
NE FÉLJETEK! 

Amikor ezeket a sorokat írom, már mindenütt újra maszkban járunk, 
fertőtlenítünk, záporoznak ránk a Covid-hírek, emelkedő adatok. Újabb 
és újabb karantén születik, itt és ott tűnnek el emberek 10 napra, 2 hétre. 
Foghíjasak a kis székek az oviban, a padok az iskolában, és hiányoznak 
a kezek a gyártósorok mellől, a katedrák mögül, az irodákból. A káosz 
nagy úr. Ismét lehetetlenség tervezni, pont most, amikor Karácsony 
előtt a közösségek együtt készülhetnének az Ünnepre, most, amikor a 
családok tervezik, hogy kit és mikor látogatnak majd meg illetve ki, mi-
kor jön vendégségbe. Új-
ból itt a teljes bizonyta-
lanság. Vajon miért? Van 
ennek az egésznek valami 
üzenete? Talán nem ta-
nultunk semmit sem az 
első három hullámból? 
Még valamit meg kelle-
ne értenünk? Eszembe 
jut Dsida Jenő zseniális 
verssora: „Valahol valami 
eltörött, valahol valami 
nincsen rendjén.” (Valami 
eltörött)

Ha most itt befejeződne 
ez a cikk, akkor csak fo-
kozná a depressziót, ami 
egyébként egyre többe-
ket fenyeget. Viszont 
van EVANGÉLIUM, azaz JÓHÍR. A jóhír pedig tömören és röviden 
összefoglalva: Jézusban velünk van Isten! Isten pedig szeretet, és pont 
azért adja nekünk Jézust azon a betlehemi éjszakán, hogy mellénk álljon 
életünk káoszaiban, bizonytalanságában. Elgondolkodtam azon, hogy 
amikor Jézus születik úgyszintén totális káosz uralkodik. Akkor folyik a 
birodalmi népszámlálás, amivel az adóterhek növelését kívánja a császár 
előkészíteni. Ebből a célból mindenkinek oda kell utaznia, ahonnan szár-
mazik. Felbolydult méhkas az egész birodalom, teljes a zűrzavar. József 
és Mária alig találnak szállást Betlehemben, végül egy istállóban kötnek 
ki. Ebben a teljes bizonytalanságban, rejtetten, egyszerűségben születik 
meg Jézus. Szinte észrevétlen a születése. Mennyei jelzések hívják föl a 

figyelmet arra, hogy valami páratlan és lélegzetelállító történik. Vakító 
fényességben megjelenő angyal hirdeti: „Ne féljetek, mert íme hirdetek 
nektek nagy örömet…üdvözítő született ma nektek.” (Lukács 2:10-11) Az 
üdvözítő megmentőt, szabadítót jelent. Jézus Megmentő, Szabadító. 
Nem akkor születik meg a szívünkben, amikor minden rendben van, 
kerek az életünk, jól élünk, semmi gondunk, hanem amikor megbillen 
az életünk egyensúlya! Amikor átéljük a teljes bizonytalanságot. Akkor, 
amikor ami biztos volt, az meginog. Akkor, amikor minket meghalad-

nak a dolgok, amikor 
életünk biztosnak vélt 
keretei szétesnek. Talán 
éppen itt és most, amikor 
a Covid járvány veri szét 
életünk kereteit, amikor 
rádöbbenünk, hogy kell a 
kapaszkodó, kell a biztos 
pont, kell a segítség!

A segítség jön, érkezik – 
de ma is rejtetten, csend-
ben. Nincs reklám, senki 
sem erőlteti ránk. A szív 
hétköznapi szürkeségé-
ben születik meg Jézus. 
Mennyei jelek, isteni 
érintések vezetnek most 
is Őhozzá, hogy készek 
legyünk Őt életünkbe és 

szívünkbe fogadni! A mostani idő is bővelkedik isteni jelekben, ame-
lyek arra bíztatnak, hogy ne engedd, hogy a káosz legyőzzön, hogy a 
bizonytalanság részekre szakítson – mert van, aki megszabadítson, meg-
mentsen!

„NE FÉLJETEK!”– bíztat az angyal és bíztatlak én is Benneteket ked-
ves felsőörsiek! A káosz felett Úr a Szerető Isten, Aki az első Karácsony 
óta adja nekünk Fiát, a Szabadítót! Ne szalasszunk el Vele találkozni és 
belekapaszkodni ebben az Adventben!

Kántorné Pólus Ibolya 
református lelkész
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Önkormányzati hírek 

A képviselő-testület november 25-én közmeghallgatást tartott. A lakos-
ság részéről 5 fő vett részt az eseményen. A közmeghallgatás kezdetén 
közbiztonsági fórum keretében a Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
megbízottja adott általános tájékoztatást Felsőörs aktuális közbiztonsá-
gi helyzetéről, mely eseménytelennek, tehát biztonságosnak tekinthető. 
A legtöbb kérdés a képviselők és a jelenlévők köréből közlekedésbizton-
sági kérdésekben merült föl. A fórum végén megköszöntem a rendőrség 
munkáját, falunkban való jelenlétét, mellyel a felsőörsiek biztonságér-
zetét is javítják.
Második napirendi pontként a helyi fejlesztésekről, a kerékpárút megva-
lósításának aktualitásairól, a tornateremépítés aktuális állásáról, gépbe-
szerzésekről tájékoztattam a lakosságot, Illés András alpolgármester Úr 
pedig a településüzemeltetési folyamatokról adott áttekintést.
Harmadikként a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról hangzott 
el tájékoztató.
Fenti rövid tájékoztatások után a lakossági kérdések, felvetések megvi-
tatása következett.
A közmeghallgatás után a képviselő-testület még egy rövid rendkívüli 
ülést is tartott, melynek keretében döntött a Balatonalmádi Szociális 
Társulás megállapodásának – minden résztvevő településen egységesen 
tárgyalt, formainak tekinthető – módosításáról, a Béres Gyógyszergyár 
nagyértékű adományának elfogadásáról, a Gördülő Fejlesztési Terv, 
szolgáltató (DR Zrt.) által kért módosításáról, és a felsőörsi Szociális 
Szolgáltató Ház (Batthyány tér 5/1.) pályázati fenntartási időszak lejár-
tát követő önkormányzati vagyonba vételéről.
December 13-án tartotta a képviselő-testület soron következő ülését. 
Az ülésen egyebek mellett a következő, közérdeklődésre számot tartó 
döntések születtek:
Elsőként tárgyalta a képviselő-testület a Bárókert utca útépítés megva-
lósításában önként nem együttműködők számára útépítési érdekeltségi 
hozzájárulás fizetésre való kötelezését.
A következőkben beszámoltam a lejárt határidejű határozatok végre-
hajtásáról, valamint tájékoztatást adtam az elmúlt ülés óta történt ön-
kormányzati eseményekről, ügyekről. Ezek után szokásos költségvetési 
döntések (költségvetés negyedéves módosítása, átmeneti gazdálkodás-
ról szóló rendelet elfogadása, 2022. költségvetés tervezését megalapozó 
döntések) meghozatala következett.
A képviselők ezen az ülésen döntöttek egyesület alapításáról az önkor-
mányzat részvételével. Az új egyesület célja a közfeladatok ellátásának 
segítése civil erőforrások bevonásával.
Döntés született számos forgalomtechnikai módosításról, mint például 
a Körmendy prépost utca szűkebb szakaszán várakozni tilos tábla kihe-
lyezéséről, a Petőfi utca 30 km/órás sebességkorlátozásáról, a  Szegedy 
Róza – Táncsics utca kanyarulatának beláthatóságát javító forgalom-
technikai tükör kihelyezéséről, hiányzó táblák kihelyezéséről, és az óvo-
da melletti szűk utcaszakasz (Barecs-köz) egyirányúsításáról (fentről 
lefelé).
A képviselők szintén tárgyalták az iskolabővítéssel kiszélesített iskolafel-
járó engedélyes tervvel rendelkező útépítésének előkészítését.
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 

 
Álláshirdetés

Felsőörs Község Önkormányzata 
 

gondnok-takarító 
 

állást hirdet 
2 fő részére  

a Körmendy prépost utca 5. szám 
alatt lévő iskola új épületrészébe.

Feladatok:  
Az új épületrész gondnoki feladatainak ellátása  

és az új épületrész takarítása.
Munkaidő: 4-6 vagy 8 órás munkarend  

(hétvégi munkavégzés is)

Előnyt jelent: nyugdíjas, helyben lakó,  
alapfokú számítógépes ismeret

Jelentkezni 2022. január 10. 16:30-ig 
Felsőörs Község Önkormányzat 

polgármesteréhez írásban  
(8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.  

onkormanyzat@felsoors.hu )  
eljuttatott önéletrajzzal lehet.

Tervezett munkakezdés:  
2022. február 1.
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Egy kis figyelmességgel életet menthet! 

A téli időszakban hatványozottan fontos az egymásra való odafigyelés.
Különösen fordítsunk figyelmet azokra az embertársainkra, akik egye-
dül élnek, idősek vagy betegek, valamilyen függőségben szenvednek, 
vagy otthontalanok.
Ha a szomszédjában vagy lakókörnyezetében élő személy megszokott 
mozgásában változást észlel, vagy nem füstöl már a kémény, vagy már 
napok óta nem találkoztak az ismerős arccal, vagy utcán fekvő személyt 

lát, kérjük, hívja az alábbi telefonszámok valamelyikét vagy személyesen 
keresse fel a segítő szervezeteket!

•	 Országos segélyhívó: 112
•	 Országos Mentőszolgálat: 104
•	 Rendőrség: 107
•	 Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ (munkaidőben 

8.00-16.00):   
88/542-551

•	 Balatonalmádi Gondos Panni Szociális Központ által működtetett 
készenléti telefon munkaidőn illetve ügyeleti időn kívül, krízishely-
zetben hívható száma:  
20/378-9527

•	 Utcai Szociális Segítők Egyesületének Regionális Diszpécserszolgá-
lata 34/511-028 (0-24 h között) hívható

Figyeljünk embertársainkra, figyeljünk egymásra!

Gondos Panni Szociális Központ Balatonalmádi

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350

Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 700 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
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Adventi kalendárium online
Elkészült Felsőörs második, digitális adventi kalendáriuma. December 
1-24-éig minden nap ki lehet nyitni egy ablakocskát, amely alatt egy 
bejegyzés található. Egy fotóval és egy idézettel emlékezünk vissza az 
elmúlt időszak eseményeire, programjainkra, rendezvényeinkre.
A kalendárium megnyitható innen:
https://calendar.myadvent.net/?id=338c1260ec3b367e0a1f856b27681d1e
illetve a Felsőörsi Aktuális facebook oldalról és honlapunkról is!
Jó szórakozást kívánok hozzá!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

Versmondók karácsonya
Tavasszal a Költészet napja alkalmából gondoltunk egy nagyot, s ver-
seket vettünk fel a falu különböző pontjain. A visszajelzések alapján 
tetszést aratott a kezdeményezés, így idén adventben a Könyvtár szol-
gáltatta a hátterét annak a négy karácsonyi versnek és szövegnek, ame-
lyet a várakozás időszakában rögzítettünk. A felvételeket Szerdahelyiné 
Lőrincz Nóra készítette. A verseket Bóné Kinga, Kalmár Lajosné, Kiss 
Judit és jómagam mondtuk el.

Szintén novemberben készült el egy felvétel a Miske-sziklánál, amely-
ben Eötvös Károly Balatoni utazás c. munkájából a Felsőörs ligeteiben 
c. rész részletei hallhatók. A felvételt Pető Szabolcs készítette.
A felvételek visszanézhetők a Felsőörsi Aktuális facebook oldalon és a 
Felsőörsi Önkormányzat YouTube csatornáján.

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

Könyvbörze
Novemberben ismét könyvbör-
zét tartottunk a Községházán. 
A pandémia fokozódása miatt 
nem volt óriási az érdeklődés, 
de azért így is szép számmal 
jöttek mindazok, akik szeret-
nek olvasni, vagy nézelődni a 
könyvek között. Az eseményen 
papírszínházi előadás szórakoz-
tatta a gyerekeket, a könyvtárban téli meséket idézett meg Bóné Kinga 
és játszott a gyerekekkel. Köszönet az ötletgazdának, Kulics Mártának! 
A rendezvényt a Könyvtárellátási- és Szolgáltató Rendszer támogatta.

Sikeres pályázat
 
Örömmel értesítem a település lakóit, hogy az Európa Kulturális Fő-
városa Veszprém-Balaton 2023 által kiírt Pajta Program keretében pá-
lyázatunkat beadtuk, melyre tegnap pozitív visszajelzés érkezett. Így a 
Könyvek, műhelyek, mesterek elnevezésű rendezvény sorozatunk 2,5 
millió Ft támogatásban részesült!
Ezúton köszönöm Szerdahelyiné Lőrincz Nóra bábáskodását a projekt 
létrejöttében, valamint Illés Andrásnak a sok-sok segítséget a kidolgo-
zásban!
Hamarosan hírt adunk a részletekről is!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező
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Mindennapi keresztjeink 
A köveskútpusztai kereszt, 2. rész

Előző lapszámunkban a köveskútpusztai keresztet mutattuk be. E kap-
csán találtam meg Köves János prépost (1813-1887) keresztavató versét, 
amelyet ezúton teszünk közzé, az eredeti helyesírást és központozást 
megtartva. Köves prépost számos irodalmi művet írt, leghíresebb műve 
az Örsi regék. Örs szittyavezér életéből. (Pest, 1856.) A vers egy másolat, 
amelyet Csendes Gyula kántor-tanító másolt Kövess Péterné kérésére. A 
vers párhuzamot von a bibliai Mózes vízfakasztása és a köveskútpusztai 
kút keletkezése között. A vers érdekessége, hogy megemlíti azokat a régi 
helységeket, amelyek Felsőörs határában húzódtak, de már elnéptele-
nedtek.
Ezen „emlék-verset” szerkesztette: bold. eml. Nagys. és Főtiszt. Kövess Nep. 
János volt felső-örsi prépost-plébános

Keresztszentelésre
A „Köveskuti pusztán” 1878. szeptember 22-én 

Veszprém mellett Zalamegye 
Északsarki csucsán, 

Örs határán, ünnep van a 
Köveskuti pusztán. 

Uj kereszttel díszitve néz  
A világ utjára; 

Egekbe száll a népének 
Szent melódiája!

Viztelen volt, mint Izrael 
Sinai pusztája; 

Az Úr jelelt forrást itt is  
Mint Mózes korába’! 

Ma van a hályaünnepély 
Keresztszenteléssel, 

Örök frigyre lép Köveskut 
A jó istenséggel!

Ott áll a puszta Mózese 
Csodákról beszélve 

Hálát s bucsuimát rebeg… 
Könny ragyog szemébe’! 
Mellette Áron, a főpap 

Mint isteni követ- 
Megszenteli a keresztet 

S csodakutas földet!

„Jöjjön ide, ki szomjazik 
A világ utjáról; 

Ingyen ihatik ki akar, 
Az élet kutjából.”- 

De ki bármikor e puszta 
Forrásvizét issza: 

Mindig hálával tekintsen 
E keresztre vissza.

Királykutja, Ányiháza; 
Mikepalotája! 

Ne nézzetek mostohán e  
Késő unokára! 

És ti Pezsej védszentjei: 
Szent Kozma és Dömjén! 

Viseljetek gondot reá 
Most és Mindörökké!**

** Királykut,- Ányiháza, -Mike-
palota,- Peszej: mindannyi ókori 
helynevek a felső-örsi határban. 
Másolta: Csendes Gyula felső-örsi 
kántor- tanító 1899 év január 25-
én; Tek. özv. Kövess Péterné urnő 
részére. kmf.
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Programok 2021-ben
Sok szép rendezvény, közösségépítő program valósult meg ebben az év-
ben, mely nem jöhetett volna létre, ha nem támogat nagyon sok lakó a 
faluból, és ha nem segít Felsőörs Önkormányzata, a Humán bizottság és 
a hivatal valamennyi dolgozója.
Köszönöm szépen mindenki munkáját, de lássuk a részleteket!
Felsőörsön minden ősszel elfogadjuk az éves rendezvénynaptárat, mely-
be belekerülnek a falu programjai, táborok, civil programok, egyéni kez-
deményezések is. Múlt évben is megtörtént a rendezvénynaptár összeál-
lítsa, de a fokozódó pandémiás helyzet miatt nem tettük közzé. Mivel 
rendelet tiltotta a programok megvalósítását, a fizikai találkozás helyett 
újszerű rendezvényeket tartottunk a településen. Ebben az évben elő-
ször volt húsvéti tojáskeresés a faluban, a gyerekek legnagyobb örömére! 
Gyermeknapon szintén kalandra hívtuk az apróságokat, kincskeresés 
volt a település több pontján. Illetve az újság megjelenése idején is zajlik 
az Adventi ablakok programunk, melynek köszönhetően sok-sok kidí-
szített ablakkal lehet találkozni faluszerte.
A pandémiának „köszönhetően” befejeztem a Felsőörsi Hírmondó és 
a Malomvölgyi Hírvivő számainak szkennelését, összefűzését, melyek 
elérhetők a honlapról és a könyvtár archívumában is megtalálhatók! 
(www.felsoors.hu/hirmondo) Az Országos Széchenyi Könyvtárba is 
elküldtem a hiányzó példányokat.
Szintén a tavaszi időszakban elkészítettem egy irodalmi adatbázist a 
honlapra, amely a településről megjelent fontosabb anyagokat tartal-
mazza, ez elérhető a felsoors.hu/adatbazis címen.
Csatlakoztunk A legszebb konyhakertek és a Virágos Felsőörs programok-
hoz, valamint pályázatot nyújtottunk be Papp Gyula kollégánk elisme-
résére.
Sikeresen jelöltük a megyei értéktárba a katolikus templomunkat és a 
benne található műemlékorgonát, amelyről szintén ősszel értesültünk.
Az önkormányzat támogatásán túl, néhány sikeres pályázatot is fel tu-
dunk használni forrásaink bővítésére.
A Bethlen Gábor Testvértelepülési Pályázaton szintén nyertünk, így a 
pogrányiakkal még hátra van egy közös program megszervezése.
Megtervezésre került a Civilház és a Szabadtéri Színpad felújítása, de ez 
a pályázat a Magyar falu program keretében most nem kapott támoga-
tást, a kidolgozott terveket később szeretnénk újra benyújtani.

A Nemzeti Művelődési Intézet két felhívására is sikeresen pályáztunk, 
így rendezvényeink létrejöttét tudtuk segíteni ezekkel a forrásokkal. 
Nyertünk a Hungaricum pályázaton is; egy értéktári kötettel és egy me-
seösvénnyel készülünk.
Az év újdonsága, hogy online is egyre gyakrabban jelen vagyunk, ápri-
lisban a Felsőörsi Irodalmi Kör tagjai verset mondak a Költészet napja 
alkalmából, illetve karácsonyi verseket is készítettünk adventben.
Pető Szabolccsal útjára indítottuk a Felsőörs természeti kincsei sorozatot, 
amelyből tíz rész készült el, illetve felvettünk részleteket Eötvös Károly 
Balatoni utazás – Felsőörs ligeteiben c. művéből.
Szintén újdonság, hogy Podcast adásokat készítettünk Szabó Balázs 
polgármester úrral, amelyek az aktuális történésekre reflektálnak a fa-
luban.
Minden felvétel visszanézhető és hallgatható a Felsőörsi Önkormányzat 
YouTube csatornáján.
Tavasszal és ősszel is rendeztünk szemétszedést, novemberben pedig 
faosztást és faültetést hirdettünk. Emlékezetesek nyári koncertjeink, a 
Szüreti mulatság, a Bazseva zenekar fellépése, akiket a Köszönjük Ma-
gyarország! program keretében láttunk vendégül. Megtiszteltetés szá-
munkra, hogy augusztusban a Garten Balaton – Felsőörsi Fotóudvar 
néven minket választott helyszínéül.
Nagyon sokan voltak a 30. Falunapokon, ahol Falusi Mariann és Weisz 
Viktor volt a sztárvendég. Szinte valamennyi nagyobb rendezvényünket 
kíséri helyi termelői piac is.
Szeptemberben az Idősek napja alkalmából vacsorával készültünk, s a 
Felsőörsi nyolcas teljesítménytúra is megvalósult októberben. Ebben a 
hónapban újraalakult a Felsőörsi Kórus Vikman Pál vezetésével, amely 
tavasszal folytatja tovább működését.
Ezúton köszönöm mindenkinek a közreműködést, segítséget a prog-
ramok kitalálásában, megvalósításában, kivitelezésében. Köszönet 
azoknak, akik saját erejükkel, idejükkel vagy valamilyen felajánlással 
hozzájárultak ahhoz, hogy Felsőörs kulturális programjai színesek és 
változatosak legyenek.
Szeretettel várom a további ötleteket, segítséget!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező
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Lovas kocsin jött a Mikulás
Idén ismét nem a megszokott módon, de meglátogatta településünket 
is a Mikulás.
December 5-én délelőtt a faluban lovas kocsival érkezett közénk, este 
pedig sok lelkes krampusz ajándékokat vitt minden háztartás számára.
Szeretném megköszönni munkatársaimnak a sok-sok előkészítő mun-
kát, szervezést, vásárlást! Hálás vagyok Nők Felsőörsért Egyesület tag-
jainak, akik szintén segítettek előkészülni!
Köszönet a krampuszoknak, akik a képviselő-testület tagjai, a külsős bi-
zottsági tagok és a hivatal dolgozói voltak!
Közel 700 csomaggal készültünk, amelyek kézbesítése a külterületekre 
december 6-án folytatódott!

Köszönjük a sok-sok jó szót, amelyet telefonon és a facebookon keresz-
tül kaptunk!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

7

Felsőörsi foci
A tavalyi ezüstérem után az idei bajnoki szezonnak úgy vágtunk neki, 
hogy de jó lenne megszerezni az aranyérmet. Két játékosunk nyáron 
abbahagyta a focit: Takács Balázs, aki hosszú évekig volt megbízható 
kapusunk, illetve Csertán Patrik, aki tavasszal igazolt vissza hozzánk Ba-
latonszőlősről. Három játékos érkezett: Zalkai Dániel nyolc év kihagyás 
után tért vissza, Kiliti Róbert magasabb osztályból igazolt hozzánk, il-
letve Lévai Zsombor, aki a veszprémi utánpótlásból tért vissza és már 15 

évesen megmutatta, hogy lehet rá számítani a felnőttek között is. Sajnos 
egy meghatározó játékosunk Vaczkó István a mérkőzések jó részéről hi-
ányzott munkahelyi elfoglaltság miatt, azért az ő hiányát megéreztük. 
12 meccsből kilencet megnyertünk három vereség mellett, ezzel jelenleg 
a harmadik helyen állunk. Bár öt pont a hátrányunk az első helyen álló, 

és remek szezont futó Balatonkenese mögött, abban bízhatunk, hogy 
közvetlen riválisainkat hazai pályán fogadjuk, ahol már lassan másfél 
éve nem vesztettünk pontot. Nem mehetek el szó nélkül amellett, hogy 
a három vereségből kettőn is 6-2-es vereséget szenvedtünk úgy, hogy 
Balatonkenese ellen az 1. félidőben kaptunk öt gólt, míg Bakonyná-
nán megismételtük ezt a negatív bravúrt, csak éppen a 2. játékrészben 
omlottunk össze. A hazai veretlenség mellett további pozitívum, hogy 
Vízkelety Attila vezeti fölényesen a góllövőlistát, amelyet már tavaly 
is ő nyert meg csapatunk másik gólvágója, Pálfalvi Ádám előtt. Nagy 
örömömre szolgál, hogy jelenleg 20 fős játékoskerettel rendelkezünk, 
amelynek 80%-a helybeli.
Az utánpótlás focistáink képzése továbbra is heti két alkalommal folyik 
a sportpályán három edzővel. Velük Balatonalmádiban hétvégente 3 
különböző korosztályban veszünk részt tornákon. Nagy örömmel írom, 
hogy egyre több szülő hozza ki gyermekét az edzésekre, jelenleg nagyjá-
ból 20-25 gyerek jár rendszeresen a tréningekre.
Ezúton szeretnénk megköszönni az Önkormányzatnak, valamint azok-
nak a magánszemélyeknek, vállalkozóknak a segítségét, akik bármilyen 
formában hozzájárulnak ahhoz, hogy Felsőörsön kulturált körülmé-
nyek között űzhessük kedvenc sportágunkat. Köszönjük Lengyel Kál-
mánnak, Szántó Csabának, Silye Tamásnak, Illés Andrásnak és Tolnai 
Gábornak a segítséget!
Köszönjük továbbá azoknak az embereknek is a segítségét, akik adójuk 
1%-ával támogatnak minket!

Galambos Zsolt 
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Faosztás és faültetés ismét
November közepén ismét faosztásra került sor a Civilház udvarán. Az 
előzetes jelentkezések alapján összegyűjtöttük az igényeket, s a fa osztása 
előtt mindenkit tájékoztattunk az átvételi lehetőségekről.
A két év alatt több mint 800 fával gazdagította a program a települé-
sünket.
Igyekszünk jövőre folytatni!
Szeretném megköszönni Steiger Veronika, Szőllősné Erika és Papp Gyu-
la segítségét!

Illés András

A sokéves rutin és sok lelkes önkéntes segítette az idei őszi faültetést 
november 27-én. Több mint 20 facsemete kapott esélyt arra, hogy tős-
gyökeres lakó legyen az Eperfasoron és a Felsőörsi Római Katolikus 
Plébánia udvarán. Az eperfák mellett hárs, platán, kőris, dió, és egyéb 
gyümölcsfák kerültek a földbe. Köszönjük Földi Tamásnak a finom pa-
rikáskrumplit, Orbán Györgynek a szervezést és minden résztvevőknek 
a kétkezi munkát és a jó hangulatot. 

Ha jól számolom idén volt 10 éve, hogy a faültetés hagyományát elindí-
tottuk, azóta több, mint 500 facsemete lett elültetve közterületen a la-
kosság, a FÉK Egyesület és az önkormányzat összefogásával. A régebben 
ültetett fáink már szép fasorokká cseperedtek, és a nyári nagy melegben 
árnyékot nyújtanak nekünk és unokáinknak a játszótereken, a parkok-
ban és az utak mentén.

Dr. Pásztor István 
önkormányzati képviselő

Kosárfonó szakkör
A Tudásunkkal kézen fogva program keretében a Nemzeti Művelődési 
Intézet a pandémia alatt abbamaradó, illetve új szakkörök létrehozását 
tűzte ki célul. Önkormányzatunk csatlakozott a programhoz, így Fod-
róczi Kármen kosárfonó vezetésével újra élesztjük a Fonót Felsőörsön. 
A programba sikeresen jelentkeztünk, így 5 köteg vesszőt, 5 kötényt, 
5-5-5 metszőollót, kést és árat kaptunk a szakkör indításához.

A szakkört kéthetente a Községházán tartjuk, szerdánként 17.00-től.
Érdeklődni lehet Kármennél: 20/463-2475 és nálam: 70/320-6854.
A szakkör alatt a maszk használata kötelező. Megértésüket köszönjük!

Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező
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Emlékezünk
110 évvel ezelőtt, december 12-én született Dr. Körmendy József pré-
post, Felsőörs díszpolgára. Ezen alkalomból felkerestünk olyan fel-
sőörsieket, akik ismerték őt, és a hivatalos önéletrajzon túl a személyes 
történeteikkel színesítik a róla alkotott képet. A visszaemlékezésben 
nagy segítségünkre volt Hamar Gáborné Ella, Sütöri Jánosné Piroska és 
Sebestyén Károlyné Panni néni.  Szeretném ezúton is megköszönni ne-
kik, hogy megosztották velünk emlékeiket, fényképekkel hozzájárultak 
a cikk megszületéséhez.
Már rögtön az első mondatomat helyesbítenem kellene, mert az atya 
számítása szerint, ő már 111 éves lenne, ugyanis mindig úgy számolta a 
születésnapjait, hogy az 1. az volt, amikor megszületett, de remélem, ezt 
a kis bakit elnézi most odafentről nekem!
Felsőörsön 1961-ben kezdte meg szolgálatát. Kezdetekben a Sveizgut 
család fogadta be, majd később a Fő út 40. szám alatti épületben lakott a 
régi posta mellett. A szállóigévé vált mondása, miszerint „napot evett”, 
ezekhez a kezdeti évekhez volt köthető. Abban az időben az egyház 
szolgálóinak a mindennapi megélhetés is komoly kihívást jelentett, de 
egy-egy jóindulatú család mindig megkínálta az atyát ebéddel. 1973-
ban részben visszakerült a préposti kúria az egyház tulajdonába, mely-
ben – rendbetételét követően – az atya egészen az 1991-es nyugdíjba 
vonulásáig élt.

Röviddel azután, hogy Felsőörsre került, az Országos Műemlékvédelmi 
Felügyelet megkezdte a katolikus templom felújítását, de a szolgálata 
alatt restaurálták a lovasi katolikus templomot, valamint az alsóörsi 
templom is az ő idejében épült fel.
Falunk templomának fűtésére nagy leleményességgel szerezte meg a 
pénzt. Megkeresték, hogy a prépostság kertjében szeretnének forgatni 
egy filmet, az ezért kapott összeget felajánlotta a fűtés bevezetéséhez, a 
hiányzó összegre pedig adománygyűjtést hirdetett.
1974-től a püspöki levéltár igazgatói feladatát is ellátta. Érdekelték 
a múlt eseményei, így nem véletlen, hogy Felsőörssel kapcsolatban is 
mélyreható kutatómunkát végzett. Keresztek a felsőörsi határban, A fel-
sőörsi préposti kúria története, Adalékok a felsőörsi Árpád-kori prépostsági 
templom kutatásának történetéhez stb. címmel az interneten is elérhetők 
írásai, amelyek hiánypótlóak a helytörténeti kutatásokban.
Már a fent leírtakból is látszik, hogy igen aktívan telt az a 30 évnyi szol-
gálat, amelyet Felsőörsön töltött, de a temérdek feladat mellett is min-
dig igyekezett ember maradni, és példamutatással tanítani a körülötte 
levőket.
A gyerekeket kellő szigorral, mindamellett ösztönösen jó pedagógiai 
érzékkel igyekezett tanítani, motiválni. Advent idején a hajnali misére 
járó gyermekek piros, illetve fehér papír szíveket kaptak jutalmul, ame-
lyekkel a templomban lévő két karácsonyfát díszítették fel a fiúk és a 
lányok. Azok, akik részt vettek a misén, piros, akik áldoztak is, fehér 

szívet kaptak. Természetesen a fiúk és a lányok versenyeztek, hogy kinek 
a karácsonyfáján van több szív, az atya pedig akkor örült, ha karácsonyra 
minél több szívecskét látott a karácsonyfákon.
A kriszlingezés hagyományát tovább vitte, minden évben két csoport-
nyi gyermeket tanított meg az énekekre, akik szenteste járták a falut, 
és vitték hírül a házakhoz, hogy megszületett a kis Jézus.  A gyerekek 
karácsonyra készültek pásztorjátékkal is, amit szintén az atya tanított 
meg nekik.
Kezdetben a hitoktatást is ő végezte, az órákat vetítéssel, énekléssel tette 
a gyerekek számára érdekesebbé. Amikor Edit és Apollónia nővér Fel-
sőörsre kerültek, Edit nővér törekedett arra, hogy ezt a terhet levegye 
az atya válláról. Ministráns találkozók szervezésével igyekezett a serdülő 
ifjúságot motiválni arra, hogy a bérmálás után se távolodjanak el az egy-
házi közösségtől.
Gáthy Ferenc református lelkésszel jó barátságot ápoltak, rendszeresen 
tartottak ökumenikus imanapokat. Első alkalommal a katolikus hívek 
látogattak el a reformátusokhoz, majd minden héten felváltva látták 
vendégül a hívők egymást a templomban, illetve a parókián. Ezeken az 
alkalmakon jókat beszélgettek, meghívták más egyházak képviselőit is, 
hogy meséljenek vallásukról. Ez a fajta nyitottság, elfogadás és tisztelet 
jellemezte az atyát.
Minden évben meglátogatta az otthonukban a híveket, és meghallgatta 
gondjaikat, örömeiket, igyekezett tanácsaival segíteni a családokat.
Ha segíteni kellett, örömmel mentünk, és nem tudtunk úgy adni, segíte-
ni neki, hogy ne kaptunk volna érte cserébe valamit. Lehet, hogy az egy 
apróság volt, de ő úgy tudott adni, hogy aki kapta úgy érezte, felbecsülhe-
tetlen értékű kincset kapott. Remélem, egyszer sikerül megfejteni a titkát, 
mert szülőként nagy kincs lenne ennek a tudásnak a birtokában lenni.
Köszönet Szerdahelyiné Lőrincz Nórának a cikk megírásához nyújtott 
segítségéért! Horváth-Borbély Judit

Elsőáldozás Felsőörsön 1961-ben

Harangszentelés

Kriszling 1989-ben
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Kedves Olvasók!
Elérkeztünk a Felsőörsi Hírmondó idei utolsó, 10. számához. Enged-
jék meg, hogy köszönetet mondjak cikkíróimnak, munkatársaimnak, a 
szerkesztőbizottságnak, fotósainknak, akik nélkül nehezebben menne 
az újságszerkesztés és kevésbé lenne tartalmas és színes a lap.
Ebben az évben is igyekeztünk hírt adni a faluban zajló történésekről, 
az önkormányzat munkájáról, a rendezvényekről, a fejlesztésekről, hí-
rekről, vagyis rólunk.
Hálás vagyok civiljeinknek, hogy rendszeresen beszámolnak a rendez-
vényekről. Köszönöm az iskolának, óvodának, hogy pedagógusaik szá-
munkra is írnak néhány sort. Hálás vagyok minden „alkalmi” újságíró-
nak is.
Köszönöm fotósainknak is, hogy dokumentálják az eseményeket.
Köszönöm a szerkesztő bizottságnak, hogy segítették észrevételeikkel 
munkámat: Földi Tamás, Illés András, Kulics Márta, Szabó Balázs.
Az újság számokban 2021-ben: 10 lapszám, 98 oldalon, 7.000 példány-
ban jutott el a felsőörsi lakosokhoz.
Az újságot összefűzve a felsőörsi könyvtár helytörténeti gyűjteményé-
ben is megőrzöm. Az újságok elektronikusan megtalálhatók a felsoors.
hu/hirmondo oldalon is.
Kérem Önöket, észrevételeiket küldjék el a konyvtar@felsoors.hu címre!
Jómagam és a Szerkesztőbizottság nevében áldott ünnepeket kívánok 
mindenkinek!

Dr. Pásztorné Simon Annamária főszerkesztő

Adventi ablakok
Kulcsi Márta kezdeményezésére ismét Adventi ablakok játékot hirdet-
tünk. December 1-24-ig minden nap a falu különböző pontján egy-egy 
ablak ünnepi díszbe öltözik! Köszönjük a dísztőknek a munkát, a vadá-
szoknak a sok-sok fotót!


