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„Járd be Somogyot” - Kirándulás Vörsre, az ország legnagyobb
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Elvégzett tevékenység:

Vörs

Somogy

megye

északnyugati

csücskében, Keszthelytől és Hévíztől 12-17

kilométerre, Zalakarostól 20 kilométerre található, 500 fős település.

Vörs település fő nevezetességei:
- Avar-magyar temetőjét, amelyet az avar-magyar kontinuitás egyik bizonyítékaként
tartják számon, Költő László régész tárta fel.
- Talpasház (tájház): A Kis-Balaton hagyományos használati eszközeit, elsősorban a népi
halászati módszerekhez kapcsolódó szerszámokat, a táj népi építészetét, a lápból élő
pákászok életmódját ismerteti a 2015. évben megújult kiállítás a vörsi talpas
házban. A tájház a nyári időszakban és húsvétkor tart nyitva, az adventi és újévi
időszakban

pedig bejelentkezéssel

látogatható.

A Vörsi

Tájház

tárgyainak

restaurálására 2009. második félévében került sor. A fejlesztés az Oktatási és
Kulturális Minisztérium támogatásával, a Vendégváró

tájházak című pályázat

keretében valósult meg.
- Tűzoltó

Múzeum:

Tűzoltószertár és

kiállítás

1983-ban Vörs

község felújított

tűzoltószertárában megnyílt az első vidéki tűzoltó múzeum. A 70 négyzetméter
alapterületű helyiségben "A tűzvédelem a századfordulón" című állandó kiállítás
került felállításra, amely az 1890-1910 közötti időszak történetét mutatja be, amit a
tűzoltószervezetek sokfélesége jellemzett. Foglalkozik az akkori önkéntes, kötelezett,
gyári, vasúti, üzemi és fizetett városi tűzoltókkal egyaránt. Bemutatja az akkortájt

létrejött magyar és nemzetközi tűzoltószövetséggel kapcsolatos emlékeket, illetve a
somogyi első tűzoltó egyesületről és az 1883-ban létrejött vörsi önkéntes tűzoltóságról
fennmaradt relikviákat. 1989-ben elkészült a kiállítási szertár, ahol a korszak
tűzoltószereit sorakoztatták fel. A szertár kapui a régi fővárosi IX. kerületi őrségről
származnak. "A tűzvédelem a századfordulón" című állandó kiállítás került
felállításra. A bemutatott anyag nagy része a Budapesti Múzeum gyűjteményéből
származik. Az 1890-1910 közötti időszak történetét a tűzoltószervezetek sokfélesége
jellemezte. Önkéntes, kötelezett, gyári, vasúti, üzemi és fizetett városi tűzoltók
egyaránt tevékenykedtek. A Magyar Országos Tűzoltó Szövetség fogta össze a
testületeket, szakmai felügyeletet gyakorolt, szabályzatokat adott ki. Az l898-as
egyenruházati szabályzat kékcsíkos - fehér vászon nyári és sötétkék posztó téli
öltözetet előírva egységesítette a viseletet. A Nemzetközi Tűzoltószövetség alapítói
között a Magyar Országos Tűzoltószövetség is szerepel, erről tanúskodik az 1900.
augusztusában, Párizsban megkötött szerződés másolata. A Szövetség III. Nemzetközi
Kongresszusát 1904-ben Budapesten rendezték, ennek emlékére alkotta Holló
Barnabás szobrászművész a tárlóban látható domborművét. A Somogy Vármegyei
Tűzoltó Szövetség 1899-ben alakult Csurgón. Vörs község önkéntes tűzoltósága 1883ban jött létre. A korszak jellegzetes tűzoltó-felszerelései mellett, a testületek
emléktárgyai, elismerő oklevelek, érmek, valamint Merkly Ferenc szobrászművész
alkotása, az életmentő tűzoltó is helyet kapott. A kézi működtetésű fecskendők egyik
típusát, az un. Vészvonat használatát mutatja be Szilágyi Margit szoborkompozíciója.
A terem közepén egy Geittner és Rausch - féle kézi működtetésű kocsifecskendő és a
fejlődést

jelentő

Kőhler

-

féle

benzinmotoros

szer

látható.

A

múzeum

továbbfejlesztése során 1989-ben elkészült a kiállítási szertár, ahol a korszak
tűzoltószereit sorakoztatták fel. A szertár kapui a régi fővárosi IX. kerületi őrségről
származnak. A falakon körben képek és ismertető szövegek mutatják be a kiállított
szereket, amelyek főleg a budapesti múzeum anyagából kerültek ide Látható itt a
mátrai gyár lóvontatású létrája, gőzfecskendő, a szegedi Kőhler motorosszer,
Seltenhofer

gyártású

süllyesztett

medencés

és

kocsi

mozdonyfecskendő és Tamóczy - féle "falusi fecskendő".

fecskendő,

előkocsis

A vörsi templomról a levéltári adatok 1727. szeptember 3.-án tesznek említést. A Szent
Márton tiszteletére állított kőből épült kis templomban 2 harang volt található. 1815-ben ezt
életveszélyessé nyilvánították, és lebontásra került. A ma is álló templom építését 1820-21ben kezdték Kövér János akkori plébános vezetésével. A tornyot később 1845-ben építették
hozzá a hívek adományaiból. 1849-ben Horváth György vörsi lakos a házát és a szőlőjét az
egyházra hagyta, ebből és más adományokból készült a templom belseje és sekrestyéje.
1905-ben lebontották a templom szentélyét és egy kereszthajóval megtoldva bővítették ki. A
megmaradt pénzből új főoltárt és padokat szereztek be, majd elkészült a templom köré a
kerítés

is.

1964-ben,

majd

1991-92

-ben

is

tatarozásra

került

sor.

Pályázati pénzből először a templom tetőszerkezete, majd 2010-ben a plébánia épülete is fel
lett újítva. A templom főoltárán középen Szent Márton, jobbról Szent László, balról Szent
István szobra látható. Két oldalt egy kicsit lejjebb Árpád- házi Szent Erzsébet és Szent Margit
képe van az oltáron. Alul két bibliai jelenet: az egyiken Ábrahám megkísértése, a másikon
Melkizedek főpap mutat be áldozatot Ábrahám fogságból való visszatérésének emlékére.
A jobb oldali mellékoltáron Lourdesi Szűz Mária van, a baloldali a Jézus szíve oltár.
Szemben a szentélyben Kis Szent Teréz, balra Szent József szobra látható. Az oldalajtóval
szemben Szent Antal, jobbra a Fájdalmas szobor van. A szószéken a 4 evangélista: Máté,
Márk. Lukács, János és Keresztelő Szent János domborműve látható. A díszes ablakokat és a
14 stációképet a hívek adományából készítették. A pedálos orgonát 1872-ben készítette
Ország Sándor budapesti orgonaművész.

Az életszerűen elkészített betlehemet 1948-ban Futó Tibor építette meg először. 1980-1990
között Miklósics József vette át a munkáját. 1990-2014 között Futó Péter fejlesztette és vitte
művészi szintre e különlegességet. Futó Péter elhunyta után 2014-től Gere László és a vörsi
egyházközség munkáját dicséri az egyre nagyobb hírnek örvendő betlehem. A falunak 1720ban volt az első plébánosa. 1827-ben épült a plébánia. E plébániához tartozott 27 település,
köztük Balatonkeresztúr és Nemesvid. A plébánia épülete azért ilyen nagy, mert a püspök
innen járta körbe a környező falvakat lovas kocsival.

Példaértékű összefogással elkészült a világ legnagyobb templomi betlehemének számító,
ötven négyzetméteres bibliai életkép Vörsön, amelyet évente, több mint 10 ezer embert
vonzott a somogyi faluba. A betlehemet advent első vasárnapjától február 2-áig lehet
megtekinteni, naponta 9 és 17 óra között, ingyenesen. A szentírási jelenetet ábrázoló
installáció megépítését 26 évig irányító Futó Péter, 2014-ben elhunyt, így az ő tiszteletére,
igen részletgazdagra építették most is a Betlehemet, ami a bibliai tájat a magyar kultúra
jellegzetes elemeivel vegyítve jeleníti meg, természetes alapanyagok felhasználásával.

A Kis-Balaton szomszédságában fekvő település római katolikus templomában először 1948ban építették meg a Jézus születését bemutató Betlehemet. Az elmúlt évtizedekben egyre
bővítették az építményt. A további terjeszkedésnek határt szabott a templom nagysága, így az
utóbbi években már nem az életkép növelésére, hanem a részletek rekonstrukciójára,
tökéletesítésére és újításokra fordították az alkotók az energiát. A helyi közösség kiemelten
ápolja a térség hagyományát, a bábtáncoltató betlehemi játékot is.

A kirándulás alkalmával a résztvevők megtekinthették a vörsi Betlehemet. A templomba
lépve a látogatót megfogja a hely misztikussága és a Betlehem résztlegazdag kidolgozottsága.
Az idegenvezető elmondta, hogy minden évben egy kicsit változtatnak rajta, kétszer
ugyanolyan Betlehemet nem tudnak és már nem is szeretnének felépíteni. A program során
megnézhették a résztvevők a Tűzoltó Múzeumot, ahol többen is nosztalgiáztak, mert volt, aki
önkéntes tűzoltó is volt és szeretettel gondolt vissza azokra az évekre. A program végén egy
nagyon finom és kellemes ebédet fogyaszthattak el a résztvevők a Csillagvár étteremben.

Alsómocsolád, 2017. január 31.
Dávidné Varga Rózsa
elnök
Beszámolót elfogadta és ellenjegyezte:

