másrészt a
felsőörsi üzemelő kutak tiszta karsztvizének egy részét szeretnék Lovason keresztül
a parti településekre juttatni. A testület, valamint a megjelent és felszólalt helyi civil
szervezet képviselői véleménye szerint ez
utóbbi hordozhat Felsőörs környezeti állapotára veszélyt, hiszen az új vezetéken
elvitt víz akár a patak vízhozamának rovására is mehet. Felsőörs képviselő-testü-

lete határozatban kérte a DRV Zrt-t, hogy
ossza meg a malomvölgyi forrás vízhozamára vonatkozó adatokat, adjon garanciát
arra, hogy a patak vízhozama egy bizonyos
szint alá nem csökkenhet a kutak kitermelése miatt, valamint rendezzék a kirándulók számára is balesetveszélyes, a Malomvölgyben itt-ott fellelhető, a korábbi, több
évtizede használaton kívüli szovjet építésű
összekötő vezetékhez tartozó beton medencék sorsát.
Ezen az ülésen született döntés a civil
szervezetek programjainak megvalósítására kiírt pályázatra érkezett kérelmek támogatásáról. Egyúttal elfogadtuk a civil
szervezetek 2013 évre vonatkozó önkormányzati támogatásukról, éves tevékenységükről szóló beszámolóit.
Ugyancsak döntés született arról, hogy
a jelenlegi közösségszervezőnk felmondása miatt pályázatot ír ki az önkormányzat
közösségszervezői/könyvtárosi munkakör
betöltésére. Plell Olga közösségszervezőnknek ezúton is köszönjük falunk közösségi életében betöltött sokrétű munkáját!
A testület döntött a Miske utca útépítési
tervének elkészíttetéséről.

Civil szervezetek 2014. év
önkormányzati támogatása
Pályázó szervezet neve

Pályázat tárgya

Megítélt
támogatás
(Ft)

Nők Felsőörsért Egyesület Ízutazás (2014.05.31.)

239 000

Felsőörsi Református
Napközis Hittanos
Gyülekezetért Alapítvány Tábor (2014.06.23-27)

68 000

CBK

Tojásfa kiállítás
(2014.04.14-18)

20 000

CBK

Pünkösdi vásári
forgatag (2014.04.7-8)

124 000

CBK

Majális (2014.05.01.)

–

CBK

Nyárbúcsúztató
(2014.09.06-07)

–

FÉK Egyesület

Sólymász előadás
(2014.07.27.)

84 000

FÉK Egyesület

Faültetések
(2014.04.01-12.31.)

65 000

Döntés született az óvoda alapító okiratának módosításáról, mellyel a felvehető
gyermeklétszám a jelenlegi 75-ről 90 főre
emelkedett.
A testület elfogadta az önkormányzat
2014-es közbeszerzési tervét, melyben szerepel az óvodabővítés közbeszerzése.
Döntés született arról, hogy az önkormányzat benyújtja a nyári szociális gyermekétkeztetés támogatására vonatkozó
igényét az állam felé.
A 2014. évi Felsőörsi falunapok és búcsú sztárvendégének Pál Dénest vagy akadályoztatása esetén a New Level Empire
nevű együttest kéri föl az önkormányzat.
A szelektív hulladékgyűjtéshez kapcsolódóan döntés született arról, hogy a két
gyűjtőszigethez egy-egy új ruhagyűjtő
konténer lesz kihelyezve.
A képviselő-testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit olvashatják községünk
honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont
alatt.
Szabó Balázs, polgármester

Ismét kézikönyvben
szerepelünk
Örömmel számolok be
arról, hogy ismét bekerültek szakköri munkáink az
Apáczai Kiadó tanári kézikönyveibe. Ezúttal a 2.
és 6. osztályos „Képzelet
világa” c. segédanyagban
láthatóak
tanítványaim
munkái. A felsőörsi és a
boteves gyerekek alkotásait is láthatják az ország minden iskolájában. Szívből
gratulálok mindenkinek és
köszönöm a munkátokat!
A közreműködő tanulók:
Botev: Gresnyer Hédi,
Vizl Eszter, Biszak Sára,
Schofhauser Lia, Bencze
Domonkos, Bencze Zsófia, Lantai Boróka, Lantai Lili, Kántor Gergely,
Pócza Mihály, Sáfár Dóra, Seliga Klaudia, Sári Zita, Kothencz Boglárka,
Nagy Fanni, Szabó Luca, Benedek Zorka, Pesti Bianka
Felsőörs: Horváth Roland, Papp Kristóf, Vellai-Nemes Szofi, Lipovszky
Áron, Kántor Bíbor, Bödör Levente, Papp Anna, Mekler Balázs, Pócza
Sára, Nagy Virág, Sütöri Zsófia, Pomázi-Lacfi Benedek, Göncz Fanni,
Nagy Luca
Mosonyi Emese

4

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Itt élünk – Szegedi László

(folytatás az 1. oldalról)
Nagyon kedves, barátságos – de igazi vérbeli szakmai tudással bíró ember. És talán
pont emiatt, a beszélgetés vele nem volt nehéz…
Mikor és miért költöztek Felsőörsre?
1990 környékén gyakran utaztunk Veszprémből Alsóörsre, egy nyaralóba. Veszprémben laktunk a húszemeletesben, így,
gondolom, teljesen érthető, hogy vonzódtunk a vidékhez. Mintaként szolgált nekünk az, hogy a Káli-medencében milyen
szívesen telepedtek le értékteremtő városi
emberek. Felsőörsön többször megálltunk,
nagyon tetszett nekünk a falu. Közel van a
Balatonhoz, Almádihoz, Veszprémhez, gyönyörűek az erdők, a táj. Elkezdtünk telkeket
nézegetni, végül a Táncsics utcában vásároltunk egyet. 1990-ben meg is kezdtük az
építkezést, majd 1992-ben végre ide is költöztünk a gyermekeinkkel.
Mi marasztalta Önöket a faluban?
Nagyon élveztük felfedezni a környéket, a
család gyakran kirándult a Malomvölgybe,
a Király-kúthoz, a Miske-tetőre. Házi állataink is voltak, ma már csak kutyák, macska
és aranyhalak a kis kerti tóban, de régebben
volt kecskénk és bárányunk is. Emlékszem
egy kirándulásra, ahol a család – a gyerekek
és a kutyák – mellett, a kecskénk is jött velünk csavarogni.
Bemutatná a gyermekeit is?
Flóra 32 éves virágkötő, Mátyás 28 éves
hangtechnikus és jazz-zenész , akit éppen
most a Snétberger Tehetség Központ foglalkoztat a tavaszi kurzuson, és Róza 26 éves,
grafikus tervező. Van egy unokánk is, 13
éves, aki imád velünk lenni. Ha teheti, a hétvégéket itt, Felsőörsön tölti a nagyszüleivel.
Felsőörs közösségi életébe sikerült bekapcsolódnia?
Munkánk Veszprémhez köt minket. A televíziózás, a stúdiómunka sajnos kiegyensúlyozatlan időbeosztással jár, ezért igen sokat kell
a városban, a munkahelyen lennem. Bánom ,
hogy emiatt a közösségi, kulturális kapcsolatokat itt, Felsőörsön nem tudtam igazán intenzíven kialakítani és ápolni. De tudom, hogy a
faluban sok érdekes foglalkozású ember él és
jó lenne mindenkit megismerni.
Mi vonzotta a televíziózáshoz, a sajtóhoz?
A fotózás és az amatőrfilmezés. A veszprémi művelődési házban, az akkori Dimitrovban volt olyan közeg, ahol már korán kiélhettem ez irányú érdeklődésemet.
1977-ben az UNESCO és a Magyar Állam
alapított egy Országos Oktatási Központot
Veszprémben. Megpályáztam itt egy állást,
amiből 14 év munka lett. Főleg ismeretterjesztő és oktató filmeket készítettünk.
A munkához szükség volt felsőfokú szakmai képesítésre, így a munka mellett jártam
iskolába, Budapesten rendező-operatőr szakon végeztem.

Milyen televíziós munkákat készít
ma?
A természetfilmek, dokumentumfilmek
készítése volt a legkedvesebb feladat a
számomra. Nem hiszek a szenzációhajhász bulvár televízióban. A közszolgálati
és a közösségi televíziózás áll közel hozzám. A közösségeket az értékek tartják
össze, nem a negatív hírek. Az értékteremtő, értékközvetítő helyi tv-t és az ilyen
műsorokat tartom fontosnak.
Ma a Veszprém Televízió igazgató-főszerkesztőjeként menedzseri feladataim
vannak első sorban. A tartalmi, gazdasági, technikai fejlesztésekért is én felelek.
Évekig nem is jutott időm arra, hogy az
eredeti szakmám szerinti munkát gyakorolhassam. Ma már próbálok újra időt szakítani rá. Úgy gondolom, hogy ez nagyon
fontos, mert ezt szeretem igazán!
Tudom, hogy vadászik. Hogy jött a
vadász-szenvedély?
Eleinte csak fényképezőgéppel és kamerával jártam az erdőt. A filmek készítése
közben kerültem kapcsolatba vadászokkal. Találkoztam egy vadászati szakemberrel, aki külföldi lapokba írt cikkeket. Ő
kért meg arra, hogy készítsek fotókat az
írásaihoz. Rajta keresztül kerültem kapcsolatba a vadászattal. Megérintett ez az
ősi eredetű tevékenység és (ahogy a vadászok mondják) „megfertőződtem”. Olyan
értékeit fedeztem fel, amelyek jelen vannak a kultúrában, hagyományokban, irodalomban, képzőművészetben, és mindez
összehozható a filmes szakmámmal is.
„Amikor az erdőn jársz, és rábukkansz
valahol egy forrásra, ülj le melléje csöndesen és figyelj. Nagyon csöndes légy, és
akkor hallani fogod a zöld ruhás tündérke
hangját a surranó vízből. Ha pedig jó füled van, és érted az erdő nyelvét, akkor
meghallhatod azokat a csodaszép meséket,
amiket a forrás, a csermely, a patak tündére
elmond ilyenkor a fáknak.” Wass Albert
Milyen gyakran és hol vadászik?
Kevés időm jut a vadászatra. Hajnalban
és esti holdvilágos időszakokban tudok
erre időt szakítani. Szeretem egyedül járni
az erdőt. Ezt a „luxust” csak itt engedhetem meg magamnak.
Szeretem a vadászirodalmat is, Fekete
István műveit különösen. Ő is ízig-vérig
vadászember volt. Neki is köszönhető,
hogy közelebb hozta a természet világát
az emberekhez.
Ha a munkám engedi majd, szeretnék
jobban bekapcsolódni a falu közösségének életébe. Annyi itt az érték, a szépség!
Felsőörs nagyon megérdemelne egy professzionális filmet. A település-marketinget nagyon fontos dolognak tartom. Egy
ilyen filmmel, azt hiszem, „tartozom”
még.

Képzettség, referenciák:
1972. - Veszprém - Gimnáziumi érettségi
1986. - Állami vadászvizsga
1989. - Budapest - Felsőfokú televíziós
szakmai végzettség rendező-operatőr szakon
1991. - Helyi Érték Díj (híradó kategória)
2001. - Veszprém Megyei Jogú Város Pro
Meritis kitüntetés
2001. - Helyi Televíziók Egyesülete vezetőségi tagság
2003. - 12 részes tudományos, ismeretterjesztő sorozat
rendező-operatőri
munkái (Duna Tv)
2004. - Veszprém Város Kultúrájáért – Gizella-díj
Vadászathoz, vadgazdálkodáshoz, a vadászati kultúra népszerűsítéséhez kötődő szakmai díjak:
2007. - A „Vérebvezetők nyomában”
című filmmel Kittenberger Kálmán
sajtódíj.
TV kategória a Magyar vadgazdálkodás és
vadászat népszerűsítése érdekében.
2010. - A „Kelet-Afrika vándora voltam”
című dokumentumfilmmel Kittenberger Kálmán sajtódíj.
2011. - A Természetfilm-fesztivál Pusztaszer - Vadászati kultúra kategória
díja.
2011. - Helyi Érték Díj dokumentumfilm
kategória.
2011. - Hubertus Kereszt arany fokozata
kitüntetés
A vadászati kultúra és hagyományok népszerűsítéséért.
2010. - A Veszprém Megyei Vadászkamara Média és Kommunikációs Bizottság elnöke
A Vadászkamara kommunikációjának tervezése, szervezése és bonyolítása.
Országos médiakapcsolatok kialakítása.

A Felsőörsi Hírmondó szerkesztősége és
Felsőörs lakóinak nevében ezúton is gratulálunk a megérdemelt elismeréshez, munkájához további sikereket kívánunk!
Plell Olga
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Hõsök keresztje

A préposti kúria előtti téren 1921-ben,
az I. világháborúban elesett felsőörsi lakosok emlékére közadakozásból kőkeresztet
állítottak, amelyet Horváth Lajos prépost
1921. augusztus 1-én áldott meg. A kereszt felirata: „Föltámadunk! Az 1914-18.
világháborúban meghalt felsőörsi hősök
emlékére emeltették a rk. ifjúság közreműködésével a jószívű adakozók 1921.” A
kereszt jobb és bal oldalán az elesettek nevei olvashatók, amelyeket Horváth prépost
1938-ban vésetett rá. Jobb oldalon: Angyal György, Barabás Ferenc, Bartl József,
Bolla István, Derhán József, Évert István,
Galambos István, Hitter Ferenc. Baloldalon: Hitter Gyula, Horváth Gábor, Lennert
József, Lőrincz József, Nagy Bálint, Vass
György, Wéber Ferenc, Zámbó Ferenc.
A községen áthaladó műút építése során
szükségessé vált a hősök keresztjének áthelyezése. Ez az Egyházmegyei Hatóság
engedélyével a Községi tanács és az egyházközségi vezetőség kölcsönös megegyezése alapján 1961. november 30-án meg is
történt. A kereszt a templom homlokzatával
egy vonalban az északi oldalra került. Az
áthelyezési munkát Gipp József veszprémi
kőfaragómester végezte a KPM útépítő vállalatának költségén. A kereszt talapzatába
vízmentesen lezárt üvegben a következő
szövegű okirat került. „ A felsőörsi róm. kat.
egyházközség 1914-18-as világháborúban
elesett hősi halott fiai emlékére közadakozásból emeltette azt a keresztet, melyet
Vurglich Ágoston pápai prelátus, prépostplébános kezdeményezett, Máyer Dömötör
adminisztrátor szorgalmazott és Horváth Lajos prépost-plébános 1921-ben felszentelt. A
kőfaragó munkát Nagy János veszprémi és
Győri Miklós balatonalmádi kőfaragók végezték. A felállítás idején dr. Rott Nándor
volt a veszprémi püspök, Marinovics Ferenc
felsőörsi jegyző, ifj. Figuli Dániel községi
bíró, Bognár Imre bíró, Csendes Gyula róm.
kat. kántortanító, id. Vass István iskolaszéki
világi elnök. Az 1961. évi műútépítés és térrendezés során a kereszt áthelyezése szükségessé vált. A keresztet az Egyházmegyei
Hatóság engedélyével a Közl. és Postaügyi
Minisztérium útépítő vállalata helyeztette
át jelenlegi helyére 1961. november 30-án.
A felállítási munkát Gipp József veszprémi
kőfaragómester végezte. Felsőörs, 1961.
november 30. Dr. Körmendy József sk.
lelkész, egyházközségi elnök, Dr. Keöves
Ferenc sk. világi elnök, Kovács József sk.
tanácselnök, Ruzsa Antalak. vb. titkár, Pohl
József sk. templomatya, id. Galambos István sk. pénztáros.”
A prépostsági templom restaurálási munkatervével kapcsolatban, a templomra való
szabad rálátás miatt, szükségesnek látszott a
hősök keresztje helyének megváltoztatása.
Az egyházközség vezetősége elfogadta az

OMF kiküldöttjének, Mendele Ferencnek
ajánlatát, és a keresztet a jelenlegi helyére
1962-ben áthelyezte.
Mindenszentek ünnepére és halottak napjára a hívek koszorúval és virágokkal díszítik a hősök keresztjét.
A kereszt bronz tartozékait (Krisztustest, Fájdalmas Anya, INRI tábla) 1969-ben
arany-oxiddal befestették.
A felsőörsi kereszteket, a fehér kőből készült Búzer-kereszt kivételével, permi vörös
homokkőből készítették.
A kőbányászat, a kőfaragás római kori
nyomaira utal az a vörös homokkőoszlop,
amely a Főszőlők római leletei között található.
A középkori kőbányászatnak, kőfaragásnak legszebb terméke a felsőörsi XIII. századi román stílusú prépostsági templom. Itt bá-

nyászták a Csiker dűlő déli végződésénél az
Öreghegyet a Kisheggyel összekötő és az Alsóörsre vezető utat keresztező kőpadnak, az
út közvetlen közelében kitüremkedett dombjából a század elején a veszprémi „Károlykápolna” vörös kövét. A követ Angyal János
és id. Angyal Imre felsőörsi lakosok fejtették.
Az 1960-as években a felsőörsi termelőszövetkezeti bányából került ki a budapesti Déli
Pályaudvar vöröskő lábazata is.
A felsőörsi kőbányák és kőfejtők múltjának feltárása az ifjabb nemzedék öröksége
lesz. Sohasem szabad feledni: „A homokot
elhordja a szél, a földet elmossa az ár, de a
kőszikla állja a vihart”.
Részlet dr. Körmendy József felsőörsi prépost, „Keresztek a felsőörsi határban” című
helytörténeti művéből (1980)
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Krónika – 2014. március
Március 1-én Gazdagító programpárok TÁMOP-os pályázatát folytatták a
művészetis gyerekek. A vörösberényi kultúrházban voltak Horváth Márta művésznő
kiállításán. A kiállítás témája a magyar animációs mesefilmek készítése volt. A gyerekek az eredeti háttereket láthatták, amelyek
a rajzfilmekhez készültek.

Március 4-én, húshagyó kedden kiszebábut
égettek el a gyerekek az óvónőkkel közösen
a Miske Óvodában, melyet téltemető énekekkel, mondókákkal kísértek.
Március 14-én a Felsőörsért Közalapítvány
szervezésében Március 15. tiszteletére a
Veszprémi Méretes Szabóság kollekciójából
kiállítás volt. Láthattunk huszárruhát, Bocskai ruhát, népviseletes ruhát, palotásruhát. A
kiállítást megnyitotta Abonyi Gábor, a Sándor
Huszárok Lovas Klubjának elnöke.
Március 14-én az óvodások a Hősök Kertjénél elhelyezték saját készítésű papírzászlóikat és kokárdáikat.
Március 15-én délelőtt tartotta önkormányzatunk az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékünnepét. Ünnepi beszédet Szabó Balázs polgármester úr mondott,
közreműködtek a Malomvölgy Általános
Iskola diákjai és a Búzavirág Népdalkör.

Március 17-ei Víz világnapja alkalmából a
Miske Óvoda egész heti programot készített. A gyerekek kézműveskedtek, készítettek tavat, hajtogattak békát és gólyát, így
egy terepasztalkát hoztak létre. Voltak a
malomvölgyi pataknál, ahol vízmintát vettek. Később az óvodában megvizsgálták a
mintákat mikroszkóp alatt, összehasonlították a csapvízzel. Különböző kísérleteket
végeztek vízzel: vizet forraltak, megfigyelték a gőz keletkezését, különböző anyagokat, például olajat, cukrot kevertek el a
vízben, különböző űrtartalmakat mértek.
Egész héten ehhez kapcsolódó énekeket,
körjátékokat játszottak, és a hetet az óvó nénik témához kapcsolódó bábelőadása zárta.
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Március 20-án LÜK-logikai területi versenyen voltak a 2. osztályból gyerekek. LÜK
annyit jelent, mint L-logika, Ü-ügyesség és
K-kitartás. Ennek a három feltételnek mindenképpen eleget kellett tenniük a versenyen. A logika szakkörre járó gyerekeknek
3 matematikai, 3 logikai, 3 nyelvtani feladatot kellett megoldani 45 perc alatt. Szép
sikerek születtek: 1. helyezett Csabai Pál;
3. helyezett Nagy Ábel; 7. helyezett Kovács
Kevin lett. A gyerekek oklevelet és jutalomkönyvet kaptak.
Március 22-én a művészetis gyerekek a
Gazdagító programpárok pályázat következő „állomásán” voltak, Balatonfüreden
a Vaszary Villa aktuális kiállítását nézték
meg. Interaktív tanórán vettek részt és bajbor szobrot készítettek. A lelkes csapat a
Borcsa Étteremben ebédelt.
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Március 26-án Kovácsné Bognár Gabriella
bemutató órát tartott a leendő első osztályosoknak. A leendő iskolások nagy érdeklődéssel figyelték a tanítást. Felsőörsről várhatóan 15 gyermek lesz elsős a Malomvölgy
Általános Iskolában.

Március 27-től papírgyűjtés volt az iskolában.
Szemezgette: Plell Olga

Felhívás
Tisztelt Felsőörsi Lakosok!
A Nők Felsőörsért Egyesület 2014.
május 31-én tartja VII. Felsőörsi
Ízutazás rendezvényét. A program
déli szomszédjaink és a Földközitenger mellett élők ételeiből szeretne ízelítőt adni.
Azokat, akik jártak ezeken a vidékeken, arról a vidékről költöztek Felső-

örsre vagy ismernek e vidékekre jel- vagy a nofe2006@gmail.com-on.
lemző ételt és el is tudják készíteni, Jelentkezésüket várva maradok
örömmel várjuk a főzők csapatába. tisztelettel:
A szükséges nyersanyagokat egyeKaszásné Ferenczi Anna
sületünk megvásárolja.
Nők Felsőörsért Egyesület elnöke
A kínált ételekből recept-összeállítást készítünk, hogy minél többen
megismerjék.
Lesz interaktív totó is a jellegzetes
fűszerekből és kulturális örökségükből. Ha rendelkeznek Dél-Európát
bemutató fotóval, filmmel, engedélyükkel a rendezvény ideje alatt
bemutatjuk.
Jelentkezésüket és kérdéseiket szívesen várjuk.
Telefon: 06/70- 564-4351
e-mail: kaszas_anna@freemail.hu
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MÁJUSI RENDEZVÉNYEK
Dátum
5. 1.
5. 17.
5. 25.

Program
Majális
Szenior találkozó
Hősök napja
megemlékezés

5.29.

Ügyes kezek
kiállítás

5. 31.

Gyermeknap
- gyermekek
köszöntése
VII. Felsőörsi
Ízutazás –
Ízutazás DélEurópába

5. 31.

Szervező
Helyszín
CBK
Civilház
Közalapítvány Civilház
Felsőörsi
Református
Egyházközség, Római
Katolikus
Egyházközség,
Önkormányzat
Önkormányzat és Miske
Óvoda
Önkormányzat

református
templom és a
római katolikus templom
előtti Hősök
keresztje

NÖFE

Civilház

„Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés segítő
hálózat kiépítése a kelet-balatoni kistérségben”
CÍMŰ TÁMOP 5.2.5./A-10/2-2010-0036 AZONOSÍTÓ SZÁMÚ
PÁLYÁZATI PROGRAM
A támogatási forrás a Kelet-Balatoni térség településein, 11 általános iskolában egységes iskolai szociális munka és ifjúságsegítő hálózat létrehozását és működtetését tette lehetővé.
Az Európai Unió és a Magyar Állam által nyújtott támogatás összege: 47 203 004 Ft.

SAJTÓKÖZLEMÉNY
2014. március 24.
A GIRBEGURBA néven ismert program lassan a végéhez érkezik,
2014. április 10-én zárul.
Célunk az volt, hogy az iskolák szolgáltatásait színesítve, a
pedagógiai programot kiegészítve a gyermekek és szülők
számára helyben nyújtsunk szolgáltatásokat a Kelet-Balatoni
térség településein. Több olyan területet határoztunk meg, amely
hiánypótló jelleggel segítheti az iskolák, pedagógusok és szülők
elégedettségét. Így gondoltunk a hosszú nyári szünetben unatkozó
gyermekekre, a program során közel 600 gyermek táborozhatott
napközis vagy bentlakásos táborban. Számba vettük azokat a
családokat is, akik gyermekük gyengébb teljesítménye ellenére
nem tudnak felzárkóztató szakembert igénybe venni, 38 gyermek
a karógörbítő klub keretein belül készülhettek a pótvizsgára. Az
iskolákban felmerülő konfliktusok megoldását is szerettük volna
segíteni, melyek a tanulóközösségekben, vagy akár a felnőttek és
gyerekek között is kialakulhatnak. A mediációs, önismereti és
művészetterápiás foglalkozásokon 337 gyermek vett részt.
A lelki támogatás is nagyon fontos, így helyet kapott a programban
az iskolapszichológiai hálózat létrehozása is, melybe közel 70
gyermeket tudtunk bevonni. Gondoltunk a szülőkre is: szülői
hatékonyságot növelő tréningeket szerveztünk 14 csoportban – ez
több mint 10 előadást jelent – a térség településein.

Óvoda

Civilház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Álláslehetőség
Felsőörs Község Önkormányzata
közösségszervezői/könyvtárosi
állást hirdet.
Jelentkezni 2014. május 12-ig lehet.
Az álláshirdetésről és a jelentkezés
módjáról részleteket
a www.felsoors.hu oldalon
a ’Kezdőlap’, ’Aktuális hírek’ menüpontban
olvashatnak.

A projekt megvalósításában közreműködött a Balatonalmádi
Szociális Alapszolgáltatási Központ, a Balatonkenesei Területi
Szociális Szolgáltató Intézmény valamennyi munkatársa, a
Kelet-Balatoni térség általános iskoláinak és középiskoláinak
pedagógusai is. Köszönjük a segítséget!
Bízunk benne, hogy a girbegurba út egy kis szakaszán sikerült
mosolyt varázsolni az arcokra!
A projekt az Európai Unió támogatásával, az Európai Szociális
Alap társfinanszírozásával valósult meg.
Szedlák Attila
elnök

Baranyai Edina
projektvezető

Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása
8196 Litér, Álmos u. 37.
E-mail:kbtot@keletbalaton.hu			
www.keletbalaton.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
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