
FELSŐÖRSIHírmondó
Önkormányzati hírek

Felsőörs Község Képvise-
lő-testülete 2011. május 30-
án tartotta soros ülését. Az 
ülésen a képviselő-testület 
rendeletet alkotott a jármű-
vek elhelyezéséről és a par-
kolóhelyek biztosításáról, 
melyre elsősorban azért volt 
szükség, mert eddig nem 
volt rendeletileg szabályozva 
– és most igény jelentkezett 
rá – önkormányzati tulajdo-
nú területen új parkolóhely 
kialakítására magánszemély 
részéről. ( A rendelet szöve-
ge a www.felsoors.hu honla-
punkon a „Helyi rendeletek” 
menüpont alatt olvasható.)
A testület döntött az óvodai 
játszóeszközök felújításáról 
és a közterületi játszóterek 
biztonságtechnikai felülvizs-
gálatáról. Ugyancsak az óvo-
da ügyében az óvodavezető 
kérelmére döntött a képvi-
selő-testület a csoportlét-
számokról, és engedélyezte a 
csoportok létszámának maxi-
mum 33 főre emelését.
A képviselő-testület döntése 
nyomán az Önkormányzat 

elindította a településren-
dezési terv átfogó felülvizs-
gálatát, melyet a Völgyzu-
goly Műhely Kft. végez az 
új önkormányzati főépítész, 
Krizsán András szakmai fel-
ügyelete mellett.
A képviselők elhatározták, 
hogy a Malomvölgy Tag-
iskola és a Hriszto Botev 
anyaiskola (felsőörsi) ta-
nulóinak részvételével kör-
nyezeti nevelési napokat 
szervez a 2011/12-es tanév-
ben Felsőörsön. A program 
lebonyolítására pályázatot 
nyújtunk be az Új Széchenyi 
Terv keretén belül, melynek 
5%-os önrészét Felsőörs 
Község Önkormányzata biz-
tosítja.
Döntés született az Eperfasor 
utca felújításáról, a kivitele-
zés megindításáról, melyre 
az érintett ingatlantulajdo-
nosok támogató hozzájáru-
lása miatt kerülhetett sor.
Képviselői indítványra a kö-
vetkezők szerint módosult 
Felsőörs Község zajrendelete:
Az eddigi 22:00-6:00 közötti 

időszakon kívül ezentúl va-
sárnap és ünnepnap 06.00 
– 08.00 és 14.00 – 22.00 óra 
közötti időben is tilos kül-
téri berendezés, szabadidős 
zaj- vagy rezgésforrás kültéri 
felhasználása.
A képviselőtestület döntött a 
Malomvölgy Tagiskolában a 
dolgozói létszám 8 főről 9-re 
módosításáról a harmadik 
napközis csoport állandósítá-
sához.
Felsőörs Község képviselő-
testülete 2011. június 10-én 
rendkívüli ülést tartott a 
szociális nyári gyermekétkez-
tetés megoldása és ennek ér-
dekében pályázat benyújtása 
ügyében. Az azóta elnyert tá-
mogatással, valamint a több 
mint 50%-os önkormányzati 
önrésszel 20 szociálisan rá-
szoruló gyermeknek biztosít 
ingyenes nyári étkezését az 
önkormányzat.
További nyertes pályázatokról 
is örömmel számolhatok be 
újságunk hasábjain. A tavaly 
decemberben a Rózsa utca 
mélypontján történt vízel-

öntés védekezési munkáinak 
költségét a nyertes pályázat 
eredményeképpen az állam 
megtéríti. Ugyancsak sikeres 
lett a 3 éven belül már má-
sodszor benyújtott pályázat 
a falu északi bejáratánál a 
forgalomlassító szigetre és 
gyalogátkelővel kiegészített 
járdára. Itt a majd 20 milliós 
költségű beruházás 75 %-át 
fedezi a pályázat. Közműve-
lődési érdekeltségnövelő pá-
lyázaton 142 ezer Ft-ot nyer-
tünk, a könyvtár fejlesztésére 
154 ezer Ft-ot. Friss hír, hogy 
nyert a felhagyott hulladék-
lerakók rekultivációjára lét-
rehozott konzorcium, mely-
nek Felsőörs is tagja, ezért 
2012. decemberiéig várható a 
felsőörsi felhagyott hulladék-
lerakó rekultivációja is.
A testületi ülések részletes 
jegyzőkönyveit olvashatják 
községünk honlapján (www.
felsoors.hu) a – Helyi ha-
tározatok – Jegyzőkönyvek 
menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

V. évfolyam 6. szám 2011. június
A Felsőörsért Közalapítvány Kiadványa

A község közigazgatási területén belül a falukép előnyösebb kiala-
kítása, illetőleg a hagyományos utcakép megóvása érdekében 
- az építmények elhelyezési módját,
- az építmények alaprajzi méreteit, illetve tagolását,
- az épületek homlokzatának kialakítását (anyaghasználat, színe-
zés),
- az épületek tetőzetének kialakítását,
- a közterületek mentén az épületek kialakítását,
- az építmények takaratlanul maradó és közterületről közvetlenül 
látható határfelületeinek kialakítását,
- telkek és építési területek tereprendezési –és kertészeti munkáinak 
elvégzését,
- nem tiltott funkciójú épületek elhelyezését
- a kerítések és támfalak kialakítását
a főépítész közreműködésével kell meghatározni. A főépítésszel le-

folytatott egyeztetés dokumentumait az építési hatósági engedély 
iránti kérelemhez mellékelni kell.

Fogadóóra:
Minden hónap 1. hétfő 14:00-17:00,
Helye: Felsőörs Község Polgármesteri Hivatal, Tanácsterem

Elérhetőségek:
Krizsán András, főépítész
Postacím: 1147 Bp. Ilosvai Selymes Péter u. 78.
Tel.: +36 30 / 999 – 0027
Fax.: +36 1 / 349 - 1236
E-mail: krizsand@gmail.com

A fôépítész hatásköre és fogadóórája
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A FÉK Egyesület születésnapjára...
A FÉK Egyesület megala-

kulását számos baráti be-
szélgetés előzte meg. Mi lesz 
a globalizált világ jövője, mi 
lesz a városokban és a kis te-
lepüléseken élő emberek sor-
sa, ha a legegyszerűbb emberi 
tevékenységekbe is végérvé-
nyesen beköltözik a profit-
orientált tömegtermelés, az 
„embertelen” nagytechnika? 
Ilyen, és hasonló kérdésekre 
természetesen a világ sok-
sok más pontján is keresik a 
választ, és a híradások időn-
ként tudósítanak is kisközös-
ségek meglepő válasz-kísér-
leteiről és eredményeiről. A 
gondolat búvópatakként élt 
a felsőörsi polgárok alkalmi 
szóváltásaiban, szomszédok 
kerítés melletti diskurzusá-
ban, míg végül néhány lelkes 
polgár nekilátott egy egyesü-
let megalakításának. Az ötlet 
hamar népszerű lett Felsőörs 
patrióta lakói körében, az 
egyesület formális megalaku-
lása mégis csaknem egy évig 
húzódott az első találkozótól.  
Az egyesület ma sem tekinti 
elvesztegetett időnek ezt az 
évet, hiszen arra használta 
fel, hogy alaposan és mélyen 
végiggondolja és kimunkálja 
a szervezet céljait, feladatait, 
munkamódszereit, belső de-
mokratikus működési rend-
jét. Az egyesület neve egy 
tudatos paradoxont hordoz: 
a (F)enntartható (É)let és (K)
örnyezet Egyesület FÉK betű-
szava rendkívül hatásosan fe-
jezi ki tagjainak azt a vélemé-
nyét, hogy az egyre gyorsuló 
globalizált élettempó ember-
től idegen, társadalomra, kis-
közösségekre és környezetre 
káros, tehát lassítani, FÉK-
ezni kell, ha emberléptékű vi-
lágunkat és emberi kapcsola-
tainkat szeretnénk megőriz-
ni. Az egyesület alapszabálya 
ezért célként tűzi ki:
•	a felsőörsi tradícionális 

kertgazdálkodás hagyo-
mányainak ápolását, kul-

turális eszközökkel való 
terjesztését,

•	a háztáji gazdálkodáshoz 
kapcsolódó kézművesség 
módszereinek, eszközei-
nek összegyűjtését,

•	a természet- és a kör-
nyezetvédelem jelentő-
ségének  tudatosítását, 
Felsőörs természeti   kör-
nyezetének   (szántóinak,   
erdeinek,   vizeinek,   lég-
terének,   épített környe-
zetének) oltalmazását, 
ápolását,

•	esztétikus táj- és tele-
püléskép, természet- és 
emberközpontú telepü-
lésszerkezet szorgalma-
zását,

•	a természetbarát szem-
léletű életvitelek és élet-
módok megismerését és 
terjesztését,

•	a természet és az embe-
ri együttélési viszonyok 
oltalmazását szem előtt 
tartó fogyasztói kultúra 
és magatartásformák tá-
mogatását.

E célok megvalósításának 
időhorizontja természetesen 
hosszú évtizedeket igényel, 
gyanítom, hogy több gene-
ráció szívós munkájára lesz 
szükség ahhoz, hogy meg-
valósuljanak. A legfontosabb 
eszköz a tudatformálás és az 
együttműködésre képes kö-
zösség kialakítása. Talán ez 
a legnehezebb feladat, hiszen 
a társadalom atomizálására 
törekvő globalizmus is a tu-
datformálást használja leg-
hatásosabb eszközeként, per-
sze egészen másféle célzattal. 
(„Próbálj ki itt és most min-
dent”, „csak te vagy a fontos”, 
„valósítsd meg önmagad” 
stb.) 

Az egy éves, immár hiva-
talos működés fontosabb 
eredményeit tematikusan 
vázolom. Makro- és mikro-
világunk jobb megismerését 
célozták az alábbi előadások: 
•	Cseke Zoltán: A XXI. 

század tüze-vize
•	Gelencsér András: A klí-

maváltozás okai
•	György Adrienn: A Ma-

gyar Irodalom oktatása a 
II. világháború után Ma-
gyarországon

•	Jánossy Zsuzsanna: 
Ökoételek, -italok, 
gyógynövényeink

•	Rásky Mihályné: A 
felsőörsi 1956-os esemé-
nyek; Az aradi vértanuk-
ra emlékezve; A hamu-
ház története

•	Regenye Judit: A felsőörsi 
neolitikus leletek

•	Takács Dávid: A boldog-
ság közgazdaságtana

•	Vízi Béla: A magyarok 
őstörténete kiállításával 
egybekötött előadás

A FÉK Egyesület konzul-
tációt és együttműködést 
kezdeményezett Felsőörs 
korábbi és jelenlegi vezetői-
vel, a Malomvölgy Általános 
Iskola tantestületével, illetve 
a felsőörsi történelmi egyhá-
zakkal. Az együttműködés 
egyik különösen hasznos 
és szép példája az iskolával 
kapcsolatos közös munka, 
melyben az egyesület iparo-
sai, gazdálkodói élmények-
ben gazdag gyakorlati órákat 
adnak a tanulóknak, bemu-
tatva a mesterségük szép-
ségeit. Az egyházakkal való 
együtt munkálkodás ered-
ményeképpen szépül és újul 
a Római Katolikus Egyház 
szőlőbirtoka, és a műemlék 
templom melletti XVIII. szá-
zadi pince.

Az Egyesület tagjai az élhe-
tő és szép környezet érdeké-
ben is aktívan tevékenyked-
tek. A falu környékének im-
már rendszeressé váló takarí-
tási akciójával, a temető elha-
gyott, többszáz éves köveinek 
újra felállításával tették csino-
sabbá a környezetet. Felsőörs 
egyik érdekes turisztikai lát-
ványossága, a Misketető szik-

lája immár balesetmentesen 
közelíthető meg az egyesü-
let egyik tagjának önzetlen 
munkája eredményeképpen.  
Ritka madarunk, a gyurgya-
lag szívesen telepedne meg 
környékünkön, ha megfelelő 
magas agyagfalakat találna. 
Az egyesület két tagjának 
köszönhetően van már meg-
felelő élőhely, sőt ezt az oda-
költözött gyurgyalagok is így 
„gondolják”.

A FÉK Egyesület már 
a hivatalos megalakulása 
előtt felvette a küzdelmet a 
szentkirályszabadjai terve-
zett reptér kialakítása ellen. 
A közeli és távolabbi szom-
szédság (Almádi, Siófok 
stb.) hivatalos szervezeteivel, 
civil egyesületeivel együtt 
dolgozott azért, hogy kör-
nyezetünk élhető maradjon, 
ne szennyeződjön el végle-
gesen offshore cégek határ-
talan profit érdekei miatt. 
Természetesen nem állítha-
tom, hogy a FÉK Egyesület 
sikere az, hogy meghiusult 
a gigalomán reptér ötlet, az 
azonban bizonyos, hogy ter-
mészeti értékeink védelme 
érdekében csak úgy lehetünk 
sikeresek, ha mindenkivel 
összefogunk és aktívan dol-
gozunk a természetrombolás 
ellen. 

Felsőörs választópolgá-
rainak akaratából a falu 
önkormányzatában (testü-
let, bizottságok) több olyan 
személy is dolgozik, akik 
egyben FÉK egyesületi ta-
gok. Az új képviselőtestület 
munkája világosan tükrözi, 
hogy a munkára épülő, a ter-
mészetet tiszteletben tartó, 
és együtműködő faluközös-
ségben képzeli el Felsőörs 
jövőjét. 

További sikereket, elhiva-
tottságot és kedvvel végzett 
munkát kívánok a FÉK Egye-
sület tagjainak a következő 
évre, évekre is. 

Kulcsár Tamás
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Átadták Felsôörs elsô köztéri szobrát
Beszélgetés Bognár László szobrászmûvésszel

Nagy nap volt 2011. június 4-e. 
Nemcsak azért mert megnyitot-
ta kapuit a Snétberger Zenei Te-
hetség Központ Felsőörsön, ha-
nem mert a központ parkjában 
elhelyezték az első, helyi köztéri 
szobrot, amelyet Bognár László 
szobrászművész készített. Az 
egykori úttörőtáborba beté-
rő beleütközik az alkotásba, a 
hangszerét ölelő alak bronzból 
készült és egy vöröskő talapza-
ton áll. A Hangszerelem című 
alkotás ürügyén József Attila 
utcai otthonában beszélgettem 
a művésszel.
– 1954-ben születtem Pápán. 
Nagyapám kővel, márvány-
nyal dolgozott. Két éves voltam, 
amikor meghalt. Sokat gondol-
tam rá, mennyi mindent tanul-
hattam volna tőle. A sors azzal 
kárpótolt, hogy sok jól képzett 
mesterrel, művésszel hozott ösz-
sze, akik ahogy észrevették az 
érdeklődésemet munkájuk iránt, 
igyekeztek tudásukat átadni. 
Nagyon jó érzés egykori mes-
terekkel együtt szerepelni. Első 
„kiállításom” 13 évesen jött lét-
re tanáraim és A. Tóth Sándor 
festőművész támogatásával. Itt 
ágplasztikáim és stilizált kisbú-
toraim kerültek bemutatásra. 
Ezek közül egyet sikerült vissza-
kapnom az állandó gyűjtemé-
nyembe. Gyermekként kialakult 
bennem a cél, iparművész leszek, 
mégpedig olyan, aki nem csak 
megtervezi a műveit, hanem 
el is készíti. Ennek megfelelően 
fogtam neki a tanulásnak. Isko-
láimat Pápán, Zalaegerszegen és 
Budapesten végeztem. 1978-ban 
kerültünk Veszprémbe. Azonnal 
bekapcsolódtam a művészeti 
életbe. Alapítói között vagyok a 
Fiatal Alkotók Klubjának. Rend-
szeresen kiállítottunk, részt vet-
tünk különböző művészeti kur-
zusokon. Ebből a csapatból, sok 
hivatásos, elismert alkotó került 
ki.
– Hogyan kerültek Felsőörsre?
– 1980-ban kerültünk feleségem-
mel és lányommal Felsőörsre. 
Első látogatásunkkor eldőlt: itt 
kell letelepednünk. Néhány barát 
segítségével felépítgettük házun-
kat, műhelyemet, majd az állan-
dó kiállítást. Az itt élők szere-
tettel, segítőkészséggel fogadtak, 
nem kellett szembesülnöm soha 
azzal, hogy én nem itt születtem. 

Ha szerepelek TV- ben, újságban 
többen felhívnak, gratulálnak, 
vagy ott vannak a kiállításai-
mon, ez nagyon jó. Körmendi 
Atya, ahogy felfedezte, hogy 
mint földije itt élek és alkotok, 
azonnal felvette velem a kap-
csolatot. Sok jó dolgot hoztunk 
össze együtt. Búcsúzóul nekem 
ajándékozta a Vatikán műkin-
cseit bemutató könyvét, melyet 
dedikálva hozott el hozzám. 
– Kérem meséljen a munkájá-
ról!
– 1988 óta főállású művészként 
dolgozom idehaza. Szobrászat-
tal és nyolc év bútoripari tanul-
mányaimat hasznosítva régi 
bútorok restaurálásával, teljes 
felújításával foglalkozom. Régen 
bekerültem a Magyar Köztár-
saság Művészeti Alapjába, most 
Magyar Alkotóművészek Orszá-
gos Egyesülete.
Szobraim anyaga: fa, bronz 
esetenként porcelán. Úgy tíz or-
szágos és egy nemzetközi díjjal 
ismerték el munkáimat. Néhány 
ezek közül: Dunántúli Képző-
művészeti Kiállítás - I. díj, Or-
szágos Iparművészeti Kiállítás 
- Elismerő Oklevél, SZMT fődíj, 
Ezüstgerely díj, „Zene szeme-
inknek” országos vándorkiállí-
tás szobrászati közönségdíj, I. 
Balaton Szalon Kisformátumú 

Művek Nemzetközi biennáléja 
– I. díj. 
– Merre voltak az elmúlt évek-
ben kiállításai? 
– Négyszer szerepeltem Olaszor-
szágban a Nemzetközi Dante Bi-
ennálén, részt vettem a Magyar 
Szalonon Budapesten a Mű-
csarnokban, a Pécsi Galériában, 
Egerben a Művészetek Házában, 
a Vigadó Galériában, a Magyar 
Sportmúzeumban Budapesten, 
a Petőfi Múzeumban Kiskőrös-
ön, a Munkácsy Múzeumban 
Békéscsabán, Veszprémben a 
Művészetek Házában, Győrben 
a Művészeti Múzeumban, a 
Balaton Tárlatokon és még sok 
helyen.
Tavaly Vágfalvi Ottó festőmű-
vésszel jubiláltunk Alsóörsön, 
idén Balatonalmádiban a Pan-
nóniában mutattam be mun-
káimat, még hátra van az au-
gusztus 6-án Paloznakon egy 
koncerttel összekapcsolt progra-
mom. Műveim megtalálhatók 
hazai és külföldi köz- és magán-
gyűjteményekben. Ezek közül 
néhány: Magyar Sportmúzeum, 
Budapest, Erdészeti Múzeum 
Sopron, Matáv Székház Buda-
pest, Petőfi Múzeum Kiskőrös, 
Idősek Otthona, Devecser, Ba-
konyi Erőmű Rt, Ajka, Városi 
Múzeum, Balatonfüred, Pan-

non Egyetem Veszprém, Megyei 
Levéltár, Veszprém és még sok 
helyen. Én készítettem Veszprém 
megye „Gyermekekért” kitün-
tetéseit és Észak-Magyarország 
turisztikai nívódíjait, bronzból 
és jurakőből. 
– Hogyan került szobra a 
felsőörsi táborba?
– A nemzetközi díjas „Hangsze-
relem” című alkotásom felna-
gyított vöröskő-bronz anyagból 
került elhelyezésre a zenei kép-
ző parkjában. Mészáros Zoltán 
régóta ismer engem és ezt a mű-
vet is, így elég egyértelmű volt a 
megegyezés…
– További tervek még ebben az 
évben?
– Készülök két országos megmé-
rettetésre, egy-két nagyobb ön-
tőminta elkészítésére és néhány 
zenés programra.
A művésszel a Falunapokon 
is találkozhatnak, ahol zenés 
műsorral várja a kicsiket és na-
gyokat. Az alkotó szívesen várja 
előzetes bejelentkezés után az 
érdeklődőket Felsőörsön a Ga-
léria BL-ben. A galériáról és a 
művészről további informáci-
ók a http://bognarlaszlo.fw.hu 
honlapon érhetők el.
Köszönöm a beszélgetést!

P. Ancsa

A képen szerepelnek Mészáros Zoltán ügyvezető igazgató, Balog Zoltán államtitkár, Bognár László 
szobrászművész, Porga Gyula Veszprém polgármester, Siri Ellen Sletner norvég nagykövetasszony, 
Szabó Balázs polgármester 
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Az életének utolsó ti-
zenöt évét a Balatonra 
néző öreghegyi házban 
felsőörsi polgárként élte a 
mélyen magyar érzelmű 
és európai gondolkodású 
Szöllősy Árpád ifjúkorát 
és tanulóéveit kisebbsé-
gi sorban Erdélyben töl-
tötte. A kiváló képességű 
fiatalemberben hamar 
kialakult a közösségi élet 
iránti igény. Létrehozta 
és vezette a Marosvásár-
helyi Főiskolások és Kö-
zépiskolások Egyesületét, 
lelkesedéssel vett részt a 
’30-as évek Trianon utáni 
ocsúdásból kibontakozó 
politikai mozgalmakban. 
Természetes örömmel fo-
gadta a 38-as bécsi döntés 
következményeként a ma-
gyar hadsereg bevonulását 
Észak-Erdélybe. Emiatt is, 
a már jó nevű ügyvédnek 
menekülnie kellett szülő-
földjéről. 

Életútja Magyarorszá-
gon folytatódott, Győrben 
pénzügyi és jogtanácsos a 
Rákosi korszakban. Gyak-
ran a székely furfangos-
ság segítette abban, hogy 
munkatársait megvédje 
a Rákosi kor gazdasági-
ideológiai brutalitásaitól, 
olykor kesernyés derűvel. 
1956 ismét fellobbantotta 
a közéletért felelős ember 

aktivitását. A Győri For-
radalmi Tanács, és a Du-
nántúli Nemzeti Tanács 
titkárává választották, je-
lentős szerepe volt abban, 
hogy - Nagy Imre novem-
ber 1-i beszéde után - a 
magyar forradalom nem-
zeti jellege megerősödött.

Svájci emigrációban is 
híven őrizte a forradalom 
eszméit. Baselben, egy 
banknál kapott munkát, 
évtizedekkel később igaz-
gatóként vonult nyugdíj-
ba. Közben csatlakozott 
az emigráció egyik szelle-
mi központjához, Európai 
Protestáns Magyar Sza-
badegyetemhez. Elnöke-
ként, erdélyi mintára meg-
szervezte a könyvkiadást 
és terjesztést. 1977-től 
1993-ig 50 kötetet jelentet-
tek meg idegenbe szakadt 
és a Kárpát – medencében 
mellőzött íróktól, tudó-
soktól, elsőként adták ki 
Bibó István összegyűjtött 
könyveit. Sikerrel lobbi-
zott Sütő András Herder-
díjáért. Konferenciákon 
vendégül látták a szocia-
lista rezsim ellenzéki al-
kotóit.  

Szöllősy Árpád tevé-
kenyen bekapcsolódott a 
rendszerváltás előkészí-
tésébe. Mint tiszteletbe-

li konzul – Ódor László 
nagykövet munkatársa-
ként -, majd hazatérve se-
gítette nemzetünk gazda-
sági és kulturális életének 
felemelkedését, európai 
értékek érvényesítését, 
az integrációt. Felsőörsi 
otthonában gyakran ven-
dégeskedtek az átmenet 
meghatározó politikusai, 
a szellemi élet kiválósá-
gai, köztük Pozsgay Imre, 
Sára Sándor, Bíró Zoltán, 
Kányádi Sándor…

Nemzeti demokrataként 
szorgalmazta a Magya-
rok Világszövetségének 
megújhodását. Kapcsolati 
tőkéjét leginkább a Duna 
Televízió érdekében ka-
matoztatta. Az MSZP-
SZDSZ kormány el akarta 
lehetetleníteni a „határta-
lan égi csatornát”. Elsze-
gényítése ellen alapítványt 
hozott létre, az USA-tól Iz-
raelig több mint 150 párt-
fogóval és baráti köröket 
sokaságával. Így jutottak 
parabola antennához ha-
táron túli közösségek, és 
Csángóföldön sem tilthat-
ta a hatalom a magyar szót 
– legalábbis az éterből.  

Szöllősy Árpád az emig-
rációból és itthonról is 
természetesen támogat-
ta szülőföldjét, az erdélyi 
kultúrát. Többek közt lét-
rehozta a baseli székhely-
lyel a marosvásárhelyi Te-
leki Tékáért Alapítványt, 
és szülővárosában – olyan 
példaadó munkatársak-
kal, mint Deé Anikó -  fel-
újították az omladozó falú 
200 éves könytárat.  

Kis falunkat nemcsak 
anyagilag támogatta 
Szöllősy Árpád. Az ő eu-
rópai magyarságának arra 
a szellemi kisugárzására 
gondolok, mely a vele való 
személyes kapcsolaton ke-
resztül felsőörsi polgárok-
nak is formálta a világlá-
tását. 

Rá emlékezünk a falu-
napok  kiemelkedő ese-
ményeként a református 
templomban és a paró-
kián. Meghívtuk baráta-
it és szövetségeseit, hogy 
elevenítsék fel pályaképét 
és találkozásaikat.  Balog 
Zoltán református lel-
kész, államtitkár, Benke 
Attila főorvos, Bíbó Ist-
ván művészettörténész, 
Bíró Zoltán közíró, Deé 
Nagy Anikó könyvtár-
történész, Kányádi Sán-
dor költő, Ódor László 
egyetemi tanár, Pozsgay 
Imre egyetemi tanár, Sára 
Sándor filmrendező, a 
Duna TV korábbi elnöke, 
Tóbiás Áron újságíró re-
mélhető vendégeink. Be-
szélgető társuk Raffai Ist-
ván az életrajzi kötetének 
kiadója. Az ünnepségen 
szeretnénk megalakítani 
a Szöllősy Árpád baráti 
kört, majd a Civilház fa-
lán Pozsgay Imre felavatja 
emléktábláját.

Felsőörs Önkormányza-
ta szeretettel vár minden 
érdeklődőt az emlékün-
nepségre.   

Kulcsár Tamás
alpolgármester

Szöllôsy Árpád emléknap
július 23.

A falunapok egyik legjelentősebb eseményé-
nek ígérkezik a Dr. Szöllősy Árpád emlékét 
megörökítő gránittábla avatása és az életutat 
felelevenítő megemlékezés, melyen a pályatár-
sak, barátok mesélik el vele kapcsolatos történe-
teiket, élményeiket.   
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20. Felsôörsi Falunapok
2011. július 21-24.

PROGRAM
A 20. FelSőöRSi FAlunAPOK éS BúcSú RenDezvényei 
A zene jeGyéBen zAjlAnAK.

júliuS 21. cSütöRtöK i. tétel - nyitÁny

17.00  Borverseny – Kié Felsőörs legfinomabb bora? – 
Szakmai zsűrizés Helyszín: Civilház

20.00  Hangverseny a Római Katolikus műemléktemp-
lomban, közreműködik Veressné  Petrőcz Mária

júliuS 22. PénteK ii. tétel
HelySzín: civilHÁz

17.00  Pogácsa verseny - szakmai zsűrizés
18.00  Jubileumi Falunapok és Búcsú megnyitója – Sza-

bó Balázs polgármester
18.15  Régi képek Felsőörsről - kiállítás megnyitó
18.30   Kiállítás megtekintése (közben pogácsakínálás)
19.00  Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei-

nek koncertje
20.00  Bűvészshow - Kőhalmi Ferenc, Bűvész Európa 

Bajnokság III. helyezettje (Blackpool)
21.00-02.00  Diszkó DJ Ricsi

júliuS 23. SzOMBAt iii. tétel
 HelySzín: civilHÁz éS uDvARA (ettől eltéRő 

HelySzín A PROGRAMnÁl jelezve)

8.00  Családi főzőverseny kezdete
8.00-14.00  Véradás! – Adj vért és ments meg három életet! 

– A Magyar Vöröskereszt  Veszprém Megyei szer-
vezete szeretettel várja a segítő véradókat (Vörös-
keresztes ajándékokon túl önkormányzatunk VIP 
italjeggyel ajándékozza meg a véradókat, első vér-
adóknak 2 VIP italjegyet ajándékozunk)

9.00-13.00  Sütisziget – Nők Felsőörsért Egyesület 
házisüteményeinek kóstolása ( k ó s t o l ó -
jeggyel) – sós, édes aprósütemények a konyhatün-
dérek éléstárából

9.00  Mesemondónéni: Molnár Enikő 
  Zenetörténeti totó felnőtteknek, gyerekeknek
10.00  Gyermek kézműveskedés – Miske Óvoda dolgo-

zói vezetésével 
  Tandemasztal+sumo 10.00-16.00 óra között
10.00  Emlékidézés Dr Szöllősy Árpád tiszteletére, hely-

szín: református templom

10.30  Rásky Ervin emléktorna, Pográny, Tárkány, Alsó-
örs és Felsőörs részvételével, helyszín: futballpálya

12.00  Dr. Szöllősy Árpád emlékére - táblaavatás - Civil-
ház

13.00  Ételek bírálata - zsűri elnöke: Kulics Zsuzsanna, 
ZsuLo Pizzéria

15.00-17.00  Fazekas játószóház és bemutató gyerekeknek szü-
lőkkel - Pásztor Istvánnal

15.00  Borverseny kezdete – Kié Felsőörs legfinomabb 
bora? – közönségbírálat

15.30  Bognár László, Felsőörs – zenés program csa-
ládoknak, kicsiknek és nagyoknak, unokától- 
nagypapáig 

17.15-19.00  Játékos Balaton - játékok gyerekekenek, Pannónia 
Könyvtár segítségével 

18.00  Golding TáncSport Egyesület bemutatkozása  
18.30  Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei-

nek koncertje 
19.00  A jányok, a jányok, a jányok angyalok... - Kéringer 

András és Kovács Robi produkciója 
20.00  Litéri Zöldág Táncegyüttes - néptánc és táncház 

21.00-02.00  Utcabál a T-BOYS Együttessel
21.30  Vöröskakas Tűzzsonglőrök 
  

júliuS 24. vASÁRnAP – iv. tétel
11.30  Búcsúi szentmise a Római Katolikus műemlék-

templomban

Fellépések a szabadtéri színpadon
16.30  Gyerek program - Görömbő Kompánia- Gyula és 

a csodaduda c. mese 
  Helyiek fellépése
17.00  Angels modertánc
17.15  Búzavirág Népdalkör
17.30  Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei-

nek koncertje 
18.15  Eredményhirdetések, tombola
19.00  Sztárvendég: vastag csaba
19.45  Szünet
20.00  Sztárvendég: Sasvári Sándor
21.00  Zárás 

Kirakodóvásár, utazó vidámpark

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

FelHívÁSOK
Az előző számban megjelentek felhívá-
saink a 20. Felsőörsi Falunapok és Búcsú 
különböző versenyeire. Emlékeztetőül a 
határidők:
Főzőverseny: nevezéseket 2011. július 
15-ig várjuk.
„Hamuban sült pogácsa”: nevezéseket 
2011. július 15-ig várjuk.
Borverseny: Kié Felsőörs legfinomabb 
bora?: nevezések 2011. július 15-ig, a bo-
rok leadása: 2011. július 20. (nevezési díj 
nincs).

Kedves Felsőörsiek!
A Civilház autóval a Kertvég utca fe-
lől közelíthető meg, a Fő út felől au-
tóval nem lehet az udvarba hajtani. 

A 20. Felsőörsi Falunapok és Búcsú 
rendezvényei erős hanghatással, 
autóforgalom növekedéssel, és eset-
leg parkolási nehézségekkel járnak. 
Kérjük szíves megértésüket!

Elérhetőségeink
Telefon: 87/577-211
Mobil: 70/320-6854;
E-mail: konyvtar@felsoors.hu
Skype: plell.olga
Cím: Felsőörs, Szabadság tér 2.
Részletek: www.felsoors.hu honlapon a            
                              bannerre kattintva.

www.felsoorsifalunapok.hupont.hu
A Facebookon is!
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Színutazás a papírvilágban
A Nők Felsőörsért Egyesü-

let új arculatának megfelelően 
június 25-én színes, műsoros, 
családias szombat délutánt 
rendezett Színutazás a papírvi-
lágban címmel a Civilházban. 
A sokféle technikával készült 
alkotásokból szép, tartalmas 
kiállítás kerekedett. Ez az első 
próbálkozás is sejteti, hogy fa-
lunkban milyen sokan, gyer-
mekek és felnőttek is, színes 
képzelőerővel és kézügyesség-
gel vannak megáldva. A meg-
jelenteket Kaszásné Ferenczi 
Anna elnökünk köszöntötte. Az 
üdvözlő szavak után a felsőörsi 
Miske Óvoda kis csoportja me-
sélt versben és dalban a színek-
ről. Ezután a Szűrös Néptánc 
Együttes bemutatóit láthat-
tuk, akik Szentgálról érkeztek 
hozzánk. A márkói Kamara 
TeHátRum csapata középko-
ri vidám jelenetet adott elő. A 
műsor befejezéseként szívesen 
hallgattuk a Búzavirág Népdal-
körünk mindig kedves, színes 
dalcsokrát. 

Támogatóinknak (Felsőörs 
Község Önkormányzata, 
Schőnig cukrászda (Vp), 
Keller cukrászat (Vp), Bá-
nyai cukrászat (Vp), Hotel 
Laroba (Alsóörs), Haribo 
(Nemesvámos), Viola Presz-
szó (Felsőörs)) köszönhetően 
értékes ajándékokkal díjazhat-
tuk a művek alkotóit a függet-

len zsűri bírálata alapján. A 
zsűrizés 3 kategóriában tör-
tént, emellett kiosztásra került 
egy különdíj is. A zsűri tagok-
nak nem volt könnyű dolguk, 
hiszen sok szép alkotásról kel-
lett véleményt mondaniuk. /
Zárójelben a zsűri értékelését 
is közreadjuk./

Alkotóműhely kategória:
I.	 helyezett (A8) Miske 

óvoda tulipános kertjei 
és a margaréták  (kitar-
tás, szépérzék, ötletgaz-
dagság érezhető, a közös 
munka öröme, sok kis 
apróság fedezhető fel a 
műveken)

II.	 helyezett (A1) Civil Bará-
ti Kör színes madárserege 
(vidám, színes mobil al-
kotás, a közös munka 

öröme érződik az alko-
táson)

III.	 helyezett (A5) Borszuk 
és Szőke család bohóca 
(a színek kavalkádját, a 
bohóc-technikák sokfé-
leségét értékelte a zsűri)

Felnőtt kategória:
I.	 helyezett (F1) Baum- 

gartner Józsefné csüngő 
epre (igényes kivitelezés, 
valósághű, dekoratív al-
kotás, eredeti ötlet)

II.	 helyezet (F6) dr. Vízi 
Béláné gömbvirágai 
(esztétikus, precíz mun-
ka, ami megkívánta a tü-
relmet és a kitartó mun-
kát)

III.	 helyezett (F2) Könczöl 
Brigitta virágkosara 
(nagyszerűen hozta össze 

egy csokorba a sokféle vi-
rágot, remek karakter és 
színválasztással)

ifjúsági kategória:
I.	 helyezett (I12) Sütöri 

Gabriella erdőrészlete 
(vidám gyermeki szem-
léletről árulkodó kedves 
alkotás, finom kezű ap-
rólékos munka)

II.	 helyezett (I1) Tóth 
Donát makettjei 
(precíz, mérnöki pon-
tosságot igénylő munka, 
fontos, apró részletek ki-
emelésével)

III.	 helyezett (I17 és I18) Ko-
vács Kitti méhecskéje és 
Kovács Kevin harkálya 
(a papírhajlítás techniká-
jával készült remekmű-
vek)

Különdíj:  Miske Óvoda szí-
nes papírfűzére (a füzérkészítés 
egyik legnagyszerűbb példája, 
türelmet, jó szervezést igénylő 
kiváló munka)

A szép eredményekhez őszin-
te szívből gratulálunk!

Köszönet illeti egyesületünk 
családtagjait is, akik remekül 
biztosították a hátteret a család-
ban és segítettek a nehéz fizikai 
munkákban is.

A Nők Felsőörsért Egyesület
vezetősége nevében:

Szőkéné Vízi Gabriella.

A VÉLEMÉNYÉT KÉRTÜK…
Ebben a rovatban, mint azt már megszokhatták, minden hónapban kikértük a lakosság véleményét, valamilyen 
helyi jelentőségű téma kapcsán. Kezdetben a szavazások érdekes és hasznos eredményeket hoztak, lassan növekvő 
népszerűségnek örvendtek, és kulturált módon zajlottak. 

 A vélemény-nyilvánítás ezen lehetőségével, egyesek azonban nem csak éltek, hanem visszaéltek, kihasználva a 
technika adta lehetőségeket. A kérdésekre leadott szavazatok számából és megoszlásából arra következtettünk, 
hogy néhányan szándékosan többször adták le szavazatukat ugyanazon kérdésre jelentősen torzítva a közvéleke-
désről kapott képet. A fentiek miatt a rovatot kénytelenek leszünk szüneteltetni, amíg a szavazás technikai háttere 
védelmet nem nyújt a digitális garázdálkodók ellen. Sajnálom…

Pásztor István
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Jártamban...

Pünkösdöltünk Felhívás
„Természetbarát” téma-

körben a Civil Baráti Kör 
tábort szervez gyerekek-
nek, 7 -12 éves korig  au-
gusztus 8-12-ig a Civilház-
ban.

Programjaink: Felsőörs 
nevezetességeinek meg-
ismerése /templomok/, 
kirándulások szervezése, 
Miske tető, Örs-vár rom-
jainak felkeresése, tábor  
megtekintése, Király-kút-
nál bográcsozás, Geológiai 
feltáráshoz gyalogtúra, a 
Balatonfelvidéki Nemzeti 
Park Csopak és a Leven-
dula Park meglátogatás Ti-
hanyban.

Tervezett irányár:
10.000 Ft/fő/hét

Jelentkezési határidő:
2011. júl. 15.

Bővebb felvilágosítást ad 
Nyírőné Németh Marian-
na 06-20-4149891; Varga 
Lászlóné Anikó     06-70-
6529008

családi délelőtt
Talán a Kedves Olvasó már 

meg sem lepődik, hogy ismét 
egy reformátusok által szerve-
zett eseményről adok hangot. 
Igényes program várta mind-
azokat, akik a május 21-ei dél-
előttöt a Református Parókián 
töltötték, hiszen a Szemünk fé-
nye: A gyermek elnevezésű csa-
ládi délelőttön mind a gyerekek, 
mind a felnőttek megtalálhatták 
a nekik való tartalmas progra-
mot. Az egyházközösség segítői 
egy érdi alapítvány munkatársai 
voltak, akik egy dalocskát taní-
tottak meg a gyerekeknek, illetve 
10 órától a Szeretetre vágyó süni 
c. bábelőadást játszották el. Utá-
na a felnőttek két, komolyabb 
hangvételű előadást hallgattak 
meg, a gyermekkori tévénézés-

ről és a család védőburok sze-
repéről, melyet két veszprémi 
családterapeuta tartott. A jelen-
lévők feltehették kérdéseiket, 
majd baráti beszélgetés alakult 
ki. Persze a gyerekek sem tétlen-
kedtek, hiszen ezalatt a Kálvin-
teremben kézműves foglalko-
záson vehettek részt Kovácsné 
Miskey Tünde vezetésével. 
Amíg az elkészült gyurmasünök 
az ablakban száradtak, a játék 
az udvaron folytatódott. Délben 
közös lakoma vette kezdetét, 
ahol a bográcsgulyás mellett, sü-
teményből, pogácsából sem volt 
hiány. 

elkészíteni és megmutatni
Érdeklődve néztem szét az 

összesereglett gyermek- és 
felnőttseregen a Civiház udvarán 

május 25-e délután. Mindnyájan 
arra vártunk, hogy megnyíljon 
az óvodások kiállítása, s én be-
legondoltam, hogy hamarosan 
az én lányom is ide fog tartozni, 
s munkája talán majd egyszer 
ugyanígy nyilvánosság elé kerül, 
mint most a többi óvodásé.

Az igényes tárlatot Kántorné 
Pólus Ibolya a szülői munka-
közösség tagja nyitotta meg, 
az óvodások rövid műsorral 
készültek. A kiállítás az ovisok 
egész éves munkáját mutatta 
be, jól kirajzolva az évszak-
ok körforgását, az ünnepekre 
való készülődést. Mindamellett 
meggyőződhettünk óvónőink 
leleményességéről, anyagisme-
retéről, folytonos megújulási ké-
pességéről, hiszen változatosnál 
változatosabb anyagok, színek, 

eszközök, technikák segítették 
a gyerekeket az önkifejezésben. 
A szépen elrendezett tárlat meg-
mutatta, hogy a kézműveskedés 
sokfélesége minden kisgyerek 
számára lehetőséget nyújt arra, 
hogy megtalálja a neki megfe-
lelő technikát. Talán majd évek 
múlva az egykori kisóvodás 
híres művészként visszaemlé-
kezik arra, hogy legelső tárlata 
Felsőörsön nyílt…Hátha!

A Jártamban… cikk és szerző-
je a nyári szünetben vakációra 
megy, így legközelebb szeptem-
berben írok a nyári események-
ről. Minden kedves olvasónak 
kellemes nyarat, jó pihenést, és 
sok izgalmas programot kívánok!

P. Ancsa

Már június 10-én este kisbí-
ró - ifj. Csikász Ferenc - hív-
ta a falu lakosságát a nagy 
eseményre, a június 12-én a 
Felsőörsi Önkormányzat és a 
Civil Baráti Kör által szerve-
zet Pünkösdi Vásári Forgatag 
- ízletes étkekkel - című prog-
ramra a Civilházba.

A nagyszámú érdeklődőt 
kézműves udvar, birkapör-
költ, és ízes sültek, finom házi 
sütemények, a balatoni borok 
bőséges kínálata fogadta.

Kemény próbatétel után ke-
rült sor a pünkösdi király és 
pünkösdi királynő választás-
ra. A szigorú zsűri döntése 
alapján a pünkösdi királynő 
Vaczkó Fanni, a király Nagy 
Dániel lett, akiket Szabó Ba-
lázs polgármester koroná-
zott meg. Fellépésük során 
nagy sikert arattak a helyi 
kultúrális csoportok, Búzavi-
rág Dalkör és az Angels  I-II 
tánccsoport, Rudi bohóc, 
a Csopak táncegyüttes, va-
lamint a Veszprémi Petőfi 
Színház művészeinek operett 
slágerei.

A kultúrális   programok 
gördülékenyen, színvonalas 
lebonyolítását Strenner Vik-
tória a rendezvény háziasz-
szonya biztosította.

Különösen nagy élményt 
nyújtott valamennyiünk 
számára a májusfa kitánco-
lása a Csopak táncegyüttes 
tagjaival a résztvevők ap-
rajának, nagyjának részvé-
telével, a 2-70 éves korig. 
Felemelő és nagyszerű volt 
a látvány!

Ezzel a rendezvénnyel a Ci-
vil Baráti Kör közelebb ke-

rült ahhoz a céljához, hogy 
lakóhelyünkkön erősödjön 
az összefogás, hiszen a lebo-
nyolításban segítségünkre 
volt a Felsőörsért Közalapít-
vány, a Nyugdíjasklub, és a 
Nők Felsőörsért Egyesület 
egy - egy tagja is.

Mottónk továbbra is: Is-
merjük meg egymást, 
szomszédainkat, segítsük 
egymást, legyünk barátok, 
hogy Felsőörsön ne csak lak-
ni, hanem élni is jó legyen.  

Ané
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RENDEZVÉNYEK
július   
21-24 20. Felsőörsi Falunapok Jubileumi Falunapok
30. Polgárőrnap Polgárőrök köszöntése (zártkörű) 
31. Norvég fúvósok - koncert a Civilházban 

Augusztus   
11. Komolyzenei koncert a RK templomban
 „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – sorozat – Nagy 

Csaba, lant
20. Szent István és kenyérünnep és Felsőörs Ifjú Polgárainak 

köszöntése, fotókiállítás, Civilház 
25. Komolyzenei koncert a RK templomban „Zenés csütör-

töki esték Felsőörsön” – sorozat – Kelemen András, gitár

FényezéSi SzAKüzlet
– Autó festékek számítógépes színkeverése
– Spray töltés, Polírozó anyagok
– Alváz és üregvédő anyagok
– Szaktanácsadás

Autó Quality Kft.
www.autopolir.hu

8200 Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel: 88 783-785, 70 3125-797

Tisztelt Olvasók!
A Felsőörsi Hírmondó

legközelebb szeptemberben jelenik meg.
szerkesztőség

A Szuperbringa program 
ötlete alapján szerveztünk el-
foglaltságot a felsőörsi Malom-
völgy iskolában az utolsó taní-
tási napok egyikére. 

Ebbe az iskolába csak alsó ta-
gozatos gyerekek járnak, így az 
olyan programokból, amelyet 
a felsősöknek hirdetünk meg, 
rendszeresen kimaradnak. Ez 
volt az egyik oka, hogy nagy 
örömmel vettük az igazgató 
asszony jelentkezését az együtt-
működésre. A másik oka, hogy 
a helyi kmb-s kollégánk, Kaszás 
Zsolt r. ftörm. nem régen költö-
zött oda, és ez is egy jó alkalom 
volt az ismerkedésre, kapcsolat-
építésre. A program végrehaj-
tásában segített neki a párja is 
Molnár Ilona, aki szintén a Ba-
latonalmádi Rendőrkapitánysá-
gon dolgozik.

A négy osztály mozgatásá-
hoz négy helyszínt alakítottak 
ki.  Volt egy kerékpáros ügyes-
ségi pálya, amelyen természe-
tesen mindenki végig ment, 
kipróbálva a képességeit. A 
hozott kerékpárok ellenőrzése 
is megtörtént a Szuperbringa 
szempontjai szerint. A 28 bi-
cajból csak 2 kapott matricát, 
a többiek pedig megkapták a 
tanúsítványt, hogy a felsze-
relésben mint kell pótolniuk. 
Általános probléma a világítás 
hiánya volt.

A második helyszín a rend-
őrautó és környéke volt. Kéz-
zelfogható közelségbe került 
a gyerekeknek a csapaterős 
felszerelés, amelyet a lányok 

szinte nagyobb érdeklődéssel 
próbálgattak, mint a fiúk. Őket 
a rendőrautó izgatta jobban. 
Tolongtak a rádió körül, hogy 
bemondják a fantáziájukban 
azonnal megszületett esemé-
nyek közlendőit, persze csak 
játszásiból.

A totó a szakmánkhoz kö-
tődő kérdéseket tartalmazta. 
A kitöltésben és a kiértékelés-
ben a tanító nénik segítettek, 
ahogy a negyedik helyszínen 
is, a „zsákbanugrálásnál”. Azt 
hiszem, a tapasztalatai alap-
ján mindenki el tudja képzel-
ni, hogy milyen jó hangulatot 
okozott ez a ’versenyszám’, 
mintegy tükrözve az egész nap 
felszabadult, vidám hangula-
tát, a közeledő vakációt.

Az eredményhirdetés és a 
jutalmak kiosztása után meg-
lepetésként minden gyerekkel 
tett egy kört a rendőrautó az 
iskola nagy udvarán, és per-
sze szirénázott közben, hogy a 
„rosszbácsik” üldözésének iz-
galmát is átélhessék a nap kis 
hősei.

Stanka Mária r. őrgy.

Rendôrségi évzáró program
a felsôörsi iskolában

APRÓHIRDETÉSEK
Eladó tűzifa igény szerint!  Fakitermelést, fakuglizást, fahasogatást vállalok. 
Felsőörs, Hóvirág út 3. Tel.: 06 70 662 7852
ÖLTÖNYÖK újszerű, fekete színű; egy 9-10 éves gyermeknek, és egy 42-es mé-
retű 13-14 éves gyermeknek eladó! Tel.: 06 87 713 002
Bútor-, és épületasztalos  munkák. Felsőörs, Fenyves utca 7. Tel.: 06 20 980 
9429


