
Szeretettel gratulálunk Berecz
Zsombor  nak, községünk lakójának,

aki a magyar vitorlássport valaha elért
legnagyobb sikerét nyújtotta, és 2018.

augusztus 9-én a dániai Aarhusban
világbajnoki címet szer zett!

Finn dingi hajóosztályban magyar
vitorlázó még soha nem nyert

világbajnoki címet! Egyúttal a tokiói
olimpiára elsõként

kvalifikálta magát a magyar
sportolók közül! Gratu lálunk!

FELSÕÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Berecz Zsombor világbajnok!!!

Pográny testvértelepülésünk meghívására
október 20-án (szombat) látogatást szervezünk.

Indulás kora reggel, érkezés vissza késő este.
Program: helyi értékek megismerése,

kirándulás, ismerkedés.
A részvétel ingyenes, a férőhelyek erejéig.

Az általános iskolás gyerekek és szüleik
előnyben a jelentkezésnél!

Várjuk jelentkezését Szőlősné Erikánál:
87/ 577210 az Önkormányzatban.
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Környezetbarát, gyors, ráadásul sportolási
lehetőség és jó mulatság – foglalhatnánk
össze a kerékpározás melletti érveket. Egyre
többen kerékpároznak. A bringázás divatba
jött a Balatonnál is, megreformálja a turiz-
must, hiszen egészen más igények merülnek
fel, amikor két keréken érkezik a vendég.
Kakuk Sándor, a felsőörsi Bike Holidays
Kerékpáros Utazási Iroda tulajdonosa öröm-
mel nyugtázza ezt a fejleményt, hiszen 14
évvel ezelőtt erre tette fel az egzisztenciáját.
Kakuk Sándor 2004 óta foglalkozik kerék -
páros turizmusszervezéssel. Szerencsés ember,
mert a hobbiját kapcsolta össze a munkájával.
A Neckermann német utazásszervező irodá -
nál dolgozott beutaztatóként, szabadidejében
pedig szívesen kerékpározott. Amikor meg -
épült a Balaton körüli 218 kilométernyi
kerék párút, akkor látta meg a lehetőséget a
turizmusnak ebben a formájában. Azóta sem
bánta meg, hogy kerékpáros utazási irodát
hozott létre. Minden útvonalat személyesen
is kipróbál. A tavaszi túrabejárásokra szívesen
elkíséri a családja is. Ilyenkor viccesen
hangzik, de igaz, hogy mennek dolgozni.
Az eltelt csaknem másfél évtized alatt sokat
fej lődött a turizmusnak ez a válfaja hazánk -
ban is, egymást érik a hobbikerékpározók,
nyáron még éjszaka is van forgalom. Azon-
ban a szakember szerint lenne még mit be-

hozni, mert Nyugat-Európában kifejezetten
színvonalas módja ez a pihenésnek, nem há-
tizsákos, mint nálunk. Ami azt illeti, nálunk
is kezd komfortosodni – jegyzi meg Kakuk
Sándor. Hangsúlyozza: óriási lehetőség van
benne, csak sürgős fejlesztésekre lenne szük-
ség például a Balatoni kerékpárúton, mert a
rossz útszakaszok csökkentik az élményt.
Kakuk Sándor személyesen vezeti többek
között a balatoni kerékpártúrákat német cso-
portoknak.  Balatonfüredi csillagtúrákban is
benne van, meggyőződése szerint kellenek az
ilyen programok, amelyek révén háttér -
településekre, geológiai különlegességeket
rejtő tájakra is eljut a vendég, hiszen olyan
gazdag látnivalóban ez a régió.
Nem kell mindenütt aszfaltozott út. Úgy is jó,
ha kaviccsal ledöngölik, a lényeg, hogy le gye -
nek útjelek és térképek – hangsúlyozza. Nyu-
gati példák is ezt mutatják, csodálatos
pano  rámájú túraútvonalak vannak Ausztriá -
ban, Olaszországban, Svájcban, Francia or szág -
ban, több száz kilométert is lehet biciklizni akár
heteken keresztül egy-egy túra keretében
például a Duna-mentén, az Alpokban vagy
Toscanában, Európa legszebb tájain. Élmény
kerékpározásról beszélünk, nem túrateljesít-
ményről, tehát átlagos erőnlét és átlagos teljesít-
ményű kerékpár elegendő hozzá – magyarázza
Kakuk Sándor, aki újabban a hajózást is

beemelte az utazási iroda kínálatába. Kiválóan
összekapcsolható a kétféle közlekedésmód és
akkor az már élmény a négyzeten.  Egyéni,
családi kerékpártúráktól kezdve klasszi kus
vezetett biciklitúrákon át a csapat építő
tréningekig, hegyi mountain bike kalandokig
sokféle programot kínál.  Külföldi part nerei
segítségével kényelmes hátteret biztosít (szál-
lodák, napi csomagszállítás, kerék páros
transzfer buszok, professzionális kerék  páros tér -
képek, atlaszok, telefonos asszisz tencia). A tele-
fon végén személyesen ő maga ügyel.
Egyfolytában dolgozik, amit nem bán, hiszen
látja az értelmét, nem csak a bevételben, hanem
a vendégek és a saját maga örömében is. Annak,
aki ki akar lépni a komfortzónájából pár napra
és valami más perspektívából, más ritmusban
nézni a világot, nem tud jobbat ajánlani, mint
hogy pattanjon kerékpárra!

BARTUC GABRIELLA

A Riviéra arcai: Kerékpáros forradalom a turizmusban 

Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2018. június 27-én tartotta soron
következő nyílt ülését.
A testület az első napirendi pontok közt dön-
tött a Miske utca építésének (út, közvilágítás és
csapadékvíz elvezetés) kivitelezésére irányuló
közbeszerzés elindításáról.
Az önkormányzat biztosítja a forrást a nyári
diákmunkások közmunkaprogram keretében
történő alkalmazásához.
A képviselők rendeletet alkottak arról, hogy a
közös hivatal székhelyének, Balatonalmádi
Város önkormányzatának képviselő-testüle -
tével összhangban a köztisztviselői napot (min-
den év július 1.) munkaszüneti nap legyen a
felsőörsi kirendeltségen dolgozó köz tiszt -
viselőknek is.
A testület döntött arról, hogy a településren-
dezési terv módosításának újabb szakaszát in-
dítja el a beérkezett és jóváhagyott kérelmek
szerint.

A képviselők egyhangulag támogatták Kovács -
né Bognár Gabriella eddigi tagintézmény-ve zető
pályázatát a Hriszto Botev Német Nem zetiségi
Nyelvoktató Általános Iskola Malom völgy
Tagiskolájának újabb tagintézmény-vezetői
megbízására.
Az elmúlt ülés óta fontosabb önkormányzati
eseményekről szóló tájékoztatómban többek
között elmondtam, hogy 2018. június 20-án
megkezdte működését a szelektív szigetnél
felállított kamerarendszer.

2018. július 30-án a képviselő-testület rend-
kívüli nyílt ülést tartott.
A rendkívüli ülésen a testület tárgyalta a báró -
kerti ingatlantulajdonosok kérelmét az egy telken
elhelyezhető lakó rendeltetésű épületek elhe-
lyezésének korlátozásáról és döntött a rendezési
terv ez irányú módosításának elindításáról.
A következő napirendi pont tárgyalása során az
önkormányzat kinyilvánította szándékát a szo-

ciális célú tüzelőanyag vásárláshoz kapcsolódó
kiegészítő támogatás benyújtására.
Az óvodavezető kérelmére az önkormányzat
mint fenntartó továbbra is támogatja +1 fő
pedagógiai asszisztens foglalkoztatását az
óvodában a következő nevelési évben.
Negyedik, egyben utolsó napirendi pontként a
testület a bölcsőde építésére kiírt közbeszerzés
felhívására beérkezett ajánlatok ismeretében
döntött arról, hogy a magas ajánlati összegek
miatt tárgyalást kell tartani az ajánlatadó vál-
lalkozók képviselőivel, annak érdekében, hogy
a bölcsőde építése a rendelkezésre álló források
figyelembe vételével valósulhasson meg.

A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegy -
zőkönyveit községünk honlapján (www.felso -
ors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’
menüpont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek
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Írtam egy listát, mi az, amit semmiképpen nem szabad kifelejtenem az
(egyelőre) utolsó Szőlőhegyi Krónikákból, mi az, amit még minden -
képpen el szeretnék mesélni, kik azok, akikről meg szeretnék emlékezni.
A listaírás egyébként is hagyomány nálam, segít összegereblyézni a gon-
dolataimat este, másnap pedig látom, mi is az aznapi teendő. Kismamák
egészen biztosan értik ezt a szokást (gyermek mellett a memória haj -
lamos berozsdásodni), de talán a többi korosztály is szokott slejfnikkel
rohangálni, amiken olyan címszavak vannak, mint „sóder”, „kifli”,
„Sanyika”. Rébusz egy idegennek, hívószó a szerzőnek.
Ilyen hívószavak vannak nálam is, hogy „gyüttment”, „türkiz ajtó”, „elad-
játok?”, „HWPO”.
Kacifántos úton, az Őrségből keveredtem ide, vagyis irányított a Balaton-
felvidékre a Jóisten, és ott csúnyán-keserűen úgy emlegették a be köl tö ző -
ket, hogy a „gyüttmentek”.  Merthogy nagyon kevesen maradtak, a
leg többen lemorzsolódtak, nem találták meg a helyiek érző, de szőrös
szívéhez az utat. Én sem, illetve csak kevesükhöz. Itt, Felsőörsön soha nem
kaptam meg ezt a bélyeget, sőt, azt hiszem, semmilyet. Kaptam viszont
sok-sok szeretetet tőletek, a hivataltól, az új barátoktól, az óvodából, a
gazdaboltból, az én drága szomszédaimtól.  Megtanultam, hogy a kemény
munka mindig kifizetődő, vagy ahogy Hosszú Katinka jelmondata is szól,
„hard work always pays off – HWPO”. Hogy a bizalom a legnagyobb

közösségépítő erő, és a nagy vo nalúság a legnemesebb és legritkább erény
mostanában. Az, hogy szá míthatok az engem körülvevőkre, megfizet -
hetetlen. Ha beteg vagyok, zacskó ropit tesz az ajtó elé a szomszédom,
kitölti a nyomtatványt a barátnőm, munkát és bizalmat ad egy addig szinte
ismeretlen helybeli. A tonnányi szőlőről, cukkiniről, tojásról már nem is
beszélek, tényleg el vagyunk kényeztetve. Köszönöm.
Mintha nem csak a levegő lenne tisztább itt nálatok, hanem a kapcsolatok is.
De meg kellett születnie annak a listának is, hogy mit viszünk magunkkal,
és mi marad. Mit kell elrendezni, mielőtt megyünk, mi nem tűr halasztást.
El kellett fogadnom, hogy most lakóhelyet kell változtatnunk, ez a kom-
promisszum, ez a biztonságos lépés. Most. Próbálok hosszútávon gondol -
kodni, de Tomiéknak igazuk van, azt sem tudhatjuk, mi lesz jövőre.
A mindennapok (politika, éghajlat, emberi sorsok, egyebek) annyi változást
hozhatnak, hogy csak az a biztos, ami ma van: a reggeli rituálénk (nyolctól
tízig fürdőzés az üres strandon), a délutáni gyümölcsszedés a kertben,
az esti csillagnézés a teraszról. Tűzrakások, beszélgetések, gyerekzsivaj...
Úgy zárom be a türkiz ajtót, hogy bármikor visszajöhetek. Nekem a
Pocca-dűlőbe szól a lakcímkártyám, már akárhová megyek is, felsőörsi
maradok teljes szívemmel, nagy-nagy büszkeséggel!

LUKÁCSNÉ PILHÁL ZSÓFIA

Búcsúzunk! Ezúton szeretném megköszönni Zsófinak, hogy megismer ke dé -
sünk kezdetén vállalta, hogy újságunk tollnoka legyen, s beszámoljon életünk
apró-cseprő dolgairól, egy friss betelepülő mindennapi életéről. Köszönöm
vidám sorait, melyek hol megnevettettek, hol megrígattak. Hálás vagyok
munkájáért, melyet pontosan időre és ingyen végzett az újság számára. Szer -
kesztő társaim nevében is szívből kívánok sok sikert a további életetekhez,
remélem gyakran látunk majd itt benneteket!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

Figyelem!
Elkészültek a falunapi és a nyitott műhelyek
alkalmával készített edények! Átvehetők a
könyvtárban, nyitva tartási időben!

Felhívás!
Szeretettel hívjuk a Felsőörsről elszármazottak Szenior

Találkozójára, 2018. szeptember 21-én (péntek) 10 órára
a Civilházba (Felsőörs, Szabadság tér 5.)! Várjuk azokat

a felsőörsi volt iskolásokat, akik 1951-ig születtek.
Jelentkezés és bővebb információt ad:
Tislér Anikó, 06/20-516-8219 vagy

e-mailben tisleraniko@freemail.hu címen.
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Nyár végére egyre többen és többen kíváncsiak komolyzenei koncer -
tünkre. Csalog Benedek fuvolaművész barokk fuvola kurzust tartott Felső -
örsön. Edőcs Fannival adott koncertet a református templomban, aki
csemballón kísérte a művészt.
A koncertsorozatot a veszprémi Opus Énekegyüttes zárta a katolikus
temp lomban, akik a középkori kórusműveket felidézve napjaink

godspell jeivel zárták zenetörténeti kalandozásukat. Ezúton köszönöm
mindkét egyházközségnek a lehetőséget a templomi rendezvényre!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Komolyzenei koncertek

Szót kér a nagy pele
A három magyarországi előfordulású pelefaj közül az erdő közelsége

miatt a nagy pelével (glis glis) Felsőörsön is találkozhatunk. Szemünk elé
azonban csak nagyon ritkán kerül, mert csak éjszaka aktív. Nappal faodvakban,
üregekben, esetleg házak padlásain pihen. Nagyon kedveli a gyertyános-tölgyes

élőhelyeket, de megtelepszik a felhagyott gyümölcsösökben is.
Tavasszal főleg a fák rügyeit, míg az év többi részében erdei gyümölcsöket és

bogyókat fogyaszt. Társas lény, nagyon jó a hallása és a látása. Érdekessége,
hogy a mókusnál is ügyesebb akrobata, jobban tud a fákon mászni és ugrani.

Idén nyáron négy példánya is megjelent az egyik Fenyves utcai épület falán és hagyták is
magukat fotózni (ld. fotók). Jelenlétéről a hangja alapján is tudomást szerezhetünk, mert a

lármásabb fajok közé tartozik. Évente általában csak egyszer szaporodnak, de jó
gyümölcstermő években akár kétszer is. A kicsik etetésében a hímek is aktívan

segítenek. Október közepén vonulnak el a téli szállásaikra, amelyek lehetnek
akár nagyobb fák odvai, általuk földbe vájt üregek, de beköltözhetnek padlásokra is.

Kb. 6–7 hónapig téli álmot alszanak, amely során testhőmérsékletük kb. 2 °C.
Sokszor ilyenkor is együtt marad a család. Nálunk a nagy pelék főleg

a Malom-völgyben élnek, de találkozhatunk velük a faluban is, mivel sok a gyümölcsös.
Beszámolók alapján volt olyan felsőörsi lakóház, amelynek a padlásán

áttelelt egy példány. Félni nem kell tőle, és kárt sem okoz, mert a padlásokra csak aludni jár.
Egyetlen „bűne”, hogy a gyümölcseinket szívesen fogyasztja. Azonban a fák gazdái

általában észre sem veszik a pelék által elfogyasztott gyümölcsmennyiséget.
Nálunk a nagy pele gyakorinak számít, de kevés az öreg odvas fa. Mesterséges madárodúk kihelyezésével

segíthetünk, csak arra ügyeljünk, hogy az odú nyílását a fa törzse felé fordítsuk. Egy ilyen próbálkozásunk sikeresnek bizonyult, mert egy
pele nagyon hamar be is költözött egy tölgyfa törzsére helyezett „fordított” odúba. A nagy pele a Malom-völgy és a környező kertek egyik

legértékesebb emlős faja. Védett, természetvédelmi értéke 50000 Ft. Írtása jogszabályba ütköző tevékenység.

VARGA SZABOLCS

Nagy pele (A szerző fotója)
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Sikeresen lezajlott a 27. Felsőörsi falunapok!
Nagy izgalommal készültem ismét a falu-
napokra, amely felér lassan egy fesztivállal is!
Köszönöm mindenkinek, aki hozzátett, aki
segített, nem csak jó szóval, hanem feláldozta
idejét, energiáját, erőforrását! Hálás vagyok
segítőimnek, megpróbálom összefoglalni,
hogy kinek és miért:
– kollégáimnak: Erikának, Krisztinek, Gyulá-

nak, Ferinek, Lindának, Marcinak, Balázs-
nak mindennémű segítségért,

– a Búzavirág Népdalkörnek a dalokért,
– a 2. osztályosoknak, Hegyvári Szilvia tanító -

nőnek, hogy mentorálja a gyerekeket,
– a finom falatokért Kulcsár Tamásnak, Simo -

nics Ildikónak, Tekergő Sajtműhelynek,
Kaszás Laci bácsinak

– Maróti Petinek és csapatának a büféért, 
– A Civil Baráti Körnek – Vargáné Anikónak

és a Nők Felsőörsért Egyesületnek Kaszásné
Ancikának, az ízletes falatokért,

– Szalai Attilának a tökéletes hangzásért és a
lelkiismeretes munkáért, 

– köszönöm mindenkinek, aki részt vette a
főzőversenyen, aki részt vett a borversenyen
és támogatta a rendezvényt,

– köszönöm Szélesy Bencének a szombati íjász-
versenyt, Tislér Péternek a vasárnapi íjász -
kodást,

– köszönöm a focistáknak, Papp Gyulának
a meccs megszervezését, lebonyolítását,

– Pappné Zsuzsinak és Galambosné Krisztinek
a főzést,

– a zsűrinek a díjazást, Kaszás László, Károlyi
Erzsike, Bagi Judit

– Lipovszky-Drescher Marcsinak és Pásztor
Istvánnak a kézműveskedést, 

– Herbely Józsinak a borverseny segítését,
– a Polgárőröknek a felvigyázást,
– Rásky Kálmánnak és családjának a pog rá -

nyiak elszállásolását, 
– Illés Andrásnak a sok támogatást....

Ebben az évben ismét fotópályázatot hirdet-
tünk, melynek eredménye a következő:
1. helyezett: Lipovszky-Drescher Mária
2. helyezett: Varga Péter
3. helyezett Varga Rita
Különdíj: Barabás Zoltán

További eredmények:
Íjászverseny eredmény:
1. Takács Márton
2. Lengyel Bálint
3. Bagarus Kristóf
1. Csóti Kaludia
2. Földi Hanna
3. Hegedűs Júlia

Pörköltfőző verseny:
1. Borsodiak csapata – Béres Zoltán
2. Kocsor Kálmán
3. Gyütt-mentek

Lecsófőző verseny:
1. No cement – Zalkai Márton
2. Mazurek Család
3. Szilágyiné – Szabó csapat

Borverseny:
1. Gelléri Pincészet – Antal Gyula
2. Levendula Pincészet – Jakab Ernő
3. Jahn Halvorsen

További szervezéshez szívesen várok ötleteket
és segítséget is!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA –
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Felsőörsi falunapok
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Szegedy Róza (1775–1832) Zala vármegye
híresen szép és gazdag lányai közé tartozott.
Felsőörs is Zala megyei falu volt 1945-ig. Róza
korán árvaságra jutott, így Szegedy János felső -
örsi prépost, nagybátyja lett a gyámja.
Ausztriában St. Pöltenben az orsolyita apá cák -
nál tanult.
1796-ban költözött Felsőörsre. Nagybátyjánál
négy évig lakott a préposti kúria épületének
délkeleti sarokszobájában. Kisfaludy Sándor
másodjára is feleségül kérte Rózát 1798-ban.
1800. január 20-án házasodtak össze Gógán-
fán. Lakodalmuk és templomi esküvőjük Felső -
örsön volt. A híres festőművész Gróf Batthyány
Gyula 1945-ben festményen, fantáziá ja alapján
örökítette meg Szegedy Róza és Kisfaludy
Sándor felsőörsi lakodalmát a prépost a ven -
dégek körében.
Kisfaludy Sándor (1772–1844) „jó kiállású
császári testőr és huszártiszt volt Bécsben,
ráadásul kiváló költő.” Beszélt latinul, olaszul,
franciául és németül. Kiváló hegedűsre is
képezte magát. Nem csoda, hogy szerették a
nők. Versei, cselekedetei már életében országos
hírnévre tettek szert.
Badacsonyban ismerkedett meg egy szüreten
a 18 éves Szegedy Rózával, akibe őszintén és
halá losan beleszeretett. Az esetről később a
híres Himfy strófákban emlékezett meg.
(Himfy volt a költői álneve.)  Szegedy Róza
„igen szép és okos lány, igen nagy Úrnő” volt a

költő múzsája. 1805-ben Sümegre költöztek.
Itt született Kisfaludy versciklusa a Boldog Sze -
relem Himnusza.
A nagy sikerű „Himfy”-ből kilépve önálló
életet kezdenek kiválasztott versszakaszai,
amelye ket Kisfaludy meg is zenésít, s Magyar
Szüretelő Ének címen jelenik meg. Az akkori
helyi népzenét minden bizonnyal ismerte.
A „Magyar Szüretelő Ének” egy országosan el-
terjedt dudanóta variánsa is lehet.
A Magyar Szüretelő Ének kottáját és szövegét
a XIX század legjelentősebb szakmai kiadója az
„Allgemeine Musikalische Zeitung”(Általános

Zenei Újság) adja ki német földön, Lipcsében
az 1816. március 13. számában.
Az Európai Unió tagállamai elfogadtak egy
közös indulót, egy európai „himnuszt”, ami
Ludwig van Beethoven (1770–1827) alkotása,
az Örömóda. „Dallama letisztult, egyszerű,
érzelemre ható, kellemes, akárcsak a magyar
népdalok.” A hasonlóság csupán véletlen
műve?… avagy a nagy géniusz merített a ma -
gyar népdalkincsből, ahogy állítják a zenetudó-
sok.
Az interneten megtalálhatók dr. Barsi Ernő
zenetanár és Karakas Zoltán állításai az Öröm -
óda magyar vonatkozásaira. 
Beethoven háromszor járt Magyarországon
(1796 Pozsony, 1800 Buda, 1807 Kismarton).
Életében, fiatal korától kezdve nagy szerepet
játszottak a magyarok, különösen az arisztok -
ra ta családok. Szoros kapcsolat volt a Bruns -
wick-családdal. Beethoven ismerte Kis faludy
alkotását, zongora kíséretet írt hozzá.
„Beethoven dallama egy változata Kisfaludy
dallamának, Kisfaludy dallama egy változata a
jellegzetes dudanótáknak.” Beethoven a IX.
szim fóniát – egy része az Örömóda – 1823-ban
írta.
Véleményem szerint a Badacsony, Sümeg,
Gógánfa stb. települések mellett Felsőörs is
beletartozik a fenti kultúrtörténetbe.

HORVÁTH LAJOS

Kimutatható a kultúratörténeti kapcsolat az Örömóda
és Felsőörs között?

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária 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.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven

Tisztelt felsőörsi lakosok!
A Nők Felsőörsért Egyesület ebben az évben is szeretné megszervezni megfizethető áron,
őstermelőtől, a káposzta és a krumpli házhoz szállítását Felsőörs lakosai részére.
Felíratható sárga és Ella /rózsaszín/ krumpli. Az árakat még nem tudjuk. Az elmúlt évben
a krumpli 100 Ft/kg, 30kg-os kiszerelésben, a káposzta 80 Ft/kg 10 kg-os kiszerelésben.
Felíratni lehet Kalmárné Rózsánál a 30/523-8737 és a 70/ 394-6919 telefonon,
Kaszásné Ancinál: 70/394-4755 telefonon.
Hosszú évek óta sokan élnek ezzel a lehetőséggel.
Bízunk abban, hogy ebben az évben sem fognak csalódni.

NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET
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Napközis Biblia tábor: Július első hetében 14. alkalommal rendeztük
meg táborunkat, amelynek az idén a címe az „Állati küldetés” volt.
A reggeli templomi közös napkezdés Gugu majom és Tünde néni beszél-
getésével kezdődött, amely mindig megadta az adott nap témáját. Ifis
segítőink eljátszották a történeteket, vagy éppen bábozták, utána pedig
beszélgetéssel, kézműveskedéssel, akadályversennyel dolgoztuk fel a hal-
lottakat. A teve, a fürj, a szamár, a disznó és a bárány került a figyelem
középpontjába, hogy rajtuk keresztül jobban megértsük Isten tetteit.
Minden nap a szívünkbe zártunk egy „aranymondást”, egy olyan igét,
amely a történetek üzenetét foglalta dióhéjba. Örültünk a sok-sok
résztvevőnek, olykor már kicsinek bizonyultak közösségi tereink. Hála
Istennek sok segítőnk is volt: a régi táborozókból kinőtt fiatalok 8 fős
csapata végig segítette a tábor mozgalmas programjait, illetve a táborozó
gyermekek szülei és gyülekezeti tagjaink is szívesen jöttek akár moso-
gatni, akár takarítani. Köszönet minden segítségért! Köszönjük az
Önkor mányzat és Alapítványunk anyagi támogatását is! És legfőképpen
megköszönjük az Úrnak, hogy az idén is adott erőket és áldásokat mind
a tábor vezetői, mind a résztvevők számára! Olyan jó lenne, ha a táborban
hallott történetek, igék, megértett üzenetek egy napon életsegítséggé vál-
nának a táborozók számára! 

Bakonyi barangolás: A tanév utolsó napján indult útra a hittanosok egy
csoportja Dudarra, ahol a Pajta Porta ódon házában megszállva egy közös
hétvégét töltöttünk együtt. A napok keretét a reggeli és esti Biblia körüli
elcsendesedések, éneklések és imádságok adták. Isten országának titkait
kutattuk Jézus példázatai alapján. Napközben pedig próbára tettük ma-
gunkat: Dudarról az Ördög-árok szurdokán keresztül gyalogoltunk, il-
letve olykor csúsztunk-másztunk egészen Csesznekig. A csapadékos idő
bőséges vízzel árasztotta el a szurdokot, amelyen áthaladni igazi kihívást
jelentett! S ami óriási tapasztalás volt, hogy egy panasz szót nem hallot-
tuk az egész napos túra során! A közösség hatalmas formáló erő!
A gyengék felzárkóztak, az erősebbek segítettek – így tudtunk célhoz
érni! Ez a keresztény közösség lényege! Este pedig jól esett a házigazdák
vendégszeretete, a finom ételek, amelyekben részesedtünk. Vasárnap
délelőtt a dudari református templomban jártunk istentiszteleten, s dél -
után még ellátogattunk a Római-fürdőhöz. Örültünk a közösség-
kovácso ló alkalomnak! Köszönjük a Veszprémi Ref. Egyházmegye és
Alapítványunk támogatását! Istené legyen a dicsőség!

Börzsönyi túra-tábor: Az idén messzire, Diósjenőre  indult 13 konfir-
mált fiatal és 4 segítő július közepén. Egyházi szálláshelyünk a faluban
volt, ahonnan naponta indultunk a környék felfedezésére. Reggel és este
az imádságról beszélgettünk, a „belső szoba” fontosságáról, arról, hogy
milyen fontos: legyen meghatározott ideje és helye életünkben az imád-
ságnak! Kitartás és Isten iránti bizalom nélkül ez nem megy! A kitartást
tanultuk meg, amikor hosszú kilométereken át erőteljesen emelkedett az
erdei ösvény a Csóványosra (938 m), ahonnan káprázatos kilátás nyílt a
Duna-kanyarra, és a környező hegyekre. A környék szép várai és vár rom-
jai közül a Cseh-várat és a Nógrádi-várat sikerült meghódítani.
Az időjárás egy fél napra a szállásunk falain belül kényszerített, amelyből
sok játék kerekedett! Finom ételeinkről gondnokasszonyunk és testvére
gondoskodott, az anyagi támogatást gyülekezetünk és Alapítványunk
nyújtotta. Köszönet mindezekért, s főleg Isten gondviseléséért, hogy
megőrzött bennünket a hosszú úton, és épségben hazatérhettünk ott -
honainkba!

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA

LELKÉSZ

Hittanosaink nyári élményei
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Ebben az évben rendhagyó programelemekkel
ünnepeltük augusztus 20-át. Nemcsak Szent
István királyunkra és az államalapításra em-

lékeztünk, hanem köszöntöttük ifjú pol-
gárainkat is.
Először Szabó Balázs Polgármester Úr és
Rábaközi Rita Ringató foglalkozás-vezető
köszöntötte az elmúlt évben született gyere -
keket és családjaikat, számszerint 20 kisgyer-
meket. A zenés foglalkozásra sok nagyszülő,
családtag is ellátogatott, akik a Muzsikáló
Madárház c. könyvet és cd-t, virágot és emlék-
lapot kaptak ajándékba az Önkormányzattól.
Majd ünnepi műsor következett polgármesteri
köszöntővel és egy zenés megemlékezéssel,
Rauscher Géza és Sipos Balázs jóvoltából. Az
eseményekre az 5 éves Kézműves Szalon kiál-

lítása tette fel a pontot, amelyet Méri-Kocsor
Kata nyitott meg. 
A köszöntött gyerekek névsora: Dobrocsi
Anna Veronika, Vass Viktor, Cserháti Gergely,
Nyíri Nándor, Trájer Valér, Soós Dominik,
Horváth Marcell, Máhl Cecília, Rásky Míra,
Sipőcz Eliza, Dóka Erik, Barabás Boglárka,
Kirschner Polli, Vaczkó István Teador, Szalay
Milán, Nagy Freja Ármen, Erdősi Luca,
Mészáros Márk, Csathó Noémi Léna, Pere
József.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Nemzeti ünnepünk

Figyelem!
Munkalehetőség!

Közmunkaprogram keretében munkatársat
keresünk a könyvtárba, napi 8 órában,

rugalmas munkavégzéssel.
A jelentkezés feltétele regisztráció a Munkaügyi

Központban.
Jelentkezés: Galambosné Csóka Krisztinánál

a 87/577-215 számon lehet.

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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A török háborúk végén a Felsőörsről készített (1700. dec.
24-én) összeírás szerint a faluban három nemesi telek volt,
megnevezésük azonban ismeretlen. Volt még a faluban 12
lakott és 4 lakatlan puszta telek. Prépostsági és káptalani
birtokokat nem tüntet fel, mindössze két világi földesúri
családot említ az irat, az Ányosokat és a Babocsay családot.
A falu határában 80 hold szántóföld, 40 kaszás rét, és 450
kapás szőlő volt. Ezenkívül egy rossz minőségű erdő, ahon-
nan csak tűzifát lehetett kitermelni, egy kis vízimalom és
egy mészárszék, amelynek adóját évi 3 ft-ban számolták.
1701-ben már beomlással fenyegetett a prépostsági temp -
lom teteje, ezért a református gyülekezet kiköltözött onnan
és a préposti kúria egyik nagyobb helyiségét alakították át
imaházzá. A teljes lakosság (kb. 400 fő) akkor református
volt.

1701. november 9-én I. Lipót Habsburg császár megszün-
tette, mint végvárat Tihany és Veszprém várait, szerencsére
le nem romboltatta. 1703. júniusában az ország észak-keleti
határvidékéről megindult a II. Rákóczi Ferenc herceg
vezette függetlenségi háború.

Jelentősebb katonai események csak 1707. február 20-a
utáni napokban érintették a községet. Rabutin osztrák
tábornok vezetésével 12 ezer labanc katona vonult az ősi
hadiúton Tapolca felé, mely Köveskút puszta környékén
érintette a falut, egyik másik szárny pedig felégette az Alsó -
örsi templomot. A lakosság rejtekhelyre menekült, de pár
nap múlva prédikátoraikkal együtt haza telepedtek. Még
ebben az esztendőben a református lelkészek Felsőörsön
tartották meg református kerületi zsinatukat, melyben az
egyházi fegyelem megerősítését, az úrvacsora gyakoribb
vételét, érvényes házasságok kötését követelték, de kikeltek
az Isten káromlása ellen és tiltották a homlokra lehúzott és
leragasztott női hajviseletet. 

1709 szeptemberében a császári csapatok visszafoglalták a
kurucoktól Veszprém várát, s ezzel a Dunántúlt is kényte-
lenek voltak feladni. 1711 tavaszán a Rákóczi szabad-
ságharc befejeződött. 

Ebből az esztendőből származó összeírás szerint Felsőörs
faluban az igás és haszonállatok száma: 38 db ökör, 14 db
fejőstehén, és 209 növendék állat. Szomorú statisztika,
hogy a kitört pestis járványban a 19 gazda közül heten
meghaltak. Ugyancsak ebben az összeírásban már szerepel-
nek családnevek, közülük a ma is ismerősek: Tislér, Szalai,
Bencsik, Tálos, Sipos, Kaszás, Rózsa, Mészáros. Egy 1725.
évi adás-vételi szerződés szerint Kenessey Judit, – aki
később feleségül ment Antal Mártonhoz – vásárolt bir-
tokot, s innen számítjuk az Antal család megtelepedését
falunkban. 

Nagy változás egyházi téren, hogy 1729 januárjában
gr. Batthyány Lajos kegyúr Padányi Bíró Márton bicskei
plébánost nevezte ki felsőörsi préposttá, aki energikusan
látott hozzá a préposti javak visszaszerzéséhez. 1732
májusában Perger János kőműves-céhmesterrel szerződést
kötött egy új préposti kúria megépítésére. 1736 májusában
visszafoglalta és részben visszavásárolta a reformátusoktól
a műemlék templomot és megkezdte helyreállíttatását.
A külső építés 1737-re befejeződött, a belső munkák még
majdnem tíz évig húzódtak. 1739-ben a reformátusok is
templom építésébe kezdtek, ugyanis Mórocza Gergely és
nemes Tóthy Ferenc a mai ref. parókiánk helyén telket
adományozott erre a célra. 1740 nyarára elkészült a kis
kőtemplom, előtte egy deszkából készült haranglábbal,
melyben egy 100 és 40 fontos harang függött. Hamarosan
megkezdték mellette a lelkészlak és a református iskola
építését. 1748-ra felépült és elkészült az új préposti kúria
is. Közben hatalmas szőlőtelepítések indultak meg.
A veszprémi káptalan 1752-ben kiadta a „Szőlőhegyi
Cikkelyek” c. rendelkezéseit 31 pontba sűrítve, melyek
Alsó-és Felsőörs szőlőhegyeire vonatkoztak.
Az 1750–60-as években rendezték az úrbéri szerződéseket
is, melynek tabellája a Zalaegerszegi Levéltárban található.
A legszigorúbb szabályozás sem késett sokáig, mert 1767-
ben megjelent és kötelezővé vált Mária Terézia Úrbéri Ren-
delete. 1774-es összeírás szerint Felsőörsnek 596 lakosa
volt, 434 református, 155 katolikus és 7 evangélikus.

RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR

Falunk a XVIII. században
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Gólyahír
Örömmel tudatjuk mindenkivel, hogy
2018. július 1-én megszületett a mi drága
kincsünk, Tomkó Dorina! Édesanyja:
Tomkó Zsanett, édesapja: Tomkó Attila.

Szeretettel gratulálunk
szerkesztőségünk

nevében!  Várjuk a
további gólyahíreket!
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