Itt élünk
Felsőörsi Tekergő Sajtműhely. Micsoda? Sajtműhely. Hol? Hát itt, Felsőörsön. Jó, de hol?
Hát Öreghegyen. Egy igazi sajtos? Hát nem is
mű! Nem hallottál még róla? Hát akkor most
itt az ideje! Híre szájról-szájra terjed, mint egy
népmese, megnéztem közelebbről is. Vagyis
néztem volna, ha első nekifutásra az ügyes GPS
nem visz tovább az úton, bele a kátyúba, egy
szép eső áztatta nap után. „Gergő! Meg kéne
menteni, és el is tévedtem!” – „Megyünk, kiszabadítunk!” –hát így kezdődött a kalandunk!
Török Gergő és felesége, Adrienn, – aki csomagol, szervez, piacol – családi gazdaságként
működtetik a sajtműhelyt. Maga a ház, akár
régi pinceprésház, – gyönyörű panorámával
áll az Öreghegy oldalán, – kívülről nem
tűnik Sajtháznak. Az épület bent egy világosra csempézett, jól felszerelt helyiséget rejt,
mellette csomagolókonyhát és alatta kiváló
páratartalmú, sötét pincét az érlelődő sajtoknak, és nem messze egy istállót Jolival, a
tehénnel, aki a tavaszi friss füvet várja.
A kezdetekről így vall Gergő:
– Fehérvárról költöztünk Almádiba, ahová
édesapám családja való. Eleinte nyaralni jártunk
ide, majd megörököltük nagyszüleim házát.
Aztán megvettük ezt a kis szőlőt a présházzal,
majd elhatároztuk, hogy felszámoljuk az ottani
életünket. Piacra árulni még visszajárunk oda
is, illetve szombatonként Almádiba. Adrienn
félállása is még odaköt bennünket, de két fiunk
már Almádiba jár iskolába.
– Honnan jött a sajtkészítés?
– Hobbiként indult. Ekkor még az íróasztal
mellett ültem, édesapám cégében dolgoztam,
de mindig éreztem, hogy valami hiányzik,
valami másra vágyom. A konyhában kezdtem
kísérletezni, mire jó a tej? Hogy alszik meg,
hogyan változik, hogyan készül a sajt? Kilyukasztott rámás doboz volt ekkor még a sajtformám. Feleségem ekkor egy borkóstoltatással
foglalkozó cégnél dolgozott, ahol ezek a kezdeti sajtkísérletezések be lettek mutatva,
társítva a borokhoz. Nagy siker és érdeklődés
fogadta a munkámat, a sajtok mellé az érdeklődők mindig beszámolót kaphattak próbálkozásaimról. Rájöttem, komoly tudás nélkül
megragadnék ezen a szinten, így felnőtt fejjel,
hétvégi elfoglaltságként beiratkoztam Csermajor Tejipari Szakiskolájába, a sajtkészítés régi

fellegvárába, ahol szinte utolsók között
végeztem. Megtanultam üzemi körülmények
között sajtot készíteni, de az a tudás, amit ott
kaptam, elindított egy új, izgalmas út felé.
Mára már magam veszem kézbe a munkafolyamatokat, kiiktatva minden gépet, csakis kézzel
készítem a sajtokat. A rámás dobozok óta
hosszú út vezetett idáig, hogy saját állatok
tejével dolgozhatok, saját műhelyben és mindezt a csodálatos Balaton-felvidéken tehetem,
ahova mindig vágytam, visszatérve gyökereimhez.
– Milyen tejtermékeket készítetek?
– Joghurtot, túrót, zsendicét, füstölt parenyicát, friss sajtokat fűszerekkel, ordát, kőrözöttet.
A pincében hónapokig érlelődnek fahamuban
és egyéb módokon az érlelt sajtjaink.
– Mennyi sajtot készítetek itt?
– Ez változó. Vannak állandó megrendeléseink
és mindig vannak friss sajtok, melyek azonnali
fogyasztásra alkalmasak. Mindig annyi sajtot
készítünk, amennyit el tudunk adni. Az érlelteket hónapokig dédelgetjük, míg hagyjuk,
hogy megmutassák magukat. Minden guriga

sajt más, hiszen más aznap a tej, más a napszak,
más a hőmérséklet. Ez mind befolyásolja az ízt.
Ezért, mielőtt vásárolna valaki, előbb mindig
megkóstoltatjuk.
– És ha bejön egy nagy sajtrendelés?
– Akkor visszamondjuk, hogy nincs 10 kiló,
csak 5 kiló, annyit tudunk adni. Ebben a vállalkozásban ketten vagyunk, ha más készítené, akkor az íze, a gyúrása a sajtnak már
más. Amennyit elő tudunk állítani így,
annyit adunk el. Az állat körüli teendőkben,
a későbbiekben viszont jól jönne a segítség.
– Helytálló lehet ez a mai világban?
– Mi abban hiszünk, hogy vegyenek az emberek keveset, de jót és persze helyit. Hosszú
távon úgy hisszük, ez a jövő. Nem tudunk
versenyezni árban a nagyokkal, de nem is
akarunk. Szeretjük tudni, ki eszi a termékünket, ezért is értékesítjük saját magunk őket.
A nagyobb rendeléseket nem biztos, hogy
hirtelen tudjuk teljesíteni, hiszen azt előre el
is kell készíteni. Mindig egy hétre gondolkozunk előre. Nyaralni ritkán tudunk menni,
de élvezzük, hogy most ott élünk, ahova
eddig csak hétvégén jutottunk el. Ez egy életforma lett számunkra, amely sok lemondással, de sok örömmel is jár.
– Hol lehet benneteket megtalálni?
– Almádiban, szombat délelőtt a piacon. Itt
Felsőörsön az Oportó utcában, de érdemes
előtte telefonálni, hogy kint vagyunk-e, illetve, hogy ne tévedjetek el! ☺ A telefonszám:
06-20-9167-298. Természetesen csoportoknak is szívesen bemutatjuk a sajtkészítés izgalmas világát, megmutatjuk, hogy A SAJT
LEHET TEJBŐL IS!
– Köszönöm szépen és jó étvágyat kívánok!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

2. oldal

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. február
27-én rendkívüli ülést tartott. A rendkívüli ülés oka két határidős téma
megtárgyalása volt. Az egyik a 2016. évi költségvetés negyedik negyedéves módosításának elfogadása, melynek eredményeképpen az
eredeti költségvetési rendelet, központi támogatás nélküli 353 110
millió forintos főösszege 442 450 millió forintra módosult. A másik
téma az önkormányzat tulajdonában, de a DRV Zrt. üzemeltetésében
lévő víziközmű hálózat ún. gördülő fejlesztési tervével kapcsolatos,
lényegében formai döntések meghozataláról szólt.
Ezt követően a képviselő-testület március 6-án tartotta soron
következő nyílt ülését.
A képviselő-testület elsőként jóváhagyta a településrendezési terv
folyamatban lévő módosításának véleményezési dokumentációját.
Másodikként a képviselők döntöttek arról, hogy 2017-ben a
Veszprém TV-t bízzuk meg azzal, hogy tudósítson a felsőörsi
hírekről, eseményekről.
A következőkben a testület egyhangúlag elfogadta az Önkormányzat
és a Közös Önkormányzati Hivatal 2017-es költségvetését. Az önkormányzat idei költségvetésének központi támogatás nélküli főösszege
613.310.304,- forint.
A következőkben a Viola presszónak is helyet adó ingatlan ügyével
kapcsolatos mindenre kiterjedő és alapos tájékoztatóról tárgyaltak a
képviselők. Elhangzott, hogy a presszó melletti buszmegálló ablaka

ismét be van törve. Az önkormányzat ajánlatot kér a Batthyány tér
kamerarendszerrel való felszerelésére.
A képviselők elfogadták a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Leader
Egyesület támogatási kérelmét, melynek köszönhetően ebben
a pályázati ciklusban további források válnak elérhetővé Felsőörs
számára, mintegy 5.467 ezer Ft keretösszegben.
A testület jóváhagyta a háziorvosi ügyeleti ellátás közös szervezésről
szóló keret-megállapodás módosítását, melynek értelmében így a
résztvevő települések hozzájárulása 41 Ft/fő (lakosságszám) /hó
összegről 43 Ft/fő /hó összegre emelkedik.
A következőkben a képviselők arról döntöttek, hogy ajánlatot kérnek az
orvosi rendelő födém- és homlokzatszigetelésének kivitelezésére.
A római katolikus templom melletti Hősök Keresztje felújításához
elvi hozzájárulását adta a testület az egyházközség kérelmére.
A testület kinyilvánította szándékát, hogy más településekkel alakított konzorciummal pályázzunk az EFOP 1.5.2 jelű „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című pályázati forrásra.
Végezetül a testület elfogadta az önkormányzat lejárt idejű határozatok
végrehajtásáról szóló beszámolómat és meghallgatta az elmúlt ülés óta
történt fontosabb önkormányzati eseményekről szóló tájékoztatómat.

Felsőörs Község Önkormányzata – csatlakozva „A legszebb
konyhakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei
országos programhoz – 2017-ben is meghirdeti a helyi

Pályázati felhívás – Civil szervezetek részére

„A legszebb konyhakertek”
című programot/versenyt
A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját,
rokonai, vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet,
gondozza azt, termesszen benne maga és családja számára minél
több konyhakerti zöldséget, gyümölcsöt.
Nevezési kategóriák:
• 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

A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Felsőörs Önkormányzata pályázatot hirdet bejegyzett társadalmi
szervezetek részére a 2017-es évre Felsőörs közigazgatási területén
közösségi rendezvények, programok lebonyolítására.
A beérkező pályázatok között felosztható 2017 évi keretösszeg:
600 000 Ft.
A pályázatokat Felsőörs Község Önkormányzatához (8227 Felsőörs,
Szabadság tér 2.) lehet benyújtani 2017. április 14-ig (péntekig).
A pályázatokat a Humán Bizottság javaslatával a képviselő-testület
bírálja el a pályázat benyújtását követő aktuális
(előreláthatóan május elején) soros ülésén.
A pályázattal kapcsolatos részletek az önkormányzat hivatalos honlapján olvashatók. (www.felsoors.hu )
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Jelentkezési határidő: 2017. április 30.
Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása
Jelentkezési lap kérhető és leadható:
• Felsőörs Község Önkormányzatának titkárságán
• Felsőörsi Könyvtárban
• Letölthető a www.felsoors.hu honlapról (’Aktuális hírek’ –
’További bejegyzések’ – ’Legszebb konyhakertek’) és elektronikusan is beküldhető az onkormanyzat@felsoors.hu címre
Várjuk minden zöldség/gyümölcs termesztő kertművelő jelentkezését!
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Óvodai beiratkozás
A gyermekek a 2017/2018. nevelési évre vonatkozó egy időszakon
belüli óvodai felvételének
Ideje: 2017. április 20. (csütörtök) 8.00–16.30 óra
Helye: Miske Óvoda 8227 Felsőörs, Fő u. 21.
Részletek a hirdetőkön, illetve az Önkormányzat honlapján.

Iskolai beíratás
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő
általános iskolai beíratás ideje a felsőörsi Malomvölgy Általános Iskolába:
2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig
2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig
Részletek a hirdetőkön, illetve az Önkormányzat honlapján.
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Hazánk és falunk az Ókorban, a rómaiak Pannóniában
Időszámításunk szerinti első évszázadban a Római Birodalom része lett a Dunántúl. Traianus császár alatt Pannonia Superiorhoz – Felső-Pannoniához – tartoztunk, mint
provincia. Fontos szerepe volt még a Dunának, amely természetes védelmet alakított ki a barbárok ellen. A rómaiak
négy légióval (legmagasabb katonai egység) szállták mega
területet, limeseket (erődláncok) őrtornyokkal, hírlánccal
építettek ki. A katonai megszállás után magán közép- és
nagybirtokok, majd császári latifundiumok alakultak itt.
Többek között ezek látták el Itáliát mezőgazdasági termékekkel. A tehetősebbek vidéki házai nagy luxussal berendezett, művészien díszített épületek voltak. A helyiségekben
mozaikpadlót és festett falakat találunk. Fürdőt is kialakítottak, melyet négyszögben vettek körbe a többi helyiségek.
Padlófűtést és vízvezetéket használtak. E téren jelentős szerepe van a falunktól alig 5 km-re fekvő Baláca puszta villagazdaságnak. A 230x350 méter hosszú kőfallal körülvett
villatelepülés valószínűsíthető neve: Caesariana, császári tulajdonra utal. Az Aquincumot Itáliával összekötő út
sávjában fekszik. „Villán” olyan lakóházakat, vagy épületcsoportokat értünk, amelyek bizonyíthatóan mezőgazdasági
jellegű épületkomplexushoz (majorság) tartoztak. A mellékelt ábrán a balácai villa alaprajza látható. A gazdasági
épületeket, magtárakat távolabb helyezték el, és az egész
épületcsoportot fallal kerítették körbe. Ők honosították
meg hazánkban a barackot, cseresznyét és a szőlőt. Többek
között a Főszőlőkben található régészeti leletek is ezt mutatják. Az utak mentén 2–3 m magas henger alakú mérföldköveket használtak útjelzőként. A kocsikat távolságmérőkkel
szerelték fel (minden mérföldnél egy kis golyó esett a számláló dobozba). Megyénkben egy völgyet áthidaló római út
eredetiben fennmaradt szakasza látható Öskü és Várpalota
között a Kikeri-tóra épített kis vízduzzasztó művel. A Tapolca felől induló római út Nemesvámosnál fordult keletnek
és Baláca pusztánál át Meggyes pusztán keresztül húzódott
Szentkirályszabadja–Litér felé.
Falunk határában Laczkó Dezső tárt fel a Köves-pusztától
délre eső Kőpad nevű helyen egy római kori tanya villa
maradványait, a Miske-tetőn pedig Csendes Gyula helyi
lakos, rk. tanító talált 5 római bronz pénzt, egy nagyobb
éremlelet pedig a Táncsics u. 4. sz. alatt került elő. A legje-

Pannonia

lentősebb római kori települések a Főszőlők helyén voltak.
1860 táján Rómer Flóris régész a Mórocza szőlőben talált
római kori téglákat és egy kőoszlopot. Lőrincze István
öreghegyi birtokán téglaoszlopos terasz, terrazzó padló és
füstcsövek kerültek elő, a Korpády birtokon pedig szobortalpazat, bronz fibulák, lándzsahegy. A Vörös kapaszkodójánál egy téglasírt szántottak ki, melyben egy emberi
koponya töredékei feküdtek. Itt éltek leghosszabb ideig
római telepesek, az I.–IV. századig, mígnem a népvándorlás
hullámai eltűntették őket.
Mit jelentett az itt lakó nép szempontjából ez a hódítás?
Rendet, biztonságot, kereskedelmet, utakat, városokat.
A mocsarak lecsapolását, a határvédelem kiépítését, azelőtt
elképzelhetetlen távolságokat egybeszövő kapcsolatokat.
Az egész Római Birodalom minden népe keveredett itt.
Olyan közigazgatást teremtettek, amelynek párja azóta is
ritka. ( Jogéletünk alapja mind a mai napig a római jog.)
Joggal írhatta büszkén Vergilius az Aeneis VI. énekében:
„Ám a te mesterséged római az, hogy uralkodj, el ne feledd,
hogy békés törvényekkel igazgass, és kíméld, aki meghódolt, de leverd, aki lázad!”
RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR
Baláca alaprajza
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Báloztunk
Február 25-én tartotta az Önkormányzat
szokásos farsangi bálját. Olyan nagy volt az
érdeklődés, hogy már az első januári délutánon, amikor megérkeztek a jegyek, aznap
el is fogytak! 130 ember tudott megvacsorázni a Snétberger Zenei Központban, amely
lassan a falu lakosai számára is kicsi lesz!

Ezúttal a Mokka Zenekar szolgáltatta a talpalávalót, muzsikájukban nem találtunk
kivetnivalót! Az esten bemutatkozott az iskola Apró Torna Csoportja, a Country Linedance Family, és fantasztikus hangulatot
varázsolt a Botorka Néptáncegyüttes! Az ízletes vacsorát idén vegyestálak formájában
Fotók: Steiger Veronika

kaptuk, és nem hiányozhatott a farsangi fánk
sem! A mulatságot jelmezverseny és tombolasorsolás szakította meg. Bízom benne,
hogy aki ott volt, jól érezte magát!
Köszönet illet minden segítőt és felajánlót:
Lénárt Imréné, Gelléri Pince, Pocca Pince, Illés
András, Bárókerti Vendégház, Siklós Viktória,
Feczkó Roberta, Kisoroszlán Kávézó, Felsőörsi
Tekerő Sajtműhely, Carpaccio Étterem,
Lipovszky-Drescher Mária, Ruhaklinika,
Balaton Riviéra Egyesület, Szőke Ferenc,
Göncz György, Kendli Erika, Snétberger Zenei
Központ, az Önkormányzat dolgozói.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Fánkfarsang
Nők Felsőörsért Egyesülete 2017. március
4-én megrendezte a már hagyományos télbúcsúztató rendezvényét a Fánkfarsangot.
Szorgos kezek szaggatták és sütötték a finom
szalagos fánkot, amelynek minden évben
nagy sikere van. Most is elfogyott minden
darab. A fedett részben készült a székelykáposzta, illata sok embert vonzott. Illatozó
forralt bor kínálta magát és a gyerekeknek
ízlett a finom tea. A Civilházban a gyerekeknek farsangi kézműves foglalkozást
rendeztünk. 30–35 gyermek készített álarcot

vagy színezett. Mindenki várta a tombola
húzását, melyen hasznos és értékes nyereményeket sorsoltunk, mind a gyerekek, mind
a felnőttek részére. Annak ellenére, hogy
elkezdődött a böjti időszak, elég sokan megjelentek rendezvényünkön. Megjelent az
Öböl-TV és riportot készített a Napló is.
Köszönetet kell mondanunk önkénteseinknek, akik nagyon sokat tettek a program sikeréért: a fánkot évek óta sütő Csikász
Ferencnének és Szabó Pálnénak, a kézműves
foglalkozást levezető Lipovszky- Drescher

Máriának, a fotókat készítő Steiger Veronikának. A fedett részben segítő Domján Kittinek, Szalai Jánosnak és Derzsiné Simon
Juditnak. Köszönjük támogatóink Schőnig
cukrászda, Keller cukrászat, Viola presszó,
Kisoroszlán Kávézó és Pizzéria felajánlásait.
Köszönet illeti egyesületünk tagságát is, akik
nem kis energiát fektettek be a program sikeréért.
KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA
NÖFE ELNÖK

Fotók: Steiger Veronika

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik adójuk 1%-val támogatták egyesületünket
2016-ban 18.000 Ft érkezett számlánkra.
Megalakulásunk óta határozott törekvésünk a családi és a közösségi kapcsolatok, hagyományápolás erősítése.
Sikeres családi programunk a már hagyományossá vált Advent vásár – Mikulás vonattal.
A Mikulás vonattal összesen 350 vidám felnőtt és gyermek utazhatott nagyon nagy örömmel.
A kapott támogatást egyesületünk kiegészítette.

Kérjük további támogatásukat, adószámunk:
Nők Felsőörsért Egyesület – 19380458-1-19
Köszönjük!

5. oldal

Óvodafarsang
Itt a farsang, áll a bál…
Február utolsó két hete a farsang jegyében
telt. Idén a szülők lelkes csapata egy vidám
mesejelenettel lepte meg a gyermekeket.
Mindenki számára nagy élményt nyújtott az
előadásuk, melyet ezúton is szeretnénk mégegyszer megköszönni. A farsangi időszakban
vidám verseket, meséket mondogattunk,

farsangi dalokat énekeltünk a gyermekekkel.
Színes, hangulatos gyermekrajzokkal, festéssel, barkácsolt és kézműves munkákkal
díszítettük óvodánk öltözőit. Minden csoport megtartotta az óvodások hagyományos
farsangi bálját. A gyerekek kedvük szerint
maskarákba öltözve vigadoztak, a szülők
által készített finom sütit, gyümölcsöt fo-

gyaszthattak. A szülőkkel való együttes
versengés nagy örömet jelentett a kisgyermekeknek. A farsangi ünnepkört az óvó nénik
dramatizálása zárta. Vidám, zenés, táncos
jókedvvel, a kiszebáb elégetésével elbúcsúztattuk a telet, várjuk a szép tavaszt.
NAGY ZSUZSANNA ÓVODAVEZETŐ

Iskolai farsang
Az idén is elbúcsúztatta a telet a Malomvölgy
Iskola apraja-nagyja. A szülők és a pedagógusok fáradhatatlan munkájának eredményeként valósult meg a farsangi bál.
A tanulók jelmezekbe bújva, álarc mögé rejtőzve igyekeztek minél messzebbre űzni ezt
a hosszú és kemény telet, amely mindannyiunkat megviselt.
A jelmezek ötletesek voltak. A 4. osztály osztályfőnökükkel együtt Hófehérke és a 7 törpének öltöztek. Egy kis jelenetet is előadtak;
táncoltak, énekeltek. Megjelent Hófehérke és
a mínusz 5 törpe is ellensúlyozva a 7 törpét.
Énekelt Elza a jégkirálynő, felsorakoztak a
Tavasztündérek, a felsőörsi focisták, a veszprémi kézilabdások. Látható volt egy nagykabát, akit a fogason felejtettek. Festőművész
az ő csodálatos női festményével. Cirka, aki
egy szépséges lánnyá változott, majd a
meseszép Vadrózsa is felvonult. Nagyszárnyú
lepke követte őt. A farsangi rendezvényünket
színesítették még Nyuszi, Macska, Indián,
Gomba, Pók, Békakirály, Szuper Márió,
Teafilter, Pom-pom lány, Boci, Szivárvány
jelmezben felvonuló tanulóink. Sőt még egy

Cukrászda is felbukkant teljes berendezésével
együtt. Űzték a telet: Szellemek, Zorro, Sikoly
és egyéb álarcosok. A tavaszt idézték: Pillangó
és Cincér. Felbukkant egy Kéményseprő is, aki
tüstént belebújt a kéménybe.
A szülők a büfében rendületlenül fáradoztak:
kürtös kalácsot sütöttek, mennyei sütemények,
szendvics, üdítő várta az ide látogatókat.
A tisztelt zsűri döntött, 28 helyezetést osztott ki a jelmezesek között.
Farsangi versenyeink:
Táncos versenyek, Lufi fújó versenyek,
Szívószállal ivó versenyek.
Nagy sikert arattak tanulóink körében.
Külön dicséret illeti a 3. osztályos tanulók
munkáját, akik nagyon sokat segítettek a tornaterem berendezésében, az iskola dekorációjában.
Legsikeresebb tombolák
Tortákat hozták: Vladár Hanna anyukája,
Ember Tímea, 3db torta, Szabó Kincső anyukája, Lipovszky Marcsi, Ferencz Zoé anyukája, Simon Balázs, 2 torta.
Felajánlások: Mindenkinek köszönjük a felajánlását, de kiemelnék néhányat: Kis Herceg

Fotók: Lipovszky-Drescher Mária

baba-mama bizományi bolt (2000 Ft-os vásárlási utalvány), PC Hospital, 2004 BT. – Bluetooth Mini Speaker hangszóró, Lipovszky
Marcsi grafikái és festménye, Bödör Linda
anyukája foltvarró technikával készült párnája.
Musatitcs Kata (SZM elnök) és férje Tóth
Balázs felajánlása kb. 40.000 Ft értékű volt:
(Papírtálcák, lufik, csokik, cukorkák, kürtöskalács alapanyaga, sokminden, ami a farsang
lebonyolításához nélkülözhetetlen volt.)
Megjegyezném, hogy a kürtöskalács-sütés
kiváló ötletnek bizonyult. A kürtöskalácsosnál hosszú sorok kígyóztak az egész rendezvény alatt.
A bál bevétele: 160.000Ft lett.
Köszönjük a tanulók nevében.
A bál bevételét a tavaszi osztálykirándulások
támogatására használjuk majd fel.
SZILVI NÉNI, A FARSANGI PROGRAM
ISKOLAI FELELŐSE
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A mesék varázslatos ereje
A meséket sokáig a gyermekek műfajának tekintették, holott a
népmesék elsősorban felnőtteknek szóltak. A régi közösségi kultúrában
a mesék szerepe ismeretátadás volt, s a mesemondás ősi, egyetemes,
mágikus, rituális jelenség. A mesékben rejlő bölcsesség segített megérteni a világ és az ember működését, a mesékből kaptak válaszokat
a születésre és a halálra, a boldogság mibenlétére, a természet rendjére,
a szülői feladatokra, a felnőtté válásra, a párkapcsolati kérdésekre, stb.
Mesét hallgatni önmagában is gyógyító, lélekfrissítő tevékenység.
Elég csak megnézni egy kisgyereket mesehallgatás közben, csillogó
szemekkel, feszült figyelemmel. Ez az ún. „történethallgatási transz”
csak élőszavas mesemondásnál áll elő. Ilyenkor a test inaktív, az agy a
legaktívabb működésre kapcsol, jobb-és bal agyfélteke működése
összekapcsolódik, a külső képek megszűnnek, és a mesehallgató gyermek belső képeket kezd el készíteni. A mese hallgatása módosítja a
viselkedést is: csökken a szorongás, erősödik az életkedv, csillapodnak
a negatív érzések. Ugyanez látható egy mesehallgató felnőtt arcán is,
és természetesen ugyanezek a jótékony hatások náluk is megjelennek.
Másik téves vélekedés a mesékkel kapcsolatban, hogy a mesék mindig a
jóról szólnak, hogy a mesék az illúziók világába kalauzolnak minket.
Pedig ha kezünkbe veszünk egy népmesét, akkor máris látjuk, hogy bizony a mesékben nem minden szép és jó, hanem mindenért meg kell
dolgozni, akadályokat, ellenségeket kell leküzdeni. Sokszor úgy gondoljuk, a mesék ott érnek véget, hogy „boldogan éltek, míg meg nem haltak”. Egy jó része a meséknek ott kezdődik, hogy megtörtént a házasság,
és ezután megbomlik a Rend, felborul az egyensúly, melyet helyre kell
állítani. A mesék is ismerik a gyermektelenséget, a rosszul működő
házasságot, a házsártos anyósokat, az elveszített értékeket és megannyi
bajt, amelyekkel nekünk is szembe kell néznünk. De tudják azt is,

hogyan kell megszüntetni ezeket a nehézségeket, milyen utat kell
végigjárni lépésről lépésre, hogy rendet teremtsünk saját világunkban,
birodalmunkban. Ekkor már a mesék terápiás hatásáról beszélhetünk.
Ugyanis a meseterápia azon a felismerésen alapul, hogy minden élethelyzetnek van egy mesebeli párja. Ez a terápiás módszer Boldizsár Ildikó
mesekutató nevéhez fűződik, aki több mint 30 évig kereste, kutatta a
meséket és fedezte fel a bennük rejlő gyógyító erőt. Módszerét Metamorphoses Meseterápiának nevezte el, és képezi évek óta pedagógus,
pszichológus, orvos, pszichiáter tanítványait.
Hol és miként tud dolgozni a meseterapeuta a mesékkel?
A meséket hívjuk segítségül, ha az egyes életszakaszokba való átlépést
kell segítenünk (régen ezt a cél szolgálták a közösség rítusai az ismeretátadáskor) pl. serdülőkor nehézségeinél, identitás keresésénél,
szülővé válásnál, gyermekek elengedésénél, az öregkor feladatainak
megismerésénél. A mesékben találjuk meg a választ arra is, hogy milyen adottságokkal rendelkezik az érett nő, és az érett felelősségteljes
férfi, és mennyit kell dolgozni nap mint nap a boldog házasságokért.
Mesékkel dolgozunk különböző életválságok (pl. gyász, szorongások,
félelmek, betegségek, párkapcsolati zavarok) megjelenésekor is.
Mesélhetünk börtönben, kórházban, árvaházakban, hajléktalanoknak, de mesélhetünk óvodákban, iskolákban vagy csak barátainknak,
ismerőseinknek. A mese mindig közelebb hoz másokhoz, összerendez, harmóniát ad, utat mutat.
„Aki lemond a mesélésről, az lemond történeteiről, aki lemond
történeteiről, az önmagáról mond le.” (Odo Marquard)

Felsőörs 2017. áprilisi programjai

Színes Estek Felsőörsön

Baba-mama Klub (Civilház) – 9.30.
Tojásfa – kiállítás (Szervező: CBK)
Hip-hop tánc indul 11-20 éves korig. Civilház,
péntekenként 17.30-tól.
Április 8.
Családi Táncház a Botorka Táncegyüttessel –
16.30. Faluház, Tanácsterem
Április 11.
Színes estek: Szíriában jártam hátizsákkal.
Fényképes úti beszámoló 18.00 Faluház, Tanácsterem
Április 12.
Keresztény Baba-mama Klub
(Református Közösségi Ház) 9.30
Április 19.
Baba-mama Klub (Civilház) 9.30 óra
Április 20.
Vegyes vásár (Civilház) 14.00 óra
Április 21.
Társastánc tanfolyam indul (Faluházban) 17.30
Április 26.
Keresztény Baba-mama Klub
(Református Közösségi Ház) 9.30 óra
Április 27.
Visszaemlékezés sorozat (Civilház) 17.00 óra
(Szervező: Közalapítvány)
Április 28.
Ringató (Civilház) 9.00 óra
Április 29.
Mandulavirág teljesítménytúra
(Szervező: Balaton Riviéra Egyesület)
Májusi ajánló: Május 6. A Malom-völgy napja

Két hét a forrongó Szíriában
Fényképes élménybeszámoló az azóta már megsemmisült
ókori és középkori emlékekről

Április 5.
Április 9–14.
Április 7.

Info: Felsőörs, Könyvtár, Szabadság tér 2.,
06/70-320-68-54, konyvtar@felsoors.hu

FIGYELEM!!!
A szelektív kukát legközelebb április 21-én viszik!

TAKÁCS-BABICZ LILLA
PSZICHOLÓGUS, MESETERAPEUTA

2017. április 11-én, 18:00 órakor
a FALUHÁZ TANÁCSTERMÉBEN!
Hátizsákos országjáró túra a háború kezdetén. Séta a Bosra 2000 éves
színházában, alkudozás a világ legöregebb piacán Aleppóban.
Imádkozás Keresztelő Szent János sírjánál, látogatás az utolsó arámi
nyelvet beszélő keresztények falujába, séta Palmyra gyönyörű romjai között.

Az előadást tartja: Katus Norbert utazó
A belépés INGYENES!
Várunk mindenkit szeretettel!

Lomtalanítás
Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely:
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református templom/
parókia mellett; volt múzeumi terület)
A lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely nyitva tartása:
2017. április 8. (szombat) 8:00–17:00 óráig
2017. április 9. (vasárnap) 13:00–16:00 óráig
Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom a kijelölt gyűjtőhelyre
és az év hátralévő részében nem lesz több lomtalanítás Felsőörsön.
A lomtalanításról részletek a szórólapokon és az önkormányzat honlapján.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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„Minden közösségnek vannak értékei”

A Szent Kereszt-hegy természeti és kulturális értékei
Felsőörs déli határában található a sokak által
Miske-tetőnek nevezett hely, melynek azonban
évszázados elnevezése Szent Kereszt-hegy.
Erről tanúskodik a második katonai felmérés
térképe is, amely 1806 és 1869 között készült a
területről (ld. 1. ábra).
A térkép jól mutatja, hogy már a XIX. században is állt feszület a hegy tetején. A most látható
permi vörös homokkőből készült kereszt azonban viszonylag fiatal, 1912-ben készült (ld. 2.
ábra). Az is megállapítható, hogy a mostani
keresztet a helyszínen faragták ki, mivel
rengeteg vörös kődarabot és törmeléket lehet
találni körülötte. A terület felszínén kibúvó természetes kőzet azonban nem vörös homokkő,
hanem fehér mészkő. A korábbi és a jelen
kereszt is észak-dél tájolású. Ahogy régen, úgy
most is csak keleti irányból lehet megközelíteni,
mivel a hegy északi oldala nagyon meredek.
A hely névadója kétségkívül a rajta lévő feszület.
A Miske-tető elnevezés a néhai Mike- vagy
Miske-palotára utal. A palotát elsőként egy
1299-ből származó okirat említi, amelyben Mátyás örsi nemes eladja palotáját Miskének.
Ebben az okiratban Mátyás kiköti, hogy a palota várrá nem alakítható át. A palota sok évszá-

2. ábra: A Szent Kereszt-hegy feszülete

zadon át állhatott, mivel Eötvös Károly a XIX.
század derekán még látta megmaradt romjait.
Az „Utazás a Balaton körül” című könyvből azt
is megtudhatjuk, hogy a palota falainak a köveit
a lakosság hordta el kőfalak és házak építéséhez.
A palota a közhiedelem szerint a Szent Kereszthegyen állhatott, de ezt nem bizonyítják a
XVIII. és a XIX. századi katonai térképek és

1. ábra: A Szent Kereszt-hegy és annak környezete a XIX. században

Eötvös Károly helyszínleírása sem. Könnyen
lehet, hogy a hegynek csak a vallásgyakorlásban
volt komoly szerepe. Bizonyított azonban, hogy
a napóleoni háborúk idején Szegedy Róza (ld.
3. ábra) a hegyen található sziklabordákra járt
búslakodni, amikor szerelmére, a kor híres katonájára és költőjére, Kisfaludy Sándorra várt,
aki akkor a háborúban szolgált. Romantikus
történetüket Kisfaludy Sándor fő művében a
„Himfy szerelmeiben” írta le. Érdekes, hogy
nem az itt lévő sziklát nevezték el Szegedy
Rózáról, hanem a Badacsonyban lévő Rózsakövet, amelyet szerelmesek sora keres fel a legenda miatt. Talán nem is baj, hogy a hegy nem
lett turisztikai célpont, mert így a terület természeti értékei kevésbé sérültek. Kiemelendő,
hogy Szegedy Róza Szent Kereszt-hegyi sziklája
földtani alapszelvényként szerepel a földtani nyilvántartásban (https://map.mfgi.hu/fdt_alapszelvenyek/). Itt megtudhatjuk, hogy a
sziklakibúvások és sziklafalak a triász korból
származnak és az Iszkahegyi Mészkő Formációhoz tartoznak. Az ilyen mészkő alul lemezes,
márgás, bitumenes és féregjáratos, felül pedig
mikrokristályos, tömött, bitumenes, foltos és
pados mészkő. Érdekessége az itteni alapszelvénynek, hogy egy magas kőfal benyomását
kelti, mivel mind a két oldala kibúvik a talajszintből. Keletkezése az eróziónak és a földmozgásoknak köszönhető, mert a réteges kőzet az idők
folyamán függőlegesre állt és a körülötte lévő
puha kőzet pedig kimosódott. További földtani
érdekessége a hegynek, hogy a délkeleti oldalának tövében mesterséges geológiai feltárást hoztak létre a ’70-es években. Az erősen dőlt világos
réteglapokat a fák takarása sem tudja elrejteni a
kíváncsiskodó szemek elől. Itt tanulmányozhatóak a triász időszaki Tethys-tenger üledékei.
A hegy botanikai szempontból is nagyon értékes, mivel az Alkút-forrás csordogáló vize ad

sajátos üde gyertyános-tölgyes mikroklímát a
nyugati hegyoldalnak. Hasonló hatása van a déli
oldal alján folyó Malomvölgyi-sédnek is. A hegy
magasabb részein azonban a gyertyánt felváltja
a cseres-tölgyes és a száraz bokorerdők jellemző
fajai a molyhos tölgy és a cserszömörce. A déli
magasabb fekvésű helyeken az erdő néhol teljesen felnyílik és kisebb nagyobb gyepfoltok jöttek létre. Emiatt a hegyen számos élőhely típus
jött létre és a fajok sokaságának ad otthont.

3. ábra: Szegedy Róza gyerekkori portréja

Kiemelendő, hogy eddig 28 védett növényfajt
sikerült azonosítani a hegyen. Ezek között vannak szárazságtűrő és nedves klímát igénylő fajok
is. Sok közülük sajnos eltűnőben van az emberi
beavatkozás és az elszaporodó vadak miatt. Ilyen
faj pl. a nemes májvirág és a fekete kökörcsin.
Az előbbiből már csak két tő virágzott, míg az
utóbbiból már csak egyet sikerült fellelni 2016ban. Félő, hogy a hegy biológiai sokszínűsége
tovább fog szűkülni, s a folyamatot sajnos nagyon nehéz megállítani még természetvédelmi
beavatkozások és tiltások segítségével is.
VARGA SZABOLCS
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A MALOM-VÖLGY NAPJA FELSŐÖRSÖN
2017. május 6. szombat

CSALÁDI TÁNCHÁZ A BOTORKA
NÉPTÁNEGYÜTTESSEL!!!
Havonta egyszer táncházat indítunk a Faluházban, családok részére
Első alkalom: 2017. április 8. szombat, 16.30
Helyszín: Faluház, Tanácsterem
Korosztály: 5 éves kortól, gyerekeknek, fiataloknak, szülőknek
Belépő: felnőttenként 1000 Ft
Gyere és táncolj velünk!

9.00 Geotúra: Sárdy Julianna geotúra-vezetővel a Malom-völgyben
A Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal közös program.
Indulás a könyvtár elől!
14.00 Maszatolás a Civilházban a Festékbánya festékeivel
A foglalkozást vezeti Lipovszky-Drescher Mária képzőművész
14.00 Társadalmi munka
A védett terület határait jelző táblák felállítása, indulás a Civilház elől
17.00 Négy Évszak Felsőörsön – Kiállítás-megnyitó és a
fotópályázat elbírása.
17.30. Vizek, kövek, növények: Futó János geológus előadása
a Civilházban a Malom-völgyről.
Fedezze fel Ön is Felsőörs természeti kincseit!

Hip-Hop táncoktatás – street styles • house • girly • funk

Felsőörs Község Önkormányzata

Időpont: 2017. április 7. (péntek) 17:30–19:00 • Helyszín: Felsőörs, Civilház,
Szabadság tér 5. • Korosztály: 11–20 év
Ha szereted a zenét, szeretsz táncolni és szeretnél egy jó csapat tagja lenni,
mi várunk szeretettel!
További információk:
Pásztorné Ancsa • +36-70/3206-854 • konyvtar@felsoors.hu
Kelemen Kata EHFA sportedző • +36-30/5169-398
www.facebook.com/streetstarsds

FOTÓPÁLYÁZAT – NÉGY ÉVSZAK FELSŐÖRSÖN
Téma: Az évszakok változása Felsőörsön. A természeti és az épített
környezet bemutatása. Milyen Felsőörs télen, nyáron, tavasszal, ősszel?
Formátum: Nagy felbontásban várjuk a JPG formátumú képeket,
ide: konyvtar@felsoors.hu
Részletes pályázati feltételek a honlapon!

• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

A pályázat kiállítással zárul a Malom-völgy napján, melynek dátuma:
2017. május 6. 17.00 Civilház

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni
a betegségeket?

Mutassa meg, hogy Ön milyennek látja Felsőörsöt! Várjuk pályázatát!

Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:
BIOREZONANCIA
Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű információk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.
Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS
Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)
TALPMASSZÁZS (reflexológia)
A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk az egyes szervek nem
megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.
Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta
Szeretettel várom hívását: 20-3505658

A beérkezett pályaműveket zsűri bírálja el, és díjazza.
I. díj: 20000 Ft • II. díj: 15000 Ft• III. díj: 10000 Ft
Felsőörs Község Önkormányzata

Társastánc tanfolyam
indul felnõtteknek
Standard versenytáncok: bécsi keringõ,
angol keringõ, slowfox, tangó
Latin versenytáncok: rumba, cha cha cha,
szamba, jive, paso double
Divattáncok: mambó, salsa, argentin tangó,
gyors rumba, boogie woogie
Intellingencia fejlesztés  illemtan, testbeszéd,
intelligencia tesztek, párkapcsolati játékok
Idõtartam: 10 héten át heti 1 alkalommal 90 perc
Kezdés: április 21. péntek, 17.30
Helyszín: Felsõörs, Faluház, tanácsterem
Teljes tanfolyam díja: 5000 forint/fõ
Tanfolyamvezetõ: Gacza Roland táncés illemtanár  06 20/828-9348,
gacza.roland@freemail.hu
Jelentkezés, információ:
Pásztorné Ancsa  közösségszervezõ
06 70/320-6854  konyvtar@felsoors.hu

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
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