22. Különszám, 2020. 12. 23.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Tisztelt Felsőörsiek!
Folytatódnak az idei év rendhagyó eseményei. Most éppen azzal, hogy nem gyűlhetünk össze személyesen úgy,
ahogy minden Szenteste előtti valamely napon szoktunk a templomdombon egy kis forralt borozásra, teázásra, az
iskolások ünnepi műsorára.
Hiányzik a faluból a megszokott közösségi élet. Helyette vannak újak, ötletesek, a rendkívüli viszonyokra
szabottak. És helyette van több együttlét a családdal, talán, de nem szükségszerűen, több bezártság, lehetőség a
nagyobb odafigyelésre legközelebbi szeretteinkkel, nagyobb odafigyelésre a szükségben lévőkre. Lehetőség az
emlékezésre, életünk szép pillanatainak fölidézésére.
Lelkes felsőörsi szülők és gyermekek segítenek nekünk a múltidézésben, keresztény hagyományaink ápolásában és
az idei karácsony közösségi megélésében. Felsőörs díszpolgára, dr. Körmendy József prépost Úr szellemi
hagyatékát ápolva újra megelevenedik az évtizedekkel ezelőtt hagyományos felsőörsi betlehemezés.
Emlékezünk Felsőörs régi hagyományaira, keresztény hitünk alapjára, az Úrjézus születésére és karácsony ünnepén
is kinyilvánítjuk egymás iránti szeretetünket, felsőörsi közösségünk összetartozását.
Hallgassuk a gyönyörű felsőörsi gyermekhangokat, éljük át újra és ünnepeljük együtt Krisztus születését abban a
reményben, hogy jövőre, korlátozások nélkül, már személyesen is fogadhatjuk a házról házra járó betlehemező
gyerekeket!
Az önkormányzat dolgozói, képviselő-testülete és a magam nevében Áldott Karácsonyt és legfőképpen jó egészséget kívánok az Új Esztendőre!
Szabó Balázs polgármester
A 2020-as Betlehemes felvételt megtalálják Felsőörs község honlapján, valamint a Felsőörsi Aktuális Facebook
oldalon.
Dr. Körmendy József prépost Úr idejében hagyományos betlehemezést betanította: Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
és Horváth-Borbély Judit.
*****
Hagyományaink az évek során állandóan alakulnak, változnak, igazodnak
a kor emberének rítusaihoz, szokásaihoz. A felvételen látható és hallható
gyermekek az 1989-es betlehemest tanulták meg 2020 karácsonyára. Ehhez
kapcsolódik a következő visszaemlékezés is.
*****

Minden egy gyermek születésével kezdődött…
Amikor édesanyává váltam, egyre hangsúlyosabb szerepet kapott
Betlehemes 1989. Balról jobbra: Borbély Judit, Mórocza
az életemben a családi hagyományok továbbvitele, és szűkebb
Ágnes, Hajdu Zsuzsanna; hátsó sor: Csóka Ervin,
Pleiszinger József, Angyal Zoltán. Kép: LDM N.2012.5.5.
környezetünk, közösségünk szokásainak őrzése.
Szerdahelyiné Lőrincz Nórával a felsőörsi betlehemes
újraélesztésének gondolata először Illés András alpolgármester úr által szervezett felsőörsi "múltidéző" kapcsán

Áldott, békés Karácsonyt kívánunk!

fogalmazódott meg bennünk – épp egy évvel ezelőtt. Nagy hatással volt rám, ahogy édesapám korosztálya mesélt
emlékeiről. Számos gyermekkori élmény, jó érzés idéződött fel bennem beszélgetésüket hallgatva.
Sajnos a járványhelyzet közbeszólt, és olybá tűnt, hogy el kell engednünk idén a megvalósítást. De szerencsére
Nóri szakmai felkészültsége, lelkesedése és kreativitása nem ismert akadályt, így végül, ha nem is az eredeti
elképzelés szerint, de sikerült megvalósítani az álmunkat.
Ehhez a Nóri által szervezett kis éneklő közösség kiváló alapul szolgált, hiszen a gyerekek minden alkalommal
örömmel mentek énekelni hozzájuk.
A célunk kettős volt, egyrészt a régi lakosok számára szerettük volna a gyermekkori kedves emlékeket felidézni,
másrészt – azoknak, akik nem oly rég költöztek ebbe a csodálatos faluba – egy kis ízelítőt adni a falu múltjából.
31 évvel ezelőtt többedmagammal én is jártam a falut, hogy hírül vigyük Krisztus születését.
A betlehemi játékot, vagy ahogy annak idején felénk nevezték a „kriszling”-et Dr. Körmendy József prépost Úr
jóvoltából tanulhatták meg a gyerekek. Részt venni a betlehemi játékban minden katolikus gyermeknek kiváltság
volt. Az Atya azokat a gyermekeket választotta ki, akik rendszeresen jártak misére, hittanra, illetve jól viselkedtek.
Annak idején szenteste a gyermekek 2 csoportja járta a falut, ekkor kb. 900 lelkes volt Felsőörs. A kicsik csoportja
8-10 évesekből állt, és a falu központját, alsó részét járták be. A nagyok, akik 11-13 évesek voltak a falu felső,
úgynevezett kisperjési részén jártak házról házra. Mindkét csoportnak hat szereplője volt, Szűz Mária, Szent
József, két angyal, illetve két pásztor.
Azt fontos kiemelni, hogy nem csak a katolikus közösség otthonaiba kopogtattunk be, hanem minden olyan
házhoz, ahol örömmel fogadtak minket.
Azért bevallom, az eredeti szöveg és dallam felidézése nem volt olyan egyszerű, mint ahogy elsőre gondoltam,
egyrészt édesapám volt segítségemre a szöveg felelevenítésében, másrészt a pontos és teljes visszaidézésben nagy
segítség volt, hogy a Laczkó Dezső Múzeum munkatársa, S. Dr. Lackovits Emőke annak idején dokumentálta,
hangfelvételt készített az előadásról. Ezúton is szeretnénk megköszönni a Laczkó Dezső Múzeum
munkatársainak, Lipéczné Karsai Henriettnek és Borbás Levente gyűjteménykezelőnek a hanganyag digitalizálását
és a felvétel rendelkezésünkre bocsátását.
Hálásan köszönjük a gyermekek mellett a szülőknek is lelkes segítségüket, mert bizony az egyre szigorodó
járványügyi szabályok, rendelkezések miatt ők is kellettek ahhoz, hogy elkészüljön a felvétel.
Reményeink szerint jövőre már teljes fényében tündökölhet a betlehemi játék, a gyerekek örömmel készülnek rá a
jövőben is.
Minden egy gyermek születésével kezdődött…
Az európai keresztény kultúra kialakulása Krisztus születéséhez köthető, így különösen fontos, hogy a karácsonyi
ünnepkörhöz kapcsolódó hagyományokat őrizzük, továbbvigyük, identitásunkat megőrizzük.
Horváth-Borbély Judit

Betlehemes 2020. Balról jobbra: Holló Bálint, Földi Márk, Szerdahelyi Luca,
Horváth Milán, Pfeffer Marina, Miskolczi Holli Adria, Horváth Hanna,
Szerdahelyi Anna, Szemán Orsolya

Köszönjük Pető Szabolcs segítségét a felvétel utómunkálataiban!

Áldott, békés Karácsonyt kívánunk!

