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A mi pelikánunk és Húsvét
Akár Felsőörs címerét, vagy a helyi református
egyházközség pecsétjét is ide másolhattam
volna illusztrációul, amelyek egy pelikán
madarat (is) ábrázolnak, aki saját begyét
feltépve vérével táplálja fiókáit. Az önfeláldozó pelikán a 12. század óta a legkedveltebb
Krisztus szimbólumok egyike, az emberért
önmagát odaadó isteni szeretetet fejezi ki. Egy
ősi legenda kapcsolódik a pelikánhoz, már az
5. században is említik, mely szerint a pelikán
holtan találja fiókáit a fészekben, s kétségbeesésében saját vérében füröszti meg őket, és
kelti életre azokat. Egy 1650-ben készült
úrasztali terítőn ez a hímzés olvasható: „Az Úr
Jézus Krisztus az igazi pelikán, ki megeleveníti
a mi lelkünket az örök életre. Ámen”
Szeretem ezt a szimbólumot. Segít megérteni
az isteni szeretet lényegét. Segít megérteni
Jézus kereszthalálának jelentőségét, és segít
megérkezni az új élet, a Feltámadás üzenetéhez is. Jézus Krisztus annyira szeretett,
hogy a vérét, az életét adta értünk. Azért

Meghívó
Közmeghallgatás
Felsőörs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete 2015. április 8-án
(szerdán) 17:30 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton tisztelettel
meghívom!
A közmeghallgatás helye: Felsőörs,
Malomvölgy Általános Iskola tetőtéri
közösségi helyisége (8227 Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.)
Napirend:
1. Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgáltató Nonprofit Kft. tájékoztatója
2. A 2015–2019 évre szóló gazdasági
program tervezetének bemutatása,
lakossági véleményezése
3. Tájékoztató a Veszprém–Felsőörs–
Alsóörs kerékpárútról
4. Kérdések, észrevételek
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

adta, hogy megelevenedjünk, hogy az Ő erői,
élete járjon át bennünket, és éljünk, ne csak
ebben a földi életben, hanem örökkönörökké! Nem csupán egy emberöltőnyi élet
az Isten terve velünk, van folytatás! Isten a
teljességet szánja nekünk – nem csupán
töredékeket.

Nehezen fogadjuk el a pelikán üzenetét. Idegen gondolat az, hogy valaki az életét adja a
másikért. Az pedig, hogy maga Isten adja oda
a Fiát értünk – többnyire érthetetlen. Az
öröklétre pedig lehet, hogy legyintünk,
ugyan már… Mégis, ez a pelikán madár ott
van a címerünkben is. Fiókáit vérével tápláló
mozdulatával szótlanul hirdeti Krisztus
mélységesen mély, áldozatos szeretetét. Bárcsak megérintene bennünket ez a szeretet,
bárcsak éledne bennünk az örök élet reménye, bárcsak elhinnék – mi vagyunk a megmentett fiókák!
Záró gondolatként visszautalok a fent említett úrasztali hímzett feliratra, és húsvéti
buzdításként kívánom, hogy Krisztus, az
igazi pelikán elevenítsen meg kit-kit az örök
életre! Áldott, szép Húsvétot kívánok mindenkinek!

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA

Fotópályázat „Felsőörs ma”
Fotópályázatra várjuk fényképeiket,
melyeket napjainkban készítettek/készítenek
Felsőörs közigazgatási területén (a kép ábrázolhat távolabbi tájat is, de az exponálás
pillanatában felsőörsön kell tartózkodni).
Beküldhető témák:
• Természetfotók
• Épített környezet
• Kulturális események, közösségi fényképek
A beküldött képekből kiállítást szervezünk a 2015-ös Falunapok és Búcsú
eseménysorozatán belül.
A képeket Kovács Endre fotóművész
értékeli, és a kiállításra válogatja.
A képeket JPG formátumban elektronikusan várjuk a konyvtar@felsoors.hu
címre, vagy elektronikus adathordozón
a könyvtárba, nyitvatartási időben.
Beküldési határidő: 2015. május 30.
Felsőörs Község Önkormányzata

Kellemes húsvéti ünnepet
kíván Felsőörs Község
Önkormányzatának
képviselő-testülete és a
Felsőörsi Hírmondó
szerkesztőbizottsága
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Aktuális kérdések a szemétszállítással kapcsolatban
Több felsőörsi lakos aláírásával kaptam egy levelet 2015. március
19-én a fenti témában. Mivel sokakat érintő kérdésről van szó, újságunk hasábjain keresztül osztom meg a Kedves Olvasóval a témában
aktuális információkat.
Miért a „VHK” Nonprofit Kft. a szolgáltató?
A kft. a VKSZ Zrt. jogutódjaként (2014. jan. 1-től) végzi a szolgáltatást Veszprémben és további 26 településen. A VKSZ Zrt. 152
település hulladékszállítási közszolgáltatását végző önkormányzati
társulással (az Észak-Balatoni Térség Regionális Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkormányzati Társulás) szerződéses viszonyban
álló konzorcium (Észak-Balatoni Hulladékkezelési Konzorcium)
vezető cége. A konzorcium még 2009-ben az önkormányzati társulás
által, közbeszerzés útján lett kiválasztva, mint a legalacsonyabb árajánlatot adó társaság.
Lomtalanításkor miért nem a házaktól viszik el a lakosoktól a hulladékot?
A lomtalanítás Felsőörsön 2013-tól nem a közterületen történik,
hanem egy erre kijelölt, őrzött gyűjtőponton (Szabadság tér 14.) az
éves lomtalanításra kijelölt időben. 2013-ban nem azért szűnt meg a
közterületi lomtalanítás rendszere, hogy a szolgáltatónak olcsóbb
legyen, hanem mert kezelhetetlenné vált a külterületen egyes gócpontokban lomtalanításkor megjelenő (távolabbi településekről behordott) szeméthegyek sorsa, valamint a közterületek tisztábban tartását,
a lomizók felbukkanását (magáningatlanon belül hívatlanul is) így
lehet megelőzni. Az önkormányzat a tanyagondnoki szolgálaton
keresztül eddig is segítette a szociálisan rászorulókat a lomok elszállításában. Ugyanakkor a lehetőség továbbra is megvan arra, hogy
visszaálljunk a korábbi közterületen történő lomtalanításra. Az egyik

és a másik rendszer előnyét-hátrányát mindenki ismeri.
Minden lakosnak kötelező igénybe vennie a szolgáltatást?
Az önkormányzat 26/2010. (XII.14.) önkormányzati rendelete
alapján a közszolgáltatás igénybevétele kötelező. Ellenkező esetben
hulladékgazdálkodási bírság szabható ki.
Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, zöld hulladék kérdése:
Tárgyalásokat folytatunk a szolgáltatás – más önkormányzatoknál
már bevált – kiterjesztéséről pl. a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtésről és a zöldhulladék gyűjtéséről. A szolgáltató mindezidáig
elzárkózott ezen új szolgáltatások bevezetésétől. A közbeszerzés
kötöttsége miatt kilépni nem lehet, a szerződés kötöttsége miatt a
szolgáltató nem vállalja a szolgáltatás bővítését.
A szelektív hulladékgyűjtő szigetek rendezettségét folyamatosan
próbáljuk fenntartani, hatalmas mennyiségű szemetet szállít el az
önkormányzat innen és a külterületekről saját költségén.
Kerti hulladék égetése a kiskertekben.
Szigorodtak a külterületi (így a volt zártkertekben történő)
szemétégetés szabályai. 2015. március 5-től külterületen csak a
tűzvédelmi hatóság engedélyével lehet égetést végezni.
Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy a soron következő közmeghallgatásra – melynek helye és időpontja: 2015. április 8. szerda
17:30, Iskola tetőtér –, meghívtam a „VHK” Nonprofit Kft. ügyvezetőjét, Horváth Zoltán Urat, aki a fenti témákban, egyéb hulladékszállítást érintő kérdésekben további, részletes tájékoztatást fog adni.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Lomtalanítás – 2015
Felsőörsön a 2015-ös évben lomtalanítás az alábbi rend szerint lesz:
• Lomot az önkormányzat csak egész éves hulladékszállítási szolgáltatást igénybe vevő ingatlantulajdonosoktól fogad be.
• Minden lomtalanításra szánt hulladékot be kell szállítani a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyre.
Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely:
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református templom/parókia mellett; volt múzeumi terület)
A lomtalanításra kijelölt fenti hely nyitva tartása:
• 2015. április 25. (szombat) 8:00–17:00 óráig
• 2015. április 26. (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.
 Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb
méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, eszközök)
szállíthatók be.

 Ép állapotú elektronikai hulladékok (elektromos berendezések) is
beszállíthatók.
! Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
 Építési törmelék,
 Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj),
 Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
 Fénycsövek,
! A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen kívül közterületen
és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!
A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés
várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.
Lomtalanításkor se feledkezzenek meg a szelektív gyűjtésről!
A hasznosítható hulladékok kerüljenek a faluban található szelektív
gyűjtőkbe!
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával
szíveskedjenek lebonyolítani!
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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A hónap műtárgya a Laczkó Dezső Múzeumban
Márciusban a hónap műtárgya a Felsőörsről származó őskori kagyló- és csigafüzér.
Őskori ékszer, átfúrt fosszilis kagyló illetve
csiga (Dentalium, Anadara, Erato)
Lelőhelye: Felsőörs
Laczkó Dezső Múzeum, 63.45.1.
A Laczkó Dezső Múzeum régészeti
gyűjteményének az egyik legrégebbi lelete a
képen látható 40 db kagylógyöngy. Felsőörsről került 1903-ban a múzeumba. Nem
tudtunk róla semmit, érdekessé akkor vált a
dolog, amikor kiderült, hogy a Magyar
Nemzeti Múzeum is őriz hasonló kagylógyöngyöket, méghozzá ugyanonnan. Megkezdődött a nyomozás, melynek eredményei
itt olvashatók.
Felsőörs falu déli szélén, a kertek alján került
elő 1896-ban az agyagedényben talált lelet,
melyből 280 darab kagyló, csiga és vörös kőgyöngy a Nemzeti Múzeumba került –
a leltárkönyvi bejegyzés szerint – Köves
Györgyné ajándékaként, Kammerer Ernő
közvetítésével.
Ennyi elég a lelőhely azonosításához. Tudjuk,
hogy a Köves család a 19. század derekán
költözött Felsőörsre, és földvásárlásai révén
rövidesen az egyik legjelentősebb birtokos
lett a faluban. Megvásárolták többek között

báró Schmertzing Antalnétól a Fő utca 15.
szám alatti házat és a hozzá tartozó telket,
melyet ma Bárókert néven ismerünk. Szép
régi, vöröskőből rakott kerítését mostanában
rombolják le szakaszonként, ahogy épülnek
sorra a felparcellázott területen a házak.
A Bárókert volt tehát a találás helye, mely a
szomszédos domboldallal együtt ismert
régészeti lelőhely, a Kr. e. 6–5., majd a 2.
évezredben lakott település.
A közvetítő Kammerer Ernő történész,
1896-ban kormánybiztosként a Szépművészeti Múzeum megszervezését vezette. Balaton-felvidéki
birtokosként
nagy
valószínűséggel ismerhette a Köves családot,
és éppen e szerepe miatt fordulhattak hozzá
a lelettel, vagy egy látogatás alkalmával maga
kezdeményezhette annak múzeumban való
elhelyezését. A személyes kapcsolat igen
valószínű, különben a teljes lelet valószínűleg
Veszprémbe került volna. A Veszprémvármegyei Múzeum akkor ugyan még nem
létezett, de szervezése már folyamatban volt,
a szerzeményi napló bejegyzései szerint
Laczkó Dezső már gyűjtött a múzeum
számára. Tudomást szerezhetett erről a
leletről is, mert 1903-ban felbukkant
Veszprémben néhány kagylógyöngy Felsőörsről ifj. Angyal János ajándékaként. Erről
többet nem tudunk, az 1953-ban kezdődő
átleltározáskor elvesztek az adatok, de a tárgyak egyértelműen a Nemzeti Múzeumban

őrzöttekkel azonos jellegűek. A találók nem
minden darabot adhattak át a birtokos
Köves Györgynek, a faluban lappangó
maradékot szerezhette meg az igen jó
kapcsolatokkal rendelkező piarista tanár,
neves geológus, paleontológus Laczkó
Dezső.
Mire szolgáltak az edényben tárolt kész (átfúrt) gyöngyök? A neolitikus emberek
erősen vonzódtak a fehér ékszerekhez.
Sírokban gyakran találni kagylóból, méghozzá mediterrán tengerekből származó
kagylóból csiszolt gyöngyöket, karpereceket,
de használták a helyben bányászott
megkövesedett kagylókat is. Szolgálhatott
tehát temetési előkészületül a lelet, de
lehetett egy gyöngykészítő mester készlete is.
SZAKSZ BALÁZS

Rendezvények 2015. április
Dátum
Április 4. 9.00–11.00
Április 8. 17.30
Április 9.

Program
Húsvéti kézműves játszóház
Közmeghallgatás
Civilek Egymás közt

Szervező
Önkormányzat
Önkormányzat
Felsőörsért Közalapítvány

Helyszín
Civilház
Iskola tetőtér
Civilház

Április 17. 10.00

Költészet napja alkalmából,
Lúdas Matyi (zenés bábjáték)

Könyvtár, Iskola

Iskola

Április 17.

Egészségnap

Felsőörsért Közalapítvány

Civilház

Április 22.

A Föld Napja

Miske Óvoda, Éghajlatvédelmi
Miske Óvoda
Szövetség
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Felhívás adakozásra
A Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség szeretettel várja a jószívű adakozók pénzadományait, melyet a felújított
templomkert és préposti kúria kertészeti rendezésére, növényültetésre szeretne fordítani.
Pénzadományaikat Orbán György világi elnöknél (tel.: 20-980-9429),
vagy az egyházközség11748069-20032788 számú bankszámlaszámon várjuk.
Adományaikat köszönjük!
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2015. március 15. Nemzeti Ünnep (Hősök kertje)

Szeretettel köszöntjük kedves
olvasónkat, Kakacska Györgynét
90. születésnapján.
Isten tartsa meg jó egészségben!
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Itt élünk – Kovács Lajos
– Kedves Lajos! Mióta lakik Felsőörsön családjával és miért választották lakhelyül a falut?
– Tizenhét esztendeje kezdtünk építkezni, s tizenkét éve lakunk itt. A feleségem a Hanságból
származott, jómagam Veszprémből, három
kiváló gyermekünk már ideköltözésünk előtt
megszületett.
Mikor csekély örökséggel indulva a letelepedésünkhöz életteret készültünk választani, a két
B merült fel. A Bakony és a Balaton. Számos
szempont mérlegelése után itt az erdők
karéjában lévő, nagyon erős természeti energiákkal rendelkező, akkor még kissé szunnyadó
falura esett a választásunk.
– Mi biztosította a háromgyermekes család
megélhetését?
– A feleségem logopédusként dolgozott
Veszprémben, én Budapestre és Veszprémbe
jártam, járok gyógyítani és tanítani, mint természetgyógyász. Korábban 25 évig nevelőotthonokban és zárt intézetekben dolgoztam,
pszichopedagógusként. Közben látva a szokványos pedagógia kudarcait, a munka mellett
folyamatosan képeztem magamat, kutattam
egy emberibb élethez illőbb, örömteli nevelés
lehetőségeit. Így lettem természetgyógyásszá az
évek során, s az e tárgyban szerzett ismereteimnek igen jó hasznát vettem a nehezen nevelhető
fiatalok körében.
– Aztán elhagyta a pályát?
– Igen, részben. Intézményi keretek nélkül, de
ugyanazt csinálom. Tanítok, gyógyítok és tanulok
az élettől, a természettől, szüntelen, boldogan.
– Mely ágait műveli a természetes gyógyászatnak
és mi vezette erre az útra?
– A gyógynövényekkel kezdtem, mára nagyjából 400-at ismerek. Ezt követően életmódtanácsadó és terapeuta lettem, akinek
valamennyi e területen alkalmazott módszert
ismernie kell bizonyos mértékig. Hogy miért
indultam erre? Mert ebben láttam leginkább
annak reményét, hogy megismerhető és megérthető az élet teljessége.
A legtöbb ember érdeklődése kimerül az anyagi
világ dolgaiban. Engem régebben is foglalkoztatottak a rejtettebb ismeretek, a létkérdések,
melyekre nem kaptam megnyugtató választ se
tanártól, se paptól, se orvostól, politikusról
nem is beszélve.
Mi értelme az életnek? Mi van az élet előtt és után?
Mi a betegség, miért jön létre? Mi az egészség?
Lehet e tartós boldogságban élni, hosszan?
Aki teljes életet akar, annak az anyagiakon túl

mód, hogy hogyan mennek el az emberek saját
életük mellett manapság is. Azt hiszik, hogyha
modernek és próbálnak megfelelni a folyton
változó, de a figyelmünket a leglényegesebbről
elterelő elvárásoknak, akkor közelebb jutnak a
boldogsághoz. Sokan ébredeznek, de kevesekben van bátorság és őszinteség. S így nincs
beteljesedés, marad a hiány. Természetesebben,
igazabbul kellene élni.

– 25 év tapasztalatából mit emelne ki, ami
rögvest használható ismeret lenne azok számára, akik kézbe szeretnék venni életük, egészségük javítását?
foglalkoznia kell a szokvány érzékelésen túli lelki
és tudati szintekkel is. Csak így egészülhet teljessé a kép. Aki ezekről nem vesz tudomást, többet szenved, s még azt sem tudja, hogy miért?
– Úgy tudom járt Kínában is. Ott is a válaszokat kereste?
– Igen, volt szerencsém három alkalommal is
eljutni a legendás Shaolin vögybe, a csikung
módszert tanultam ott. Ez a nemrég még titkos
rendszer adta számomra eddig a legteljesebb
tanításokat az életről. A csí kínaiul az életerő,
mely mindenütt jelen van, mindent áthat, minden ebből van. A látható is meg a nem, vagy
kevéssé érzékelhető jelenségek is. A kung pedig
a csí gyakorlatok általi használata és megismerése. Nekünk magyaroknak cseppet sem idegen világ ez... A hagyományos keleti gyógyászat
nagy részét hun eleinktől tanulták az ottani
népek. Ők ezt tudják, csak nálunk él még a
sötétebb fejekben, s az iskolákban kötelezően és
az akadémiánkon a Habsburgoknak köszönhető
a finnugorizmus. Nagy változások szele fúj. A
történelemhamisításokról is csúszik már a lepel.
Annyi a feladatunk, hogy hálánkat kifejezve
visszatanuljuk őseink, az élet teljességét felmutató egykori tudását. Máskülönben keservesen,
az állandó hiányérzetek, a betegségek, a boldogtalanság leckéin okulva válhatunk csak jobbá.
Sokan érzik úgy, hogy hamis a világ, sok
hiábavaló áldozatra és alakoskodásra kényszerít
bennünket. S a lelke mélyén mindenki érzi,
hogy létezik egy másfajta élet lehetősége, mely
békés, boldog és igaz.
Ki-ki ezt a nyugodt megelégedést keresi, hajszolja mindennapjaiban, jobbára hasztalan.
A vallásokban, a munkában, a párkapcsolatokban, a szerelemben, szórakozásban, a tv előtt
butulva, mobilozással, lázas vásárlásokkal, divatozással, extrémitásokkal, dohányzással,
alkoholizálással, narkóval és számlálhatatlan a

– A 3,1,2 meridián gyakorlatok könnyen elsajátíthatók, s szinte bármikor és bárhol alkalmazhatók, korhatártól függetlenül. Kínában
százezrek gyakorolják nap mint nap. Ott 80 év
az átlagéletkor, nálunk 60.
Dr. ZHU ZONG XIANG professzor az életét
tette rá, hogy megismertesse a világgal az energia pályák, a meridiánok orvoslásbani jelentőségét. De egy olyan korban, ahol nem igazán
a gyógyítás a cél, – nagy tisztelet a kivételeknek –, nehéz az áttörés. Csak a józan paraszti
észjárás és a civil kurázsi ébredezése képes szemléletet változtatni. Dr. EŐRY AJÁNDOK
munkásságának köszönhetően a módszer
nálunk népmozgalommá kezd válni, s milyen
érdekes, az európai központ hazánk lett.
ZHOU professzor felnéz a magyarokra, ő is
tisztában van azzal, hogy elődeinktől tanultak
ők is. Persze nem elég erre büszkének lenni,
hanem vissza kell szerezni és alkalmazni az ismereteket, mindennapjainkban. Ha felhagyunk
a pótcselekvésekkel, bőven lesz rá idő. Már kis
áldozathozatal is nagymértékben csökkenti a
tehetetlenség érzetet és a kiszolgáltatottságot.
A meridiánok léte bizonyított, most már műszerekkel is. Csak az anyagban gondolkodók
számára is. 6 ezer éves bronzfigura őrzi az
akkori ismereteket erről. Közbevetem, hogy
Felsőörsön ennél is régebbi, 7–8 ezer éves
leletek mennek veszendőbe, pedig világhírnevet hozhatnának.
Senki sem kivétel, mindannyiunkban üzemel,
még az állatokban és más létformákban is, a szabad szemmel nem látható, finom, energiaellátó
rendszer, hasonlóan a vérkeringéshez.
A kibomlott világban, itt a Földön valamennyi
élőlény a Földanya és az Atyaég tápláló erejétől
függ. Az anyaság, a nőiség tisztelete most kezd
visszatérni, az Atyaéghez még ma is sokan fohászkodnak, ha nem is mindig tudatosan.
A kettejük közti áramlás tartja fönn az életet.
Ennek a törvényszerűségei régről ismertek.
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Most akkora a baj, hogy ez a megbecsülését
vesztett tudás újból keresett lesz.
A módszer egyszerű, bárki elsajátíthatja és
örömét lelheti mindennapjaiban, az általa elért
sikerekben. Egy mondatban összefoglalva,
három jeles pont nyomással való ingerlése némi
tornával és légzőgyakorlattal. Nem igényel
különösebb készületet, elemei bárhol, bármikor
végezhetők, ahol épp vagyunk. A finom ener-

giák mindenütt jelen vannak. Tudatos
használatukról van szó.
A gyakorlatok rendszeres végzésével fiatalodik
a szervezet, a test, a népbetegségek sora
megelőzhető, befolyásolható, akár gyógyítható
is. Pl. magas vérnyomás, infarktus, agyi érkatasztrófa, cukorbetegség, elhízás, kimerültség, alváspanaszok, különféle szervi betegségek.
Az utóbbi években Lovason és Veszprémben

több százan tanulták meg a módszert. Szívesen
fölajánlom, hogy az érdeklődőkkel Felsőörsön
is megismertetem.

– Köszönjük szépen. Kívánom, hogy minél
többen vegyenek részt a tornán nálunk is.
Köszönöm az interjút.
TÓTH CSABÁNÉ

MERIDIÁN TORNA
2015. 4. 15-től szerdánként 18.00–19.00 óráig ingyenes meridián torna a Civilházban!
Vezeti: Kovács Lajos, nemzetközi csikung tanár
Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

A Nagy Háborúról,
egy frontkatona emlékezése nyomán
1.rész
Nevemet hiába mondod, könnyedet hiába
ontod,
Harcok mezején, valahol Tetőled távol,
Ott ahol senki sem gyászol, ott halok meg én.
(Első világháborús magyar katonadal)

Abban az időben, az 1960-as évek fordulóján
még több első világháborús veterán élt a
faluban.
Az egyiknek reszketett a feje, a másik nem
hallott – azt mondták róluk, hogy légnyomást kaptak a háborúban – a harmadik
visszahúzódva élt házában egyedül, alig tartott kapcsolatot más emberekkel.
Az eltelt évtizedek során több háborús veteránnal találkoztam, – első, második világháborús, sőt, vietnámi veteránokkal is –
többségük nem szívesen beszélt az átéltekről.
Szanitéc, hadtápos stb. voltam, mondták, elhárítva az érdeklődést.
Pista bácsit valamivel könnyebb volt szóra bírni.
Kis családi házából reggelente elindult a
szokásos útjaira. Jobb lábát kissé maga után
húzva baktatott, vitte kőműves szerszámait
és jóval 70 fölött járva elvégzett minden
aktuális javítást, kisebb-nagyobb építést, ami
a faluban adódott.
Mivel nálunk is gyakorta kapott feladatot,
nemegyszer, ha éppen nem kellett az iskolában lennem, 9–10 évesen és később is
culáger voltam mellette, vizet vittem, meg-

kevertem a maltert, apró követ hordtam
neki. Ilyenkor más társasága nem lévén,
miközben komótosan dolgozott, beszélgetett velem, mesélt.
Történetei során egyre másra bontakozott ki
a régi korszak, egy másik világ.
Különösen a harctéri emlékei, a sebesülések
voltak érdekfeszítőek.
Amikor a nyári melegben levetett inggel dolgozott és öregedő, de még erőteljes felsőtestén,
napcserzette bőrén megláttam a fényes forradásokat, foltokat, kérdéseimre sorra elmondta
melyiket mikor, milyen fegyvertől kapta.
Így kezdődtek beszélgetéseink, amik éveken
át tartottak és a sok mozaikból összeállt az ő
története, ami bizonyára sok kortársának
története lehetne.
Egyik alkalommal a fal rakosgatása közben
inaséveiről és ifjúkori utazásairól beszélt. Pesten
tanulta a kőműves szakmát, de apjával több
télen át a szerb hegyekben fát vágtak, majd Fiumében a kikötő építkezésén dolgozott, ahol a
magyar és német mellé megtanult olaszul is.
Én szinte hitetlenkedve kérdeztem, hogyan
juthatott el oda, hiszen ekkor lezárt határok
közt éltünk, aknazár és drótkerítés volt a
nyugati határon.
Hát felültünk a vonatra és odamentünk, válaszolta egyszerűen. Így volt akkor a monarchia idején.
Aztán újra Pesten dolgozott, ahol több évi
grundfoci után bekerült a Fradi első csapatába. Ezt sem akartam elhinni.

Legközelebb, mikor náluk voltam, elővette a
Fradi évkönyvét – úgy emlékszem 1911-es
lehetett – szétnyitotta és így szólt: Na, keresd,
meg hol vagyok! Aztán együtt megtaláltuk a
képen és a névsorban is, jobbfedezetként.
Ismertem ám a Schlossert is, dicsekedett.
Egészen addig én semmit sem hallottam még
a kacskalábú gólgyárosról, Slóziról.
Másik alkalommal nagyméretű könyvet vett
elő, hatalmas hajók, tengeri ütközetek
fényképei voltak benne az I. Világháborúból.
Mikor látta, hogy érdeklődve lapozok, halom
fényképet és egy hosszú vászoncsíkot vett elő.
Erre a vászonra csillogó, vagy kissé megsötétült keresztek, sokágú csillagok voltak
sorban felvarrva. Megszámoltam, 12 db volt.
A harctéri kitüntetéseim, mondta.
Aztán mikor kicsodálkoztam magam,
sorolni kezdte, melyiket mikor, milyen
ütközet, sebesülés után kapta.
Végül rámutatott egyre: Ezt Károly király
tűzte föl a mellemre.
És mindjárt kivett egy barnult fényképet,
amin ott áll egy sor katona – saját magát is
megmutatta – és egy tisztféle éppen feltűz
valamit egy katona mellére.
Magamban tovább hitetlenkedtem, nem láttam ugyanis a királyon sem koronát, sem más
megkülönböztető díszt.
(Következő számunkban folytatjuk.)
LEJEGYEZTE: PILLER RÓBERT
2015. MÁRCIUS 15.
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Az adó 1 %-a a következő
szervezeteknek ajánlható fel:
Civil Baráti Kör Egyesület
Felsőörsért Közalapítvány
Felsőörsi IKSE
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület
Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány
Iskola Alapítvány
Nők Felsőörsért Egyesület

18927625-1-19
18925575-1-19
19265881-1-19
18938663-1-19
18913048-1-19
18914908-1-19
19380458-1-19

Kérjük, segítsék a felsőörsi egyesületek, alapítványok működését
adójuk felajánlásával!
Felsőörs, Ady E. utcában 1400 m2 Balatonra néző telek eladó.
(Energiatakarékos családi ház építésére kiváló.)
Villany, víz, csatorna a telken, gázvezeték a kapu előtt.
Komfortos kis faház, és szerszámtároló van.
Irányár: 8 000 000 Ft.
Licskó Béla 06-20-9706778

KISMAMA JÓGA indul FELSŐÖRSÖN!
2015. április 14-től
Ha szeretnél: jólesően mozogni, nyújtani, relaxálni •
ráhangolódni a babádra • beszélgetni kismamákkal • szüléssel,
babavárrással kapcsolatban kérdezni • testileg-lelkileg felkészülni
a szülésre • akkor itt a helyed!
A gerincterápiás jóga elemeivel bővített kismamajóga órákra a
várandóság 12. betöltött hetétől bármikor csatlakozhatsz, nem
szükséges jógás előélet.
Helyszín: Felsőörs, Civil Ház
Időpont: minden kedden 9:30-11.00
Kérlek, hozz magaddal polifómot és/vagy pokrócot!
Szeretettel várlak:
Ambrus Krisztina
(kismama-, rekreációs-, gerincterápiásés Miniyogis gyerekjóga oktató)
aajoga@gmail.com • 70-6167533

Felhívás
Alkalmi, Felsőörsi vegyes kórus várja többszólamú kórusmúlttal
rendelkező, kórustagok jelentkezését.
Jelentkezni e-mailben: szabobal@hotmail.com vagy
70-320-6851 telefonszámon.

NÉPTÁNC ESTEK
Szeretettel várunk mindenkit
(kezdőket és néptáncot gyakorlókat is)
keddenként 18 órától foglalkozásainkra.
Második alkalom: 2015. 4. 4. 18.00–19.15
Helyszín: Malomvölgy Általános Iskola
(Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.)
Illés András (telefon: 30/290-4811)

Húsvéti akció!!!
A Bíró Autós-Motoros Iskola segédmotor-, motor- és
személyautó-vezetői tanfolyamot indít Felsőörsön
a Civilházban 2015. április 16-án 18 órakor.
A KRESZ elméleti tanfolyam felsőörsi lakosok részére
INGYENES!! Köszönet a felsőörsi önkormányzatnak
További infók: Bíró Ferenc iskolavezető www.birosuli.hu vagy
Tóth Balázs gépjármű oktató 30-9376-499

Védőnői méhnyakszűrés
Felsőörsön is elérhetővé vált a védőnői méhnyakszűrés. A térítésmentes népegészségügyi szolgáltatást a meghívólevéllel rendelkező
(25–65 év közötti) nők vehetik igénybe. A szűrésre a védőnővel
egyeztetett időpontban, lakóhelyük közelében kerül sor, így
megspórolhatják a szakrendelőbe utazást és a várakozást. Erre kínál
lehetőséget egy európai uniós projekt (TÁMOP-6.1.3/A), amit az
Országos Tisztifőorvosi Hivatal koordinál. Célja a védőnői méhnyakszűrés országos kiterjesztése, illetve, hogy javítsa a méhnyakszűrés elérhetőségét és hozzáférhetőségét az érintett nők számára.
Magyarországon naponta meghal egy nő méhnyakrák következtében,
annak ellenére, hogy a méhnyak kezdeti elváltozásainak felismerésével
és kezelésével a betegség gyógyítható. A méhnyak rosszindulatú elváltozásait vizsgálva megállapíthatjuk, hogy a méhnyakdaganatos nők
65%-a egyáltalán nem, vagy több mint három éve nem volt méhnyakszűrő vizsgálaton. Ezért különösen fontos, hogy elmenjenek a szűrésre.
Amennyiben a védőnő a szűrés során, vagy a labor eredmények ismeretében elváltozást észlel, a pácienst nőgyógyászati szakorvosi vizsgálatra irányítja. A méhnyakszűrést a védőnő az alsóörsi tanácsadóban
végzi, előzetes időpont egyeztetéssel. Jelentkezni lehet a védőnőnél
személyesen a tanácsadóban, vagy a 06/20/273-29-25 telefonszámon.
Egészsége érdekében javasoljuk, keresse fel tanácsadónkat. Ha kapott
meghívólevelet, várjuk jelentkezését!
A szűrés életet ment. Tegyen az egészségéért, vegyen részt az ingyenes
szűrésen, önmagáért, családjáért.
Védőnő elérhetősége: Védőnői Tanácsadó
Alsóörs, Óvoda u. 4. • Tel.: 06/20/273-29-25
Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat • Szerkeszti a Humán Bizottság
Lapszerkesztő: Tóth Csabáné közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
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Gólyahír
„A Világ minden Gyermekkel
újra kezdődik…”
Apa, Anya, Álmos és Fanni legnagyobb
örömére 2014. december 31-én,
06:23-kor megszülettem.
Nevem: Bujna Hanna Réka
Súlyom: 3700 g
Magasságom: 53 cm

Napfogyatkozás
2015. március 20-án 9 óra 39 perc és 11 óra
59 perc között részleges napfogyatkozás volt
megfigyelhető Magyarországról.
Legközelebb 2022. október 25-én figyelhetünk meg hasonló csillagászati jelenséget.

A napkorongnak megközelítően 60%-a volt
takarásban. Ekkora mértékű részleges napfogyatkozás a Kárpát-medence térségében
utoljára 2011. január 4-én volt látható.
Szalai Attila fotói

Az év fája 2015 – FAÜLTETÉS
A Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
ismét meghirdette Világfák kampányát.
A programban a szövetség tagjai – így Felsőörs
is – egy szimbolikus lépést tesznek a jövőért,
melyen elültetik az év fájának egy csemetéjét,
azaz 2015-ben egy kocsányos tölgyet.

néven a világfa a legösszetettebb és legegyetemesebb jelentésű. Utal életre és halálra, az
örök fejlődésre és növekedésre, a folytonos
megújulásra. A mélylélektan a gyökér, törzs,
korona hármasát a ösztön‐én, én, felettes‐én
kifejeződéseként értelmezi.
A világfa a magyar népmesék világképében
az ÚT, amelyen a mesehős az égbe vagy az
alvilágba jut.

Az év fája 2015‐ben a Kocsányos tölgy –
Quercus robur.
A kocsányos tölgy a mitológia égi isteneinek
szent fája volt, tekintélyes példányai alatt
gyakran tartottak rituális szertartásokat.
Nem véletlen, hogy Linné a ’Quercus robur’
latin nevet adta neki, hiszen a ’robur’ szilárdságot, keménységet jelent. Részletek:
http://www.azevfaja.hu

A kezdeményezéshez idén is csatlakozva az
év fáját az óvodások bevonásával az óvoda
udvarán 2015. április 22-én a Föld Napján
fogjuk elültetni.
A Világfák kezdeményezés emblémája hun
életfa motívum felhasználásával készült. Minden növényi ábrázolás közül az életfa, más

MISKE ÓVODA,
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

