
A felsőörsi műemlékorgona restaurálása 
és új építéstörténeti információi

A magyarországi orgonatörténet nem akkor kezdődött, amikor a jelen
leg működő hangszereink keletkeztek, hanem évszázadokkal korábban. 
Eltekintve az aquincumi ókori víziorgonától, a templomi orgonatörté
net hazánkban a 13. században kezdődött. A források a székesegyházi 
orgonistáknak fizetett bérekre vonatkozó számviteli információkkal 
indulnak (ha volt orgonista, akkor orgona is állt a templomban); majd 
a konkrét hangszerek megrendelései, számlái, javítási bejegyzéseire irá
nyuló levéltári adatok következnek, tehát jellemzően közvetett informá
ciók dokumentálják a régi hangszerek történetét.

A felsőörsi Bűnbánó Magdolna prépostsági műemléktemplom histori
kus hangszere a magyarországi orgonaállomány egyik legkiemelkedőbb 
darabja. A kevés eredeti állapotában fennmaradt példány egyike, és so
káig bizonyos szempontból egyetlen darabja; ugyanis ez volt az egyetlen 
olyan tört mélyoktávos vezérlésű orgona, amelynek billentyűzete nem a 
homlokzatra merőlegesen épült, hanem a szekrény hátsó falán. Az ana
lóg győri hangszer billentyűzete a síphomlokzatra merőleges, a harma
dik magyar tört oktávos orgonát pedig teljesen átépítették.
A felsőörsi orgona idén egyházi és állami forrásból teljes javításon és 
restauráláson esett át, melyet Szabó András és Szarka György orgona
építő mesterek végeztek. A beavatkozás nem terjedt ki a szekrényre. A 
javítás és felújítás során olyan részletekre derült fény, amelyek korábban 
nem voltak ismertek a szakmai nyilvánosság előtt. A legfontosabb tény, 
hogy a ma látható orgona ebben a megjelenésében nem az eredeti épí

tési állapotot tükrözi, hanem az eddig feltételezett és dokumentált 
1745-re vonatkozó dátumnál jóval korábban keletkezett. Padányi Bíró 
Márton prépost, későbbi veszprémi püspök megbízásából állították fel 
a ma látható szekrényben azt a hangszert, ami eredetileg nem 5, hanem 4 
regiszteres volt. Erre az a legközvetlenebb bizonyíték, hogy a sípok meg
felelő nyomású állandó és regisztrálásra lehetőséget biztosító légellátását 
fenntartó szélládát toldották, valamint a regiszterrekeszek vezérlésére 
szolgáló vaspálcáknak helyet biztosító szekrényszerkezeti elemeken is 
látható az 5 regiszterre történő bővítő beavatkozás aszimmetrikus nyo
ma. A láda a toldás előtt összesen 4 regiszternek megfelelő sípanyagot 
ventillált és a toldott szélláda szakaszelem a sípszekrény jelenlegi hom
lokzati oldalában elhelyezett 2’ lábméretű sípanyagot látja el levegővel; 
tehát az orgona eredeti szerkezete (a 4 regiszteres ládára szervezett síp
anyagot foglalkoztató hangszer) az 1745 körüli vásárlás idején már egy 
olyan orgona (vagy hangszerrészlet) volt, amit a korabeli viszonyok 
szerint eladásra való állapotúnak tartottak. Az eredeti hangszerrel kap
csolatban két lehetőség van: vagy egy kis, 4 regiszteres (talán 8’ sípsor 
nélküli) orgonát vásároltak, amit kiegészítettek a jelenlegi homlokzattal 
és a szekrény jelenlegi homlokzati oldalába szervezett 2’ sípsorral; vagy 
egy nagyobb orgona mellékműveként foglalkoztatott szélládát és a vele 
összefüggő sípanyagot vásárolták meg. Mindkét esetben megkérdőjelez
hetetlen az a tény, hogy a 1718. században 6070 
éven belül általában nem értékesítettek használt 
orgonákat, tehát a jelenlegi 1745re vonatkozó 
dátumból kiindulva az orgona eredeti építési 
időpontja a 17. század harmadik harmadára te
hető. További fragmentológiai elemzést igényel 
a hangszer szélládájára tömítési célból ragasztott 
középkori pergamen kódextöredékek kérdése, 
ugyanis figyelembe véve azt az információt, hogy melyik kultúrterüle
ten keletkeztek ezek az egykori kódexek, további következtetések álla
píthatók meg a historikus hangszer történetével kapcsolatban.

Dr. Maróti Gábor

 
Felszentelték a felújított orgonát
Október 10én vasárnap, a terménybetakarítás ünnepén hálaadásra, va
lamint a felújított orgona megáldására gyűltek össze a hívek a felsőörsi 
Bűnbánó Szent Mária Magdolnaplébániatemplomban. A szentmisét 
Udvardy György veszprémi érsek mutatta be.
Vitéz Ajtós József László esperes, címzetes prépost, plébános köszön
tötte a főpásztort, és együtt adtak hálát az idei termésért és az 1600as 
évekből származó, restaurált orgonáért.
A csodálatos országcímert terményekből Orbán György és családja ké
szítette.
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Önkormányzati hírek
A képviselőtestület október 30án rendkívüli nyílt ülést tartott, mely
nek két napirendi pontja volt.
Az első napirendi pont keretében a képviselőtestület döntött a Csalo
gány utca felújítás műszaki tartalmának olyan módosításáról, mellyel az 
árok felőli szakasz az alsóbb részen szegélyt kaphatott. Ezzel együtt az 
önkormányzat az elnyert támogatás és az emellett szükséges önerő ter
hére biztosította a kibővült műszaki tartalom ellenértékét.
Második napirendi pontként a képviselők döntöttek arról, hogy az ön
kormányzat pályázatot nyújt be a készülő átfogó rendezési tervmódosí
tás költségének részbeni fedezésére.
Soron következő nyílt ülését a testület november 8án tartotta, melyen 
egyebek mellett az alábbi közérdeklődésre számot tartó döntések szü
lettek.
Elsőként beszámoltam a lejárt határidejű képviselőtestületi határoza
tok végrehajtásának aktuális állásáról.
Második napirendi pontként részletes tájékoztatást adtam a képviselők 
részére az elmúlt ülés óta történt fontosabb önkormányzati események
ről, munkámról, különös tekintettel a folyamatban lévő fejlesztések, 
úgymint a kerékpárút kapcsán történő gépbeszerzések, a tornateremépí
tés, az útépítések, az energiaközösség létrehozását célzó mintaprojekt és 
az óvodai szolgálati lakás kialakítását célzó fejlesztések aktuális állásáról. 
A kerékpárútépítési projekt kapcsán az is elhangzott, hogy a közbeszer
zési eljárás csúszása miatt a projektben tervezett növényültetés 2022 
tavaszára vagy legkésőbb őszére tolódik. Ugyanezen napirendi pont 
keretében tájékoztattam a képviselőket az önkormányzati fenntartású 
intézmények aktuális és tervezett járványügyi intézkedéseiről.

Következő napirendi pontként a testület elfogadta az önkormányzat ak
tualizált vagyonrendeletét.
A képviselők támogatták a beszerzési szabályzat módosítását is.
Az önkormányzat a sikeres pályázatát követően idén is ki tudta írni 
szociális tűzifa pályázatát, mellyel Felsőörsön a leginkább rászorulókat 
tudjuk segíteni a fűtési szezonban. A szociális tűzifa támogatás igénylé
sének részleteit külön cikkben közöljük.
A képviselők részletesen áttekintették a gazdasági programban megfo
galmazott (fejlesztési) célok időarányos teljesülését.
Elvi döntés született arról is, hogy a decemberi ülésre készüljön részletes 
előterjesztés az önkormányzati dolgozók és képviselők bérének illetve 
tiszteletdíjának fejlesztési lehetőségéről, tekintettel a munkaerőpiaci 
kihívások jelentette helyzetre és az emelkedő minimálbér és garantált 
bérminimum változása következtében szükséges béremelésekre.
A képviselőtestület a Református Egyházközség kérelmére 100 ezer fo
rinttal támogatta a temetőkerítés felújítását.
A képviselők elfogadták a rendezvénynaptár soron következő rendez
vényeit azzal, hogy a programváltozás lehetőségét a súlyosbodó járvá
nyügyi helyzetre tekintettel kell alkalmazni.
Végül a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázat keretében 4 felsőörsi, fel
sőoktatásban részt vevő hallgató képzését tudjuk támogatni a 2022es 
évben.
Az önkormányzati döntések eredményeként születő/módosuló ren
deleteket, határozatokat községünk honlapján (www.felsoors.hu) az 
’Önkormányzat’ > ’Rendeletek’ illetve ’Határozatok’ menüpont alatt 
olvashatják. Szabó Balázs polgármester

Változások a Civilházban
2021. november 12től az iskola konyhája átépítés miatt megszűnik. A 
gyerekek étkeztetése a Civilházban lesz megoldva, ezért a ház konyháját 
a munkálatok végéig nem lehet igénybe venni. A civil csoportoknak és 
a foglalkozásoknak a másik két terem továbbra is rendelkezésére áll. A 
Civilház bérléséről a közösségszervező tud tájékoztatást nyújtani.
Megértésüket köszönjük!

Önkormányzat

Gépbeszerzések
Két pályázati forrásból és kis részben önkormányzati 
forrásból, hamarosan egy kisebb és egy nagyobb trak
tor és hozzá tartozó gépek érkeznek falunk közterü
leteinek, kerékpárútjának fenntartására. Reményeink 
szerint a zöldfelületek kezelése során keletkezett zöld
hulladékok komposztálására is több eszköz lesz a kezünkben a gépek 
megérkezését követően. Felsőörs Község Önkormányzata

Közmeghallgatás

Felsőörs Község Önkormányzatának  
képviselőtestülete

2021. november 25-én (csütörtökön) 
17:30 órakor

közmeghallgatást tart,  
melyre ezúton tisztelettel meghívom!

A közmeghallgatás helye:
Községháza, tanácsterem

(8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.)

A közmeghallgatás napirendje:
1)  Közbiztonsági fórum 

a Balatonalmádi Rendőrkapitányság tájékoz
tatója 
Előadó: a kapitányság képviselője

2) Tájékoztató a folyamatban lévő fejlesztésekről
3)  Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának 

alakulásáról
4) Kérdések, észrevételek

Szabó Balázs polgármester
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Útfelújítások, útépítések Felsőörsön
Régi vágya a Felsőörsön élőknek, hogy szűkebb lakókörnyezetük, a 
házukat megközelítő utak jó minőségűek és legfőképpen pormentesek 
legyenek. Három, nagyrészt beépült ingatlanokat határoló belterületi 
utca újulhat meg a Magyar Falu Programnak köszönhetően, míg a Csa
logány utca északdéli részének süllyedt, töredezett burkolata 3 év siker
telen pályázat után újulhat meg végre, teljes egészében a Belügyminisz
térium támogatásával. A négy utca útépítési munkái közül a kivitelező 
Colas Út Zrt. a Csalogány utca felújításával kezdte október második 
felében, de ezzel párhuzamosan zajlanak az előkészítő munkák a három 
új utca aszfaltozásához is.
A három új utca burkolattal való ellátása a szükséges közvilágítás kiépí
tésével együtt hármas finanszírozással (pályázati, önkormányzati, in

gatlantulajdonosi forrásból) valósulhat meg. Ezekkel a beruházásokkal 
nagyot lépünk előre, nem csak az érintett utcák és azok környéke fej
lődik, hanem a még burkolatlan utcáink is előbbre kerülnek a jövőben 
fejlesztendő utcák fontossági sorrendjében.
Az utcákba gépjárművel való kibeközlekedés kisebb akadályoztatás 
mellett folyamatos, az egyedüli nagyobb korlátozást az aszfaltozás nap
jai jelentik, melyekről a kivitelező előzetesen minden érintettet tájékoz
tat.
A munkálatok során jelentkező kellemetlenségekért szíves türelmüket 
és elnézésüket kérjük!
Köszönjük!

Szabó Balázs polgármester

Szociális tűzifa igénylése
Felhívjuk minden felsőörsi rászoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk 
idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális alapon történő igénylésére.
A kérelmeket a 15/2021 (XI. 11.) önkormányzati rendelet mellékleté
ben meghatározott „Szociális tűzifa támogatás iránti kérelem” forma
nyomtatványon kell benyújtani. A nyomtatvány az önkormányzat hon
lapján is elérhető:
http://felsoors.hu/user_files/2021/mxm266nv20211115105926.pdf
Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó kérelméhez mellékelni kell 
a támogatásra való jogosultságról szóló határozatot a rendelet 2. § (1) 
a), b), c), d), e) pontjára alapított támogatási kérelem esetén: „2. § (1) 
Természetben nyújtott szociális tűzifa támogatásra jogosult a kérelmező 
akkor, ha:
a.) aktív korúak ellátásában részesül, vagy
b.) időskorúak járadékában részesül, vagy
c.) halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel, vagy
d.) természetbeni vagy pénzbeli formában nyújtott települési lakhatási 
támogatásra jogosult, vagy

e.) akinek jövedelme az önkormányzat szociális ellátások rendjéről szó
ló 3/2015 (II. 27.) önkormányzati rendeletének 10. § (5) bekezdése 
szerint a rendkívüli települési támogatás megállapításánál figyelembe 
vehető jövedelmet nem haladja meg (142.500 Ft/fő, ill. egyedülálló ese
tében: 171.000 Ft).”
„A támogatási kérelmek elbírálásakor a rendelet 2. § (1) a), b), c), d) 
pontjának megfelelő kérelmezőket kell előnyben részesíteni. A rende
let 2. § e) pontjának megfelelő kérelmező részére támogatás csak akkor 
állapítható meg, ha a rendelet 2. § a), b), c), d) pontjának megfelelő va
lamennyi kérelmező részére a támogatás megállapításra került és a támo
gatásra nyitva álló keret még nem merült ki.”
A támogatásra rendelkezésre álló keret: 50 m3. A támogatás mértéke 
háztartásonként 1 m3 tűzifa.
A kérelmek benyújtásának határideje: 2021. november 23.
A kérelem benyújtásának módja és helye: papír alapon az erre rendsze
resített formanyomtatványon Felsőörs Község Önkormányzata (8227 
Felsőörs Szabadság tér 2.).  Szabó Balázs polgármester

Virágozz Felsőörs!
Tavaly ősz végén csatlakozott településünk a veszprémi Virágzó Egyesü
let kezdeményezéséhez és virágos kiskert versenyt hirdettünk. A telepü
lésről nagyjából huszan jelentkeztek a versenyre, akik tavasszal virágo
kat, magokat, tápoldatot, virágföldet kaptak.
Októberben elérkezett a kertek értékelésének napja. Jung Edina elnök 
értékelte a felsőörsi virágoskerteket, de az eseményre olyanok is meghí
vást kaptak, akik nem jelentkeztek, de a szemle során virágos kiskertjük 
szembetűnő volt.
Nagyon szép ajándékok találtak gazdára, az Egyesület partnere a Heren
di majolikagyár, akik táblákat, ékszereket, tálakat készítettek a résztve
vők számára. Mindenki kapott oklevelet is.
I. helyezett: Somogyi Zsuzsa
II. helyezett: Földi Tamás
III. helyezett: Kepesné Vörös Mariann és Kepes József kertje lett.
Különdíjas Ott Attila.
Szeretettel gratulálunk a résztvevőknek, buzdítunk mindenkit, hogy 
lépjen be a programba, tegyük együtt szebbé kis falunkat!
A program ősszel igényfelméréssel folytatódik!

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
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Nemzeti ünnepünk

Október 22én este teljesen megtelt a Tanácsterem, amikoris az 1956os 
eseményekre emlékeztünk. A polgármesteri köszöntő után a veszpré
mi Váci Mihály Irodalmi Színpad versmondóinak műsora következett, 

majd a Hősök kertjében koszorúztunk és gyertyát gyújtottunk Felsőörs 
civil szervezeteivel és egyházi képviselőivel.
Köszönöm mindenkinek, hogy eljött, nagyon megható ünnepség volt!

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező

A Ringatóról
„Az anya nemcsak a testét adja gyermekének, 
lelkét is a magáéból építi fel.”
(Kodály Zoltán)

A Ringató Magyarországon egy egyedülálló zenei nevelési program, 
melynek vezetője Dr. Gállné Gróh Ilona, Forrai Katalindíjas énekta
nár, akinek rendkívül magas szakmai tudása mellett, 30 év gyakorlati 
tapasztalat is áll.
Egy gyermek érkezésére a szülőknek lelkileg is fel kell készülnie.
Abban, hogy egy baba, nyugodt, derűs lesze nagy szerepe van a sza
vaknak, a szép egyszerű dallamoknak, az érdekesen lüktető, szótagokkal 
zengvebongva játszó mondókáknak is, amelyeket a szüleitől hall. Fon
tos tudni, hogy a legkiválóbb CD felvételek sem pótolják az édesanya 
hangját, mosolyát érintését, ölelését.
A Ringató foglalkozások célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy 
könnyen énekelhető, de a kodályi elvekhez híven: zeneileg értékes dala
nyagot. Ismerkedjenek meg a magyar mondókákkal, mozgásos ölbeli já
tékokkal. Az énekszó és a közös ölbeli játék a kicsinyek „lelki tápláléka”.
A 30 perces foglalkozások oldott szeretetteli légkörben zajlanak, ahol 
semmi kötelező feladat nincs. A gyerekeket tulajdonképpen csak körbe
vesszük zenei ingerekkel, nem kell magukat produkálni. Akadnak olyan 
anyukák, akik önmagukban bátortalanok az éneklésben, és segítségre, 
vagy az énekléssel kapcsolatban kialakult gátlásaik feloldására vágynak 
egy közösségben. Saját tapasztalatom, hogy ezek a gátlások hamar felol
dódnak és fergeteges hangulatban játszunk, énekelünk közösen.
Miért jó rendszeresen Ringatóra járni?
•	 Mert a stabil anyagyermek kapcsolat kialakulásában szerepet játsza

nak az ölbeli játékok.
•	 Mert a gyermekek saját zenei anyanyelvűekkel találkoznak.
•	 Mert szép értékes dal anyaggal és élő énekszóval, hangszerjátékkal 

vesszük körül őket.
•	 Mert az első közösségi élményeket édesanyjukkal élhetik át.
•	 Mert a zenei képességek fejlődnek.

•	 Mert a zenei képességek fejlődése hat az érzelmi intelligenciára, az 
értelmi képességek (emlékezet, figyelem, képzelet, kreativítás…) fej
lődésére, a beszéd és a mozgásfejlődésre is.

•	 Mert a szülők is átélik a közös éneklés örömét.
•	 És mert olyan útravalót kapnak, mely egész életükben elkísérik őket, 

a zene szeretetét!

A Ringató foglalkozásokra Felsőörsön is lehetőség van, péntekenként 
9.00től a Civilházban vagy a Könyvtárban várjuk a babákat és mamákat.
Bővebb információt a Ringató www.ringato.hu központi honlapon ol
vashatnak illetve a foglalkozások aktuális menetét, Rábaközi RitaRin
gató foglalkozásai facebook oldalán találják. Szeretettel várunk min
denkit!
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Mindennapi keresztjeink 
4. rész: a köveskútpusztai kereszt

Folytatjuk cikksorozatunkat, amely a felsőörsi útszéli keresz
teket mutatja be. A sorozat alapjául Körmendy József atya 
1980ban a Veszprém Megyei Múzeumi Közlönyben Keresz-
tek a felsőörsi határban címmel megjelent tanulmánya szolgál. 
A cikkhez Horváth Lajos készített rajzokat, amelyek megmu
tatják a keresztek akkori állapotát.
A negyedik kereszt, amelyet bemutatunk, a köveskútpusztai 
kereszt.
Története:
Köveskútpuszta nyugati részén, a Csopakveszprémi műútra vezető 
dűlőút bal oldalán a Köves család 1869ben állíttatott fel kőkeresztet. 

A kereszt fenntartására 1902ben özv. Köves Péterné 100 ko
rona alapítványt tett, amelyet ebben az évben, augusztusban 
jóvá is hagytak. A kereszt felállításának körülményeiről dr. 
Keöves Ferenc felsőörsi lakos családi hagyományra hivatkoz
va a következőket mesélte el: „Köveskútpusztán nem volt ivó
víz. A puszta vízellátására lajtban hordták a vizet a kb. 1,5 km 
távolságban levő „Peszei kútról”. A család ismételten próbált 
kutat ásatni, de vizet nem találtak. 1865 körül geológussal 
kutattak víz után. Az ki is jelölte a helyét. Már két éve ástak, 

de víz csak nem tört fel a sziklás talajból. Ekkor Köves prépost nagybá
tyánk Felsőörsről könyörgő körmenetet vezetett a pusztára és kérték Is
tent, könyörüljön meg a puszta népén és adjon vizet. A körmenet utáni 
második napon sikerült a sziklát áttörni és bőséges vízzel telt barlangra 
akadtak, amely már biztosította a puszta vízellátását. Hálából állította a 
család a pusztára a keresztet.”
A felsőörsi keresztek közül egyedül a köveskútpusztai őrzi talapzatán a 
kőfaragómester nevét, hiszen a kereszt felirata:
„K. TOSCANI VÖRÖSBERÉNY 1878.”
Utóélete:
A kereszt sajnos már nincs jó állapotban van. Léckerítése is volt valaha, 
de azt a körülötte legelésző jószágok már rég ledöntötték. A kereszt je
lenleg egy bekerített magánterületen áll, az út mentén egy fa alatt. Írása 
megkopott, moha fedi, felújításra szorul.

Helyesbítés. Előző lapszámunkban a Hősök keresztjét mutattuk be a 
templomdombon. Ezúton kérünk elnézést a hozzátartozóktól, hiszen 
a kereszt feliratán Galambos István helyett Galambos József neve sze
repel. Nem mentség, de Körmendy Atya is hibásan jegyezte le a nevet 
1980ben kelt cikkében. A hibáért elnézést kérünk!

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
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Komposztálj! verseny
Komposztálós és mulcsozós versenyünkre öt család jelentkezett, akik 
számos fotót küldtek nekünk munkájukról. A képek megmutatják, 
hogy sokféle módszerrel, kertbarátan kerül vissza a növényi hulladék a 
földbe.
Akik képeket küldtek:
Tóth Attila, Temesvári Zoltán, Kozma Krisztián, Kepes József, Dr. Pász
tor István.
Részükre egy kis ajándékcsomaggal kedveskedünk.
A program a VP619.2.1.7217 Zöldhulladékkezelési program Felső
örsön elnevezésű projekt keretében valósul meg.
Köszönjük szépen!

Felsőörs Önkormányzata

Gombatúra
Idén III. alkalommal szerveztem meg a Gombatúrát.
Helyszínül ismét Nosztorit választottuk. Sajnos a csapadékmentes időjárás nem kedvezett a gom
bák fejlődésének. Így kevés ehető gombát találtunk, de lényegében nem is az a cél, hogy több „ton
na” gombát szedjünk, hanem hogy megismerjük a 
fajtáikat. Remek alkalom közelebbről megismerni 
ezt a csodálatos világot! Senki nem ment haza talán 
üres kézzel. A túrát minden évben Lőrincz Gábor 
gombaszakértő vezeti és türelemmel oktatja a kicsi
ket és nagyokat. A gyerekek elképesztő lelkesedés
sel keresikkutatják a megbúvó őszi falevelek alatt 
a gombákat. Csodálatos, hogy vigyáznak a környe
zetre és nagyon lehangoló, hogy sajnos mások nem. 
Az erdők tele vannak szeméttel. Különösen igaz ez, 
a Nosztori pihenőnél lévő erdőkre. Érdemes lenne 
elgondolkodni a terület erdőgazdászának, hogy 
egy közösségi szemétszedési akció keretein belül, 
hogy lehetne tisztábbá varázsolni a környezetet, hi
szen közös érdekünk, hogy kirándulásaink élmény
dúsak legyenek és ne a megrökönyödés tárgya. Az erdő egyébként rendkívüli szépségét mutatta 
nekünk az utolsó őszi napsütéses időben. A hangulat remek volt, a résztvevők nagyon ügyes gom
bászok. Gábor, minden gombát kielemzett, megmutatott, szakkönyveket hozott, minden évben 
nagyon felkészült. Időt, energiát nem sajnálva osztja meg másokkal tudását. Édesapját is megem
legettük, aki szintén kitűnő gombász volt. Tavaly még ő is velünk tartott a túrán, a kis unokák 
társaságában, akiknek már a vérükben van a gombák szeretete. Így ezt a túrát neki ajánljuk fel és 
bízunk benne, hogy a mennyországban lévő erdei gombamezőkről figyelt ránk. Örömmel várjuk 
a következő évet és bízunk egy kicsit csapadékosabb időjárásban.  Kulics Márta
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Hitvallás a 90. esztendőn túl
Csodálatos ajándék, ha látjuk, milyen életformáló ereje van a hitnek, 
különösen is, ha egy szép, hosszú életút íve rajzolódik ki előttünk. Fiata
lon váltak Krisztus követőivé drága testvéreink, Kaszás Zoltán, id. Ko
vács Gábor és dr. Sólyom Lajos. Szeptember elején adtunk hálát értük, 

a tisztességben, szorgalomban, élő hitben megélt életükért, a betöltött 
90. esztendőért. Hálásak vagyunk azért, hogy gyülekezetünk tagjai le
hetnek, hogy életük bizonyságtétel az Úrba vetett hitről. Számomra is 
minden alkalom, amikor velük beszélgethetek, erőt adót, bátorító, a hit 
útján támogató. Kiváltság a magas életkor, és a szó legigazabb értelmé
ben beteljesedett élet, ha Isten szeretete tölti be! Köszönjük Lajos bácsi, 
Zoli bácsi, Gabi bácsi hitvalló életét, amellyel példát adnak az Isten irán
ti elkötelezett életre! Bárcsak minél többen hasonlóan tekinthetnénk 
vissza életidőnkre:
„…Te vagy Uram reménységem, te vagy Uram bizodalmam ifjúkorom 
óta… Téged dicsérlek szüntelen.” (Zsoltárok 71:56)
Hálás szívvel a református gyülekezet nevében:

Kántorné Pólus Ibolya lelkész
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Újraalakult a felsőörsi kórus!
Pár hete próbál a hivatásos és hobbi énekesekkel tarkított felsőörsi kó
rus, Vikman Pál karnagy vezetésével.
A cikk hangulatának megteremtéséhez bekapcsolom hát Bing Crosby, 
Fehér Karácsony című dalát:
“I’m dreaming of a white Christmas
Just like the ones I used to know...”
Pali (a karnagy, a szerk.), ha ezt olvasod, tudom, letiltottál minket erről, 
mert más feldolgozásban énekeljük, de ki bírja ki ezt, most komolyan?!
Imádom a karácsonyt, imádok énekelni is! Így hát, mikor megláttam 
Ancsa kórusos toborzó plakátját, oda voltam meg vissza, hogy két imá
datom tárgya karöltve hívogatja falunk népét. Sokan vagyunk ezzel 
hasonlóan, ugyanis büszkén mondható, hogy igazán szép létszámmal 
vagyunk jelen, mind a négy szólamban.
Köszönöm Ancsának a kezdeményezést, emellett kórustársaimnak és 
Palinak is, hogy november közepén karácsonyi dalokat énekelhetek és 
hallgathatok legálisan, úgymond szakmai ártalomból, és idén végre sen
ki nem nézhet hibbantnak ezért.
Próba péntekenként a Tanácsteremben!  Regős Kata

Betlehem
Kedves Felsőörsiek!  
A Civil Baráti Kör 

ebben az évben is advent első 
vasárnapján felállítja a falu 

Betlehemét!
Az ismételt vírushelyzetre való  

tekintettel a további programokról  
a későbbiekben adunk tájékoztatást!

Dongó Attila CBK elnök

Téli rendezvényeink
2021. november 10én felvettük a település első 
podcast adását, ahol Szabó Balázs polgármester 
úrral beszélgetek az aktuális munkákról. Az adás 
visszahallgatható és visszakereshető a felsőörsi ön
kormányzat YouTube csatornáján Felsőörs Pad
cast címen. Hallgassanak bennünket Önök is!
Elérhetőség: https://youtu.be/yceR0tji8vs
Havi programok:
11.23. 17.00 Könyvbörze, benne Papírszínházi 
előadás 17.30tól gyerekeknek Bóné Kingával. 
Helyszín: Községháza
11.28. A betlehem felállítása. A Civil Baráti 
Kör programja. Részletek hamarosan!
12.05. 15.00. Mikulás ünnepség a Civilházban, 
16.30tól vendégünk a Mézengúz Zenekar
12. 19. 15.00. Adventi bütykölde a Községhá
zán. Mézeskalács írókázás és gyertyamártás.
12. 20. Felsőörs karácsonya a katolikus temp
lomban és a templomdombon.

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!
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Fűben-fában orvosság
Az egészség hetünk témájául idén, a gyógynövényeket választottuk. A 
hét bevezetéseként, begyűjtöttük az udvarunkról gyógynövényeinket 
(citromfű, menta, kakukkfű). Ezeket megszárítottuk, hogy a téli idő
szakban felhasználjuk.

A gyógynövény hetünk meghatározó élménye a kirándulás volt. A 
veszprémi Babako Egyesület jóvoltából a lehetőségünk volt részt ven
ni a Sanyi Manó Fűben, fában orvosság programján, a Gulyadombon. 
A túrát Nagyné Kozma Ildikó, a Babako Egyesület elnökhelyettese ve
zette. Gyógynövényeket kerestünk, és találtunk is a gyerekek által már 
ismerteket (pl.: csipkebogyó, borostyán) és kevésbé ismerteket is (pl.: 
cserszömörce, galagonya). Megtanulhattuk, hogy a csipkebogyóból 
teát, lekvárt és szörpöt is lehet készíteni, valamint, hogy nagyon hatásos 

megfázás esetén. A galagonya jó a szívre; a cserszömörcét pedig szájvíz 
készítésére használják fel.
Gyógynövényeink alkotásainkban, ill. a héten tanult dalainkban és ver
seinkben is megjelentek.
Köszönjük, hogy ellátogatott hozzánk Siklós Viktória (természetgyó
gyászfitoterapeuta), aki több érzékszervet megmozgató, interaktív mó
don segítette az általa közvetített ismeretek elmélyítését.
Köszönjük szépen azoknak a szülőknek is, akik aktívan hozzájárultak 
ahhoz, hogy a hetünk minél tartalmasabb és ötletgazdagabb legyen. 
Kaptunk gyógynövényeket, gyógyteákat, szörpöket, lekvárokat, amiket 
a gyerekek szívesen meg is kóstoltak, még azok is, akik általában tartóz
kodnak az új ízektől.
A hét lezárásaként reggel a gyerekek boldogan kínálták „Teabárunkban” 
szüleiknek a frissen főzött gyógynövény teákat.

Csomai Rita  
óvodapedagógus
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„Öt nő és egy férfi” 8 év múlva
Felsőörs holokausztáldozataira és azok felmenőire a 2013ban íródott 
„Öt nő és egy férfi” című cikkben emlékeztem meg. Ebben a cikkben 
a zsidó temető elhanyagolt állapotára és egy elfeledett történelmi em
lékhely létére hívtam fel a figyelmet. A cikkem hatására helyi refor
mátus közösség és néhány felsőörsi lakos a terület jövőjéről kezdett el 
vitatkozni. Két elképzelés vitatkozott egymással. Végül az az elgondo
lás győzedelmeskedett, hogy a sírok a helyükön maradtak, azonban a 
területet meg kellett tisztítani a bokroktól és terület azóta is folyamatos 
gondozást igényel. A területen egy, Simon Gábor fafaragó mester által 
készített kopjafa is elhelyezésre került. Ezzel emlékezünk a felsőörsi zsi
dóságra és a történelmünk egy sötét korszakára.

Öt nő és egy férfi

Ha tüzetesebben megvizsgáljuk a képet, azt vehetjük észre, hogy a fák és 
bokrok között gondozatlan sírok lapulnak meg. A sírokat rejtő terület 
sem a katolikus, sem a református temetőhöz nem tartozik. A terület 
nem is igazán alkalmas temetkezésre, mivel nagyon meredek dombol
dalban rejtőzik és a domb alján mély gödör található. A sírfeliratok ar
ról tanúskodnak, hogy pár száz éve ide kaptak temetkezési engedélyt a 
Felsőörsre betelepülő izraelita vallású emberek. Róluk emlékezek meg 
ebben a rövid cikkben.
Sebők Erika, Sebők Miklósné, Ungvári Béláné, Wermer Júlia és Spitzer 
Dezsőné volt az az öt nő, míg egyetlen férfiként Spitzer Dezső, akikről 
igazoltan tudjuk, hogy felsőörsi lakosok voltak és soha sem térhettek 
haza a munkaszolgálatból vagy a koncentrációs táborból. Őket csak 
azért deportálták és kínozták halálra, mert zsidó származásúak voltak. 
Az emberiség történelmének egyik legsötétebb korszakában még azokra 

is szenvedés és a kínhalál várt, akiknek csak a nagyszüleik voltak izraelita 
vallásúak.
A felsőörsi „Öt nő és egy férfi”ról semmit nem tudtam meg. Még Veress 
D. Csaba „Felsőörs évszázadai” című könyve is csak az áldozatok neve
it sorolja fel és nem ír a letelepedett zsidók több évszázados felsőörsi 
történetéről. Helyszínen kutakodva csak a hat sírkövet találtam. A te
rület nagyságát és az ott látott állapotokat figyelembe véve véleményem 
szerint hajdan jóval több izraelita sír lehetett a temetőben. Úgy vélem, 
még jó pár elborult sírkő lakozhat az avarban eltemetődve. Az 1848as 
népszámlálás, amely először tesz említést a felsőörsi izraelita hívőkről, 
17 főben állapítja meg a számukat. Későbbi népszámlálási adatok a lé
lekszámuk folyamatos csökkenését mutatják, ami nyilván annak is kö
szönhető, hogy a dualizmus korában megindult a zsidóság asszimiláci
ója a magyar társadalomba, s a kikeresztelkedés is jelentős mértékű volt. 
Veress D. Csaba művében a holokausztáldozatok közül csak  Spitzer 
Dezső neve jelenik meg több helyen is. A könyv szerint Spitzer Dezső, 
aki kocsmáros volt a faluban, már 1913ban is tagja volt a képviselőtes
tületnek. Érdekes, hogy egy 1937. november 6i keltezésű jegyzőkönyv 
is képviselők névsorában említ egy Spitzer Dezső nevű személyt. Ha 
nem történt generációváltás, akkor Spitzer Dezső nagyon hosszú ideig 
lehetett községi képviselő. A temetőben egy Spitzer Lipót nevű izraelita 
lélek sírját sikerült lefotóznom, aki nyilván a holokausztáldozat Spitzer 
házaspárral lehetett rokoni kapcsolatban. A további 4 áldozatról egyál
talán nem találtam információt. Veress D. Csaba foglalkozott a veszpré
mi megyei zsidóság tragédiájával egy másik művében, ami internetről is 
letölthető. Sajnos ebben a művében sem tér ki a felsőörsi zsidóság tra
gédiájára. A mű elolvasását ettől függetlenül is ajánlom mindenkinek, 
mert abból kiderül, hogy iszonyatosan kegyetlen, gyalázatos gaztetteket 
hajtottak végre a megyében (pl. gettósítás, I. világháborús hadirokkant 
zsidók kivégzése, hálaadó istentisztelet a zsidómentesítésért stb.). Na
gyon sok zsidó honfitársunk már ki sem jutott a koncentrációs táborba, 
mert magyarul beszélő aljas emberek magyar földön végeztek velük. A 
koncentrációs táborok egyik fő nyelve a magyar zsidók révén magyar 
volt, s becslések szerint minden harmadik áldozat magyar volt. Ezt a fel
foghatatlan traumát és veszteséget lehet, hogy az országunk sosem fogja 
kiheverni, de kötelességünk, hogy áldozatainkra emlékezzünk.

Felsőörs a holokauszttal elveszítette zsidó lakosságát, amit a teljesen 
elhanyagolt állapotú zsidó temetőnk is igazol. Mivel felmenőink nem 
tudták vagy nem is akarták megmenteni zsidó honfitársainkat, a mi 
erkölcsi kötelességünk, hogy áldozataink előtt fejet hajtsunk és az itt 
maradt hozzátartozóiknak a sírját gondozzuk. Jövő évben lesz 70 éves 
évfordulója annak, hogy a zsidókat elhurcolták Felsőörsről. Javaslom, 
hogy készüljünk közösen (társadalmi szervezetek egymással együttmű
ködve) az évfordulóra a zsidó temető kitisztításával és rendbetételével!

Varga Szabolcs
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Jó gyakorlaton
A Nemzeti Művelődési Intézet 2021 őszén 
a jogyakorlatON.hu oldalán pályázati fel
hívást tett közzé „Világhálón innen és túl” 
címmel. Olyan videókat, jó gyakorlatok bemutatását várták, amelyek 
a közösségi élet mindennapjait jelenítik meg a világjárvány idején az 
online világ segítségével, de adaptálhatók a mindennapi folyamatokba 
is. Nagy öröm, hogy településünk megyei 3. helyezést ért el a felsőörsi 
betlehemi szokások felelevenítéséről készített videójával. Talán sokan 
emlékeznek, hogy tavaly télen HorváthBorbély Judit és Szerdahelyi
né Lőrincz Nóra a kriszlingezés helyi hagyományát elevenítette fel fel

sőörsi gyerekekkel. Az elkészült videó azt mutatta meg, hogyan lehet 
egy hagyományt házrólházra járás helyett az online világ segítségével 
eljuttatni a háztartásokba. A szokás bemutatására készült most el egy kis 
videó a pályázati felhívásra.
Nyereményként nemezeléshez szükséges anyagokat kapunk, amelyeket 
a közeljövőben a településen fogunk felhasználni.
Ezúton is szeretném megköszönni Juditnak és Nórának a lelkes munkát, 
hogy településünk szokásait felelevenítették és hírét vitték. Bízunk ben
ne, hogy idén élőben is hallgathatjuk a gyerekeket!

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező


