
2018. szeptember végén rendezték meg Budapesten az EuroSkills
versenyt, hatalmas érdeklődés mellett. A szakmák nagyobb elismerését
is szolgáló megmérettetés idén különösen kedves volt számunkra, hiszen
községünk lakója, Simon Krisztián is indult rajta. 37 szakmában 28
ország több mint 500 fiatalja versengett a bajnoki címért. Krisztián
legjobbként került ki bútorasztalos szakmában.

– Szeretettel gratulálok Krisztián! Mesélj nekünk arról, hogyan lettél bú-
torasztalos? Miért ezt a szakmát választottad, hová jártál iskolába?
– A kétkezi munka szeretetét nagypapámtól örököltem. Fémesztergályos
volt és ő megtanította nekem nagyon sok szerszám használatát. Már 10
éves koromban elkezdtem barkácsolni maradék faanyagokból. A szüleim
látták, hogy van tehetségem hozzá, ezért kialakítottak nekem egy sarkot
a garázsban, ahol kedvemre alkothattam. Nagyon megszerettem a fát,
mint anyagot, mert jól megmunkálható és nagyon szép dolgokat lehet
belőle készíteni. Egyre komolyabb dolgokat készítettem így nem volt
kérdés, hogy asztalosnak tanulok tovább. A szakmát a Veszprémi Szc
Táncsics Mihály Szakiskolájában végeztem el.

– Hogyan jött képbe a versenyzés? 
– Mindig is bennem volt a versenyszellem, kíváncsi voltam, hogy mennyit
tudok a korombeliekhez képest. A szakiskolás éveim alatt több versenyen
is részt vettem. Voltak egyéni és csapatversenyek, melyeken dobogó vagy
dobogó közeli eredményeket értem el. Utolsó évben részt vettem a Szak -
ma Kiváló Tanulója Versenyen. Ez egy három fordulós országos szakmai
verseny, melynek a döntőjén felállhattam a dobogó legfelső fokára. A Skills
versenyekről ennek a versenynek a 2. fordulóján hallottam. A verseny
egyik nyereménye az volt, hogy kiutazhattam Svédországba, Gothen-
burgba, ahol megnézhettem az előző Euroskills versenyt. Itt határoztam
el, hogy én is szeretnék versenyezni. 

– Kik motiváltak, hogy elindulj ezen a megmérettetésen? Kik a példaképeid?
– Legnagyobb motiváció saját magam volt, de támogattak a volt taná raim,
szakoktatóim, munkatársaim. Amikor jártam fel Budapestre, a válogató-
versenyekre és a felkészülésekre, akkor ismerkedtem meg a tavalyi bútor -
aszta los versenyzővel, Liszi Rolanddal, aki akkor készült fel a 2017-es
világ bajnokságra. Tőle nagyon sokat tanultam és mai napig felnézek rá. 

– Milyen volt a verseny, és hogyan készültél fel rá? 
– Egy három fordulós válogató versenyen választottak ki. Összesen közel
1 évet készültem a versenyre, ebből fél év intenzív felkészülés volt, ami
azt jelenti, hogy heti 5 napban napi 8 órában készültem. A versenyfelada-
tot a verseny előtt 2,5 hónappal tudtuk meg, de ezen még a verseny előtt
2 nappal változtattak. A tréning során 9-szer készítettem el a terméket
különböző változtatásokkal. A felkészülési hetek elején előkészítettem
magamnak az anyagot, ami azt jeleni, hogy a tömörfa alkatrészeket
keresztmetszetre kimunkáltam, hosszméreti ráhagyással, a lapanyagokat

pedig hossz és szélességi ráhagyással levágtam. A hét többi részében pedig
18 órám állt rendelkezésre elkészíteni a feladatot. A felkészülés során
voltunk kint többször közönség előtt dolgozni, hogy azt is szokjuk.
Voltak csapatépítő tréningek, ahol mentális felkészítést kaptunk,
valamint a magyar csapattal összecsiszolódtunk különböző csapatfelada-
tok segítségével. 
A verseny három napos volt, összesen 18 óránk volt elkészíteni a ter-
méket, ami egy tolóajtós-fiókos teatartó szekrény volt, melybe intarziát
is kellett készíteni. Az én szakmám egyéni versenyszám volt.
Nagyon szigorú értékelési szempontok voltak. Illesztéseknél 0,1 mm-es
tűréssel kellett dolgoznunk. A méreteket pedig 0,5 mm-es pontossággal
mérték. Nézték a csiszolás minőségét, értékelték a csapkötések
kimunkálásának minőségét kívül-belül, pontozták az összetartásukat,
valamint nagyon sok pontot ért az ajtó és a fiók működése is.

– Mikor jöttél rá, hogy te leszel az első? Milyen volt a díjátadó?
– Azt, hogy első lettem, csak akkor tudtam meg, amikor kimondták az
ország nevét. A felkészítőm, Fekete Zoltán visszajelzései alapján remél-
tem, hogy dobogóra állhatok, de hogy a legfelső fokára, arra álmomban
sem gondoltam. 
A díjátadó hatalmas élmény volt. Sem a felkészülés, sem a verseny, sem a
díjátadó egyetlen percét sem cserélném el semmire!

– Melyek a következő terveid?
– Jövőre megmérettetem magam a Kazanyban megrendezésre kerülő
WorldSkillsen. Erre a versenyre a felkészülés csak 3 hónap múlva
kezdődik, addig dolgozom a munkahelyemen. A verseny után pedig sze -
retnék továbbtanulni a Soproni Egyetem Faipari mérnöki karán. 

– Köszönöm az interjút! Sok sikert kívánok neked!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Egy fiatal tehetség nyomában – Simon Krisztián
Európa-bajnok bútorasztalos
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A világ egyik legszebb pontján, az alsóörsi kikötőben várja Győrffy
Gyula a turistákat hajójával, hogy megtanítsa őket vitorlázni illetve,
hogy vitorlást kölcsönözzön nekik. Jópofa szöveggel hirdeti vál-
lalkozását a weboldalán: „Ha elege van az unalmas nyaralásból, tanul -
jon meg vitorlázni Gyulánál! Ahol a legszélesebb a Balaton, ahol a
legjobban fúj a szél!”
Beszélgetésünk elején azonnal említi és a weboldalán is kiemeli:
ingyenes bevezető oktatás után adja át a biztonságos vitorlás hajókat
a húsvéttól novemberig nyitva tartó kölcsönzőben. Kevesen tudják,
hogy vannak engedély nélkül vezethető hajók, ilyenek bérelhetők
a Dingi vitorláskölcsönzőnél nem drágábban, mint egy vízibicikli. Ti-
zenhat éven felüliek bevezető oktatás után azonnal vízre szállhatnak.
De annyit mindenképpen meg kell tanulniuk, ha kimennek a vízre,
széllel szemben is vissza kell tudni jönni.
„Azt jósolták, amikor épültek mellettem a korszerű alsóörsi kikötők,
a BAHART és a Marina, hogy elviszik tőlem a vendéget! Pont for dít -
va történt – meséli Győrffy Gyula. –  Jobban megy, több az új vendé -
gem, többen akarnak vitorlázni.  És ha kiszámolják, jobban megéri
köl csönözni, mint saját hajót venni. Négy éve nem emeltem árat és
nálam akkor vitorláznak, amikor kedvük van és fúj a szél. Persze annak
is meg van a maga öröme, hangulata, ha saját hajót bütyköl, gondoz
az ember a kikötőben. Az egy életforma, mint a horgászás vagy a mo-
torozás.”
Győrffy Gyula igazi „balatoni riviérás” ember, Felsőörsön van a test -
vére, Sándor által vezetett Győrffy Bt. székhelye, az alsóörsi parton az
asztala.  Napjai nagy részét a vízen tölti. Nem volt ez mindig így, ko-
rábban a balatonfűzfői Nitrokémiánál dolgozott, meg a Nitrogén-
műveknél, közben pedig a gitározás volt a szenvedélye.  A gitárt cserélte
le az evezőre. „A vitorlázás hasonlít a zenéléshez. Nyugodt embertípus
kell hozzá, aki szabadon elmerül a gondolataiban. Abból indultam ki,
ha én ennyire szeretek hajózni, biztosan más is szeretne!”  Ebből a gon-
dolatból ered a Dingi vitorláskölcsönző. 1999-től 2003-ig elsősorban
német turisták voltak a vendégeim, aztán egyszerre eltűntek és
fokozatosan jöttek helyettük a magyarok. Ezer fölött van azoknak a
száma, akiket 20 év alatt megtanítottam a vitorlázás alapjaira” – vonja
meg a mérleget Győrffy Gyula. Málik Gábor munkatársával együtt
naponta akár 7–8 hajót is a turisták rendelkezésére tud bocsátani.
„Van, akinek az az álma, hogy vitorlással megkerülje a Balatont. Sokan
csatlakoznak a Kékszalag versenyhez és követik a nagyokat. De
minden féle versenytől függetlenül is nekirugaszkodhatnak. Óriási
élmény!”

Fontos a felfedezés öröme. Ennek kedvéért Győrffy Gyula ősszel itt
hagyja a Balatont és meg sem áll a tengerig. Először saját kis hajóval
merészkedett a nagy vizekre, aztán mikor a vendégei, ismerősei követ-
ték oda is, attól kezdve ott bérel hajót. Bejárták a dalmát szigetvilágot
és a görög szigeteken is megfordulnak. Hajóztak a Karib-szigeteknél,
bejárták a Seychelles-szigeteket és Francia-Polinéziát is. Hajóútjaira
alaposan felkészül, elolvas minden fellelhető szakirodalmat, térképeket
búj, szélirányokat tanulmányoz, de most már ez is könnyebb, mert a
kikötőben az ember kezébe nyomják az úgynevezett „pilot-könyvet”,
amiben minden benne van.
Körbehajózta a világ toplistás helyeit Győrffy Gyula, de azt mondja a
legszebb mégis ez itt,  Alsóörsön a parton, ahol az asztala van. Mert
ez a szülőföld. Nem kell ezt túlmagyarázni, mindenki érzi, aki akarja.
Legfeljebb Pápadereske veheti fel vele a versenyt a Kisalföld szélén,
ahonnan a Győrffy család származik, ahol a Győrffy testvérek szület-
tek – fűzi hozzá mosolyogva.
Viccesen Teréz anya vitorlás kölcsönzőjének is szokta magát nevezni
részint az árai, részint az ingyenes oktatás, meg az ingyenes vitorláz-
tatás miatt. Például egyesületünk, a Balaton Riviéra Mandula túrájá-
nak résztvevőit ingyen kiviszi a vízre. Győrffy Gyula a Riviéra alapító
tagja, mert úgy érzi, kell egy egyesület, ami összefogja a turisztikai
szolgáltatókat. Ettől lesz személyes, emberi ez a balatoni világ, hogy
ismerik egymást a szolgáltatók és így bátran tudják ajánlani egymást
a vendégeknek.

BARTUC GABRIELLA

A Riviéra arcai: Vitorlázz Gyulával! 

Felsőörs Község Önkormányzata 2018. október 1-én, az iskola tetőtéri
közösségi helységében lakossági fórumot tartott. A lakossági fórumot két
témában tartottuk. 
A napirendre tűzött témák előtt tájékoztattam a megjelenteket, hogy a
Bárókerti településrész ingatlantulajdonosai kérésére indult rendezési
terv-módosítás, kérésüknek megfelelő eredménnyel lezárult, vagyis a
jövőben egy Bárókerti telekre legfeljebb két lakóegységet lehet elhelyezni
(egy vagy két főépületben).
Az első napirendi téma a Miske utca október 10-én elindult kivitelezési
munkáinak megkezdéséről szóló előzetes tájékoztatás volt.

A másik napirendi pont keretében részletesen tájékoztattam a meg -
jelente ket, hogy milyen további eljárások indultak a településrendezési
terv módosítására.

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

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek

Körbehajózta a világ toplistás helyeit Győrffy Gyula, de azt mondja a
legszebb mégis ez itt, Alsóörsön a parton, ahol az asztala van.
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Nekem a Balaton… 
Miért éppen Felsőörs? - ez az a kérdés, amivel nem csak az elmúlt pár
hét alatt találkoztam sokszor, hanem az utóbbi két-három év során is
gyakran felmerült, ha valaki meghallotta, hol képzeljük el a családunk
jövő jét. Barátok és családtagok ugyanúgy feltették már, ahogy közüle -
tek is számosan, én pedig mindig igyekeztem valamilyen „tisztességes”
választ adni. De valahogy sosem voltam elégedett a mondandómmal.
Volt, mikor az idő nem volt megfelelő arra, hogy bővebben válaszoljak
rá. Máskor a helyszín. Megint más alkalommal – ki tudja, milyen
okból – a szavakat találtam nehezen.
Elgondolkoztam, hogy ha legközelebb valaki mégis megkérdezné,
akkor mit felelnék neki, és rájöttem, ennél jobb alkalmat keresve sem
találhattam volna arra, hogy kiírjam magamból.
Tehát miért épp Felsőörs, ez a Balaton-környéki dimbes-dombos,
észak nyugati szelek járta kis település? Miért nem Miskolc, Budapest,
Bécs, Kővágóörs, Érd, vagy bármelyik másik hely, amit hosszabb-
rövidebb ideig az otthonomnak nevezhettem eddigi életem során?
Mondhatnám, hogy azért, mert Gáborral, a férjemmel olyan helyet ke -
restünk a gyerekneveléshez, ami elég messze van a fővárostól, de nincs
túlságosan messze (hiszen az egyetlen elérhető nagyi ott él). Ahol sok
a fiatal. Ahol van óvoda, iskola. Ahol lehet a ház előtt az utcán bica-
jozni. És mindez igaz is lenne. De a valódi ok ennél sokkal személye-
sebb. Hiszen mindezeket a dolgokat máshol is meg lehet találni.

Az igazi ok pedig az, hogy sem Miskolcon, sem Budapesten, sem Bécs-
ben, sem sehol máshol, egyetlen másik Balaton-környéki településen
sem találkoztunk még olyan nyitottsággal, annyi kedves, barátságos
emberrel, mint itt. Amikor eldöntöttük, hogy megvesszük a telket és
évekre, évtizedekre, élethossziglan elkötelezzük magunkat, főként ezek
a pozitív tapasztalatok ösztönöztek minket. Mi hiszünk abban, hogy
az ember akkor lehet boldog az életben, ha szeretet légköre veszi körbe.
Nem csak családon belül, hanem ott, ahol él és ahol dolgozik. Ez a sze -
retet pedig – akár tudatában vannak az ittlakók, akár nem – egy újon-
nan érkező számára nagyon is jól láthatóan és érezhetően van jelen a
településen.
Már egyetlen hónap alatt is annyi minden történt itt velünk, és annyi
mindenkit ismertünk meg, amennyit máshol egy év alatt sem. Pont -
őrködtünk a Felsőörsi 8-ason, jártunk börzén, voltunk baba-mama
klubban és istentiszteleten (nem mellékesen össze is házasodtunk úgy
„rendesen”, az Úr színe előtt), a játszótéren pedig szinte törzsvendégek
lettünk. Közben rengeteg figyelmet, segítséget és kedvességet kaptunk.
Éppen úgy, ahogy arra számítottunk. Szeretet vett minket körbe, ami
jó ideje nagyon hiányzott már az életünkből.
Hogyan is lehetett volna ezt pár szóban elmondani korábban, mikor
felmerült a kérdés? De most már tudjátok, és ha ezt olvassátok épp,
had’ köszönjem meg nektek. Nekem a Balaton, ettől fogva csakis Fel-
sőörs lehet.

KÁRPÁTI-ZERGI VICA

Az előző bajnoki évad dicséretes szereplését követően az idei bajnokság
kezdetére több nehézséggel is szembekerültünk. Három játékosunk fel-
hagyott az aktív játékkal, de ami ennél sokkal nagyobb problémát oko-
zott, néhány játékosunk súlyosabbnak tűnő sérülése (boka- ill. térdszalag
szakadás), amely miatt rendre egy, jó esetben két cserével tudtunk kiállni
a bajnoki mérkőzéseinkre. Mindezek ellenére büszke vagyok a csapatra,
mert a fenti nehézségek, gyengébb eredmények ellenére is mindenki
rendkívül pozitívan áll az edzésekhez és a mérkőzésekhez. Sajnos a sor-
solás szeszélye folytán a mérkőzéseink túlnyomó részét idegenben kellett
játszanunk, de legalább tavasszal szinte mindig hazai pályán fogadhatjuk
ellenfeleinket, ahol azért, ahogy az eredmények mutatják, sokkal jobban
szerepelünk. Amennyiben tavaszra a sérültek felépülnek és vissza tudjuk
igazolni azokat a korábbi felsőörsi játékosokat, akik megígérték, hogy
visszatérnek, reményeim szerint sikeresebb időszak elé nézünk. 
Az utánpótlás focistáink képzése továbbra is heti két alkalommal folyik

a sportpályán, örömmel tapasztaltam, hogy egyre több szülő hozza ki
gye rmekét az edzésekre, jelenleg nagyjából 25–30 gyerek vesz részt aktí-
van a tréningeken. Remélhetőleg jövő tavaszra birtokba vehetjük az alsó
pályát, amelyen sokkal jobb körülmények közt tudunk majd foglalkozni
a fiatal focipalántákkal.
Ezúton szeretnénk is megköszönni azoknak a magánszemélyeknek az
önzetlen segítségét, akik a vélhetően sokkal jobb minőségű futballpálya
korszerűsítésében segédkeztek illetve egyéb támogatást nyújtottak: Máhl
Zoltán ( fűmag), Lengyel Kálmán ( fűmag, műtrágya), Csóka Tamás
( földmunka), Vass Zsolt ( földmunka), Szántó Csaba (villanyszerelés),
Benedek Szabolcs (mezvásárlás).
Továbbá köszönjük azoknak az embereknek a segítségét, akik adójuk
1%-val támogatnak minket!

GALAMBOS ZSOLT

Felsőörsi foci

Kedves Olvasók!
A könyvtár a Faluház felújítása miatt átmenetileg bezár. Könyvek leadhatók és
hosszabbíthatók a Civilházban 8.00–14.00‐ig, vagy telefonon: 70/320‐68‐54,
illetve a konyvtar@felsoors.hu címen.
Megértésüket köszönjük!

Felsőörs Község Könyvtára
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Nemrég a Szlovákiai, Nyitra melletti Pográny (Pohranice) testvér -
településünk Zoboralji Örökség Őrzői Hímző és Viseletkészítő Műhely
által rendezett Őszi Fesztiválon vehetett részt az a 30 fő, aki jelentkezett
az önkormányzat által újságunk hasábjain meghirdetett ingyenes, egyna-

pos útra. A felsőörsi
résztvevők min den
kor osztályból kép vi -
seltették magukat.
Különös hangsúlyt
fektettünk a kiskorú -
ak részvételére, annak
érdekében, hogy ez a
lélekemelő kapcsolat a
generációk között
átörökítődjék. A reg -
geli indulást követően
délben ér keztünk
Pog rányba, ahol ven -
dég szerető ma gyar
testvéreink, Tóth Bor-
bála, a Csemadok
(ma: Szlová kiai Ma -
gyar Társadalmi és Közművelődési Szövetség) helyi vezetője és Hajdu Lás-
zló polgármester Úr ebéddel fogadtak minket. Ezt követően a szomszédos
Alsóbodokra (Dolné Obdokovce) látogattunk, ahol Fehér Sándor
helytörténész vezetésével megtekintettük a Zoboralja múzeumot,
valamint az Esterházy János zarándokhelyet és emlékmúzeumot.

Ezután visszatérve Pogrányba a kultúrházban a részvevő csoportok kultu -
rális fellépése, valamint hímző és viseletkészítő kiállítás megtekintése
következett. A hagyományőrző műsort követően a hazaindulás előtt
vacso rával látták vendégül csoportunkat.

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER

Testvértelepülésünkön, Pogrányban jártunk

Minden éven október elsején ünnepeljük az Idősek világnapját. Ebből az
alkalomból az Önkormányzat egy vacsorára, egy közös ünneplésre hívja,
várja a falu 65 év feletti lakosságát, megköszönve és értékelve mindazt,
amit idősebb emberektől kaphatunk – mi fiatalok. Szeptember 29-én több
mint nyolcvanan gyűltünk össze az Iskola tető terében, ahol Jehoda Ferenc
zenész hangulatos dallamokkal várta az időseket. Először Szabó Balázs pol-
gármester Úr, majd Tislér Anikó köszöntötte az egybegyűlteket. Hegyvári
Szilvia tanítónő ismét szép és megható műsorral készítette fel a 3. osztályos
gyerekeket, akik közül sokuknak nagymamája, nagypapája is könnyes szem-
mel hallgatta az összeállított verscsokrot. Szem nem maradt szárazon a
Búzavirág Dalkör énekei után sem, aki ismert dallamokat átírva, humorosan
méltatták az időskor szépségeit és nehézségeit. Dalcsokrukat Légrádi József
kísérte harmónikán. Kalmárné Rózsa egy verssel szólt az egybegyűltekhez.
Természetesen köszöntöttük a falu legidősebbjeit, akik már elmúltak 80
évesek, és jelenlétükkel meg tisztelték eseményünket. A program jóízű vacso -
rával zárult, s a jó zené nek köszönhetően többen tánctudásukat is felfris-
sítették. Szeretném megköszönni a segítséget a Szociális Szolgáltató Ház
munkatársainak, akik segítettek a rendezvény sikeres lebonyolításában:
Csordás Róbertné, Szabó Pálné, Herbely Tímea, Kalmár Lajosné.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Nem csak a húsz éveseké…
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„Negyvennyolcban rázúdult hazánkra köröskörül poklos
ziva tar, s Petőfi és Kossuth lángszavára talpra állott akkor a
magyar. Ott született szent harcok hevében a HONVÉD,
ki minden poklon át védte hős honát.” (Lampért Géza mencs -
helyi születésű pápai diák A honvéd c. költeményéből.)  
Több forrásból tudjuk, hogy a pápai képző diákjai testületi-
leg Győrbe vonultak a sorozó bizottság elé, és álltak be a
honvédseregbe. Elsősorban azokat említjük, akik valamilyen
szállal falunkhoz kötődnek.

Kerkápoly Tivadar, a 47. honvédzászlóalj főhadnagya
1829-ben a mai Kővágóőrsön született református család-
ban. Tanulmányait Pápán végezte. Az 1847–48-as ország-
gyűlésen, mint jurátus – joggyakornok – írnok volt Zala
megye egyik követe, Tolnay Károly mellett. 1848 július ele-
jén önkéntes nemzetőrként katonának állt. November
10-től a 47. honvédzászlóaljnál szolgált. A tavaszi hadjárat
után, 1849. március 16-án századossá léptették elő. A sza -
bad ságharc bukása után besorozták a császári hadseregbe,
1857-ben huszár őrmesterként szerelt le. 1863-ban, a lengyel
felkelés idején Krakkóba ment, és egy magyarokból szer ve -
zett lovascsapat élén harcolt az oroszok ellen. 1864-ben
meg nősült, felesége Vámosi Mórocza Leopoldina.
(A Mórocza család felsőörsi birtokokkal rendelkezett, való -
színűsíthetően ő is a szőlőművelés kapcsán kerülhetett kap -
cso latba falunkkal.) Később ügyvédi írnokként működött.
A kiegyezés idején a Veszprém megyei, 1889-ben a Zala
megyei Honvédegylet tagja. Ez idő tájt, pontosabban 1879.
december 11-től postamester volt Felsőörsön. A Veszprémi
postahivatallal naponta közlekedő gyalogos küldönc útján
volt összeköttetésben. Élete utolsó éveit Devecserben
töltötte lánya családjánál. 1911. december 13-án hunyt el,
életének 83. boldog házasságának 47. évében. Devecserben
a református szertartás szerint megáldva helyezték örök nyu-
galomra. Síremlékét a Devecseri Ótemetőben a vörösiszap
katasztrófa után szépen felújították.

Kőrössy Imre, főhadnagy
1825. március 14-én született Pápán. A többiekhez hason-
lóan 1848. júniusától önkéntes honvéd, majd őrmester a
Veszprémben szerveződő 6. honvéd zászlóaljban. Csányi
László kormánybiztos vezetésével a Dráva vidék védelmére
indultak, Jellasich seregei megállítására. Ott volt a közel 700
főnyi határőr különítményben, akik megadásra kényszerítet-
ték az ellenséges előörs csapatokat. Ekkor kapta hadnagyi
rangját. Részt vett a Pákozdi ütközetben, majd a Windis-

gratz vezette hadjárat feltartóztatásában, ahol Mórnál
megsebesült 1848. december 30-án, főhadnaggyá léptették
elő. Buda ostrománál még harcolt, majd ismeretlen okok-
lehet, hogy kiújuló sebesülése miatt – lemondott rangjáról.
Felesége Bezerédy Anna, kinek családja kiterjed szőlő
területeket birtokolt Felsőörs – Öreghegyen. 1867. február
25-én megalakuló Veszprémi Honvédegylet alapító tagja és
első jegyzője volt. Élt 58 évet, 1883. november 16-án
meghalt. Sírkövét özvegye állíttatta falunk temetőjébe. 2000
tavaszán a Felsőörsi Református Egyház egy teaesti bevétel-
ből felújíttatta. Március 15-i megemlékezéseink alkalmából
koszorúzással rójuk le tiszteletünket. 

Kovács István, közhonvéd
1821-ben Veszprémben született, pápai diákként állt be
honvédnek. Kmetty György seregében harcolt, tüzér -
mesterként, s 1849. nyarán részt vett az ihászi csatában, ahol
feljegyzéseket is készített. Nem tudjuk mikor telepedett le
falunkban. Valószínűsíthető, hogy szülei itt élhettek, mert
9 évvel később elhunyt öccse nevét is felvésték síremlékére.
Sírja a felsőörsi református temetőben a négy tölgyfa
árnyékában található, itt alussza örök álmát. A 170 éve
történt események hőseinek emlékét szívünkben őrizzük,
tisztelettel és kegyelettel emlékezünk rájuk.

RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR

1848–2018
Honvédeink a forradalom és szabadságharc küzdelmeiben

Kerkápoly
Tivadar



6. oldal

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

KÖLTÖZÜNK!
Kedves Felsőörsiek!

Ezúton tájékoztatunk mindenkit,

a Faluház felújítása miatt

az Önkormányzat a Civilházba költözött.

A nyitvatartási idő nem változott!

A felújítás előre láthatóan

február közepéig tart. 

Ez idő alatt nem működik

a gyógyszertár és a könyvtár.

Kérjük megértésüket!

Felsőörs Község Önkormányzat

Munkalehetőség az
iskolában

A Malomvölgy Általános Iskola
takarító munkakörbe felvételt hirdet.

Bérezés közfoglalkoztatott
munkaviszonyban,

nettó 54200 Ft havonta.
Jelentkezni Kovácsné Bognár Gabriella

tagintézmény-vezetőnél lehet
(tel.: 06-30/811-55 08)

– Ennek a világnak el kell pusztulnia. – szokta volt mondani Mária néni,
aki egészen kicsi koromban vigyázott rám olykor.  Erre a mondatra persze
nem kiskoromból emlékszem, hanem jóval későbbről, amikor vissza-
vissza jártam hozzá bölcs gondolataiért – és finom süteményeiért. „Ennek
a világnak el kell pusztulnia.” Ez volt az első gondolatom, amikor egy
reggel megláttam az óvoda egyik legöregebb fájának hűlt helyét. Döbbe -
net, düh, majd elkeseredettség lett úrrá rajtam, és amint e sorokat írom,

még mindig nem tudok uralkodni az érzelmeimen. Ami itt történt, bar-
bárság: lerombolunk valamit, amit őseink hagytak gyermekeinkre. Biz-
tosan meg lehet indokolni, miért volt ez szükségszerű, de álljon itt e
néhány sor az első felháborodás emlékeképpen: ne feledkezzünk el az
űrről, amit e fa hagy maga után, ha szemünk hamar megszokja is hiányát.

MÁTHÉ TAMÁS

Első szó a döbbeneté

Mindenekelőtt szeretném leszögezni, hogy osztozom mindazok érzé-
seiben, akik az óvoda ősparkjának egyik szép hársáfája kivágása miatt most
dühöt, tehetetlenséget, döbbenetet éreznek. Akik belegondolnak abba,
hogy egy fa nem egyik napról a másikra nő meg termetes nagy sá gúra, és
hogy milyen haszna van, ha már megnőtt, azok hasonlóan éreznek.
Nem magyarázkodásképpen, de mégis magyarázatként írom, hogy
amikor a bölcsőde tervei elkészültek, a képviselő-testület – lakossági
kezdeményezés hatására – úgy döntött, hogy a tervet és a meglévő építési
engedélyt annak érdekében módosítja, hogy az őspark feltételezhetően
legidősebb fája, egy vadgesztenyefa megmaradhasson.

Sajnos most, a kivitelezés elindulásakor, a leendő épület kitűzésekor
derült ki, hogy egy másik fa (hárs) viszont a leendő bölcsődeépület
útjában van.
A fa kivágása miatt együtt érzők és mindenki szíves figyelmébe ajánlom
az önkormányzat és dr. Pásztor István által hatodik éve idén is megszer -
vezett faültetési akciónkat, melyről külön felhívásban olvashatnak újsá-
gunk hasábjain.

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER

Bölcsőde egy fa helyén
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Akarom mondani, a magyar tengerre magyar!

Szóval a történetünk úgy kezdődött, hogy már éppen elmerültünk volna
a tudás tengerében, amikor egy nagyszerű ajánlatot kaptunk a Balatoni
Jacht Clubtól. Vitorlázni hívták iskolánk harmadik és negyedik osztályos
tanulóit. A felkérésnek boldogan tettünk eleget. A Balatoni Jacht Club
Berecz Zsombor finn dingi világbajnok klubja. Berecz Zsombor pedig fel-
sőörsi lakos. Egy szépséges őszi délelőtt nekivágtunk hát a hullámoknak.
Az alsóörsi kikötőből indultunk. Szerencsénkre szélcsendes kellemes őszi
idő volt.  Mentőmellényeket öltöttünk magunkra, és vízre szálltunk.
Csen des volt a Balaton a nap sugarai aranyszínbe öltöztették hullámait.
Négyesével ültünk be egy-egy hajóba. Természetesen tapasztalt vitorlások

segítették vízi utunkat. Nyugodtan, fegyelmezetten viselkedtünk. Ezt
Gabi néni és Szilvi néni is tanúsíthatja. Ők ugyanis motorcsónakkal
követtek minket. Egy jó órányi vitorlázás után partot értünk. Megcsodál-
hattuk az őszi Balatont, amely ilyenkor ősszel igazán a miénk. Elmond-
hatatlan érzés volt siklani a hullámokon. Partot érve segítettünk kihúzni
hajóinkat a vízből. Átvettük az okleveleket, amelyek azt bizonyítják, hogy
végérvényesen balatoni leányokká és legényekké váltunk, hiszen a vitor-
lázás alapjait már elsajátítottuk. Nem is keseredtünk el, hogy gyorsan el-
reppent ez a szép emlék, mert nyáron vár minket a vitorlástábor.
Feledhetetlen élményt kaptunk, köszönjük!

A HARMADIKOS TANULÓK NEVÉBEN LEJEGYEZTE: SZILVI NÉNI

Tengerre Magyar!

Meghitt hangulatban telt azok estéje, akik ellátogattak a Prima Primis-
sima díjas Schäffer Erzsébet Lázadj fel! Mosolyogj! című estjére a
Faluházba. A közvetlen hangulatú beszélgetésen, melyet akár mesélésnek
is nevezhetnénk, 40 ember vett részt.
Az írónő mesélt kalandos életéről, de leginkább olyan történetekről, ame-
lyek nap mint nap megesnek vele. Így kedvenc témái, történetei gyakran
vonatozás közben formálódnak, ahol emberekkel ismerkedik meg, vagy
csak megfigyel egy-egy eseményt, végighallgat egy-egy megbeszélést.

Az írónőt sokan a Nők Lapjához kötik, melynek a ’90-es évek óta írója.
Megjelent könyveinek is a lapban leközölt cikkek az előfutárai. A jóízű
beszélgetés után lehetőség nyílt könyveit kézbe fogni, melyek mind egy
szálig elfogytak. A dedikálás jó alkalmat teremtett az egyéni beszél-
getésekhez, hiszen az írónőnek mindenkihez volt egy-két kedves szava.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Szavak szárnyán
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Szót kér az erdő és a mező
Az erdeinket, mezőinket és kertjeinket számos inváziós faj veszélyezteti, amelyek sokszor elveszik az őshonos fajok életterét, nagyban csökkentik
a biológia sokféleséget (fajgazdagságot) és gazdasági károkat okoznak. Az idegenhonos fajok közül sokan csak az intenzíven használt mezőgaz-
dasági területekhez kötődő parlagfüvet ismerik, amely a lakosság jelentős részénél egészségkárosító hatást (allergiát) okoz. Jelenleg kb. 70 fajt
tartanak nyílván, amelyek veszélyesek Európa mérsékeltövi élővilágára. Ezek közül a bálványfa joggal pályázhat a „természet parlagfűje” címre az
őshonos növényekre gyakorolt egészségkárosító és pusztító hatása miatt. Ennek a fajnak nálunk nincsenek természetes ellenségei és kórokozói.
A leveleit egyetlen faj sem fogyasztja. Továbbá a bálványfa olyan toxinokat termel a gyökereiben, amellyel a többi növényfaj növekedését gátolja.
A téli nagy fagyoknak is ellenáll. Ha mégis elfagy, akkor gyökérről újra kihajt. A maggal történő szaporodás mellett nagyon sok gyökérsarjat is
növeszt. Emiatt nagyon hamar elnyomja az őshonos lányszárú és fás szárú növényeket. Végül pedig az állatvilág is kipusztul a környezetében a
fellépő táplálékhiány miatt. Sajnos a bálványfa szinte mindenhol jól érzi magát, mivel megtelepszik a házfalak réseiben, szeméttelepeken, el-
hanyagolt kertekben és vasúti töltések mentén is. Felsőörsön is általánosan elterjedté vált. A kerítések széleiben, a szőlő közt, de a virágos kertekben
is megjelenik (ld. ábra). Ha az első évben nem húzzuk ki a földből, akkor utána nagyon nehéz megszabadulni tőle. Ugyanis a második évben
olyan erős gyökérzetet növeszt, hogy gyökerestől kihúzni már nem lehet és a beleszakadt gyökérről több új hajtást növeszt. Így megindul a növény
burjánzása és a kert nagy része átalakul bozótossá. Ilyen esetekben már csak a gyakori fűnyírás vagy a gyomirtó szer segít. A bálványfával legfertő -

zöttebb helyek a falu központjában vannak, de a temető környékén és a Malom-völgy -
be vezető Hóvirág utcában is nagyon rossz a helyzet. Sajnos a faluból eljutott a
Malom-völgy cseres-tölgyes erdőtársulásába is, ahol terjeszkedő bálványfatelepek jöt-
tek létre. A telepek növekedésének megfékezése komoly feladat elé állítja a területet
felügyelő erdészetet. 
Felsőörsi Önkormányzata is felismerte a helyzet súlyosságát. A faj mechanikus irtása
mellett a nagyobb fák vegyszer-beinjektálásos elpusztítását is támogatja. Az utóbbi
módszert önkéntesek alkalmazzák az önkormányzat által nyújtott vegyszer segít-
ségével. Ha az Ön kertjében is van nagyobb bálványfa vagy akár sarjtelep is, akkor
e gyomfától megszabadulhat az önkormányzati hivatalban történő jelentkezéssel.
Az önkéntesek csak a fa elpusztításában segítenek, de a fa kivágásában nem. Ha
ezt az inváziós fafajt sikerülne visszaszorítani, akkor a környezetünk, az erdők és
mezők állapota sokat javulhatna.

VARGA SZABOLCS
Egy bálványfa-csemete
a Civilház kertjében

Jól emlékszem azoknak a fáklyáknak a lángjára, amellyel gyerekkorom-
ban vonultunk keresztül a városon, az ünnepség helyszínéről a koszorúzás
helyszínére. Ez a momentum Felsőörsön is visszatér az életemben, hiszen
itt is hagyomány – ha az idő engedi –, hogy az ünneplő közönség a Hő -
sök kertjéhez vonul. Ezúttal a veszprémi Váczi Mihály Irodalmi Színpad

színvonalas műsora hívott minket emlékezésre, majd az Iskolától fák-
lyákkal, lyukas zászlóval vonultunk a Szabadság térre. Jelezzék a koszorúk
az utókor soha el nem múló tiszteletét a hősök iránt!

DR. PÁSZTONÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Az '56-os hősökre emlékeztünk
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Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 111/2018. (09. 10.) sz. kp. határozatával csatlakozott a 2019. évi Bursa Hungarica
Felső oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázók az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a www.emet.gov.hu
oldalról tölthetik le.
A pályázat beadásához az EPER-Bursa rendszerben egyszeri pályázói regisztráció szükséges, melynek elérése: https://bursa.emet.hu/paly/palybelep.aspx
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint illetékes önkormányzati hivatalban (Felsőörs, Szabadság tér 2.) is be kell nyújtani.
A pályázat rögzítésének és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje: 2018. november 6.

Kötelezően benyújtandó mellékletek:
– a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogviszony-igazolás a 2019/2020. tanév első félévéről,
– igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó havi nettó jövedelméről.

Az érdeklődőknek segítséget és tájékoztatást nyújt az Önkormányzati Hivatalban Szőllős Zsoltné igazgatási ügyintéző (Tel: 87/577-211.)

Felsőörs, 2018. október 5.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

BURSA HUNGARICA
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2019.



10. oldal

Gólyahír
Örömmel tudatjuk mindenkivel,
hogy 2018. szeptember 26-án meg -
szü letett második gyermekünk
Szabó Huba. Édes anyja: Szabó-Biró
Julietta, édesapja: Szabó Márton,
testvére: Szabó Bulcsú.

Szeretettel gratulálunk
szerkesztőségünk

nevében!  Várjuk a
további gólyahíreket!
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