A felsőtirsi önkormányzat

képviselő-testiilete és a polgármesteri hivatal helyi tájékoztatója

III. évfolyam,4. szám

Ara:

10

Ft

!.993. december

A testületi ülésekről jelentjük
október

27

-én a képviseló'-testtilet nyílt

üiésen három napirendet tárgyalt.

Elsóként Íájékoztót hallgattak meg az új
oktaLási törvénybőI adódó önkormőnyzati és
iskolai feladatokról. Az önkormányzat mint a
helyi ríltalános iskola tulajdonosa, rendkívül
fontosnak tartja, hogy a ráháruló feladatok'

szolgáltalások színvonala a gyorsan romló
gazdasági fekételek ellenére se zuhanjon
vissza. A mrír épüló négytantermes iskola

minden színvonalával, valamint a pályázat (ttján meghirdetett tanárt helyeket elnyert tanárokkal el tudjuk émi' hogy Felsóörsön megfeleld színvonalú alsótagozatos oktatás biztosíl
va legyen. Mindezt erósítette meg Kovácsné
Bognár Gabriella iskolavezető résztetes szóbeli kiegészítéseis'
Végezetül több képviseló' kihangsúIyozta,
ahhoz, hogy önkormrányzatunk betölthesse a
közoktatás területén rá hr{ruló felelósséget
mindenekelótt megfeleló kö zponti támo g atrás i
rendszerre és a kiszrámítható jogviszonyokra
van sztikség.

Mrásodik napirendként a kózség rendezési
tervének megtárgyalása szerepelt a szép számú hallgatóság elótt - melynek egy része
meghívott volt - érvek-ellenérvekütközteté_
sével a még mindig képlékeny rendezési terü_
leten kerültek,,bonckés'' alá.
Legkibbször az elkerüld úhól hangzott el
meg1egyzés' Végül is a testület úgy döntöt|
hogy az elkerüló út tervezése' megépítéseúgy ahogy a jelenlegi terven szefepel - nem

fogadható el.

Amennyiben erre valamikor sztikség lesz, a
kömyezetben meglévó útnyomvonalakat vegyék figyelembe.
Döntött a testület a futballpálya ktimyéki
rendezési terv jelenlegi tervezési sémájával
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azza|, hogy a Malomvölgyt (lt az erőőszéLéné|
északon egyenlóre zsríkutcába torkoljon.

A többi rendezési tervi kialakításokban
nem volt drjntés. A testület úgy döntött, hogy
a község beltertileti részétszétbondák, az ott
érintetteket az önkormányzat kiértesítiés ja_
nurártól meghirdetett napokon véleményeket
elképzeléseket ütköztetve új, elfogadható
megoldásokat javasolnak a tervezőnek. 34
hónap alatt a testület el szeretné érni, hogy
Felsdörs községnek érvényesrendezési terve
legyen.

Vegyes ügyekben a polgármester és a jegy_
zőassznny'' felhatalmazást kért a testüIettől,
hogy a KOGAZ Rt. és a MoL Rt. vezetdivel
a falut érintó g ázfej(esztes részleteiról tfugyaljon. A képviseló-testtilet tájékoztatást kapott a
gyermekintézmények közegészségügyi ellen_
őrzése tapasztalatairól, ezt követóen a felve_
tett hirínyo sságok kij av ításl4ró l' A Ie gnagyobb
gondot a szociáIis étkeztetest biztosító konyha

ideiglenes mríködési engedélyének lejrárta
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BetleheÍffii
kirőtryŰk
,, Adj anist en, | ézusunk, | ézuntnk!
ÍIárom kiráIy mi aagyunk'
Lángos csillag óllt felettünk,
gy alo g j öt tütlk, mut siet tünk,
kis juhocska mondta - biztos
itt lakik a |ézus Krisztus.
Menyhórt király a neaem.

Segíts, édes Istenem!
ls t ent'ia, j ónapot, j ónapot !

okozta. Lengyel Kálmán képviseló rir ismételten javasolta, hogy jobbnak láná, ha a vállalkozók között megpáIyázataÍnr{nk. Egyik lehetóségként a testület ajavaslatot elfogadta.
Továbbá nem zrírti4k ki annak lehetóségét
sem, hogy az e||enőrzés hiányosságait kijavít_
va kérjtik a további ideiglenes mríkódtetést'

Nem uagyttnk mi uén papok.
U gy hnII o ttuk, m e gs zül e t t él,

(Vénoroszlán) megtörténik, annak hasznosítá_

f t) di

vagy ha az egyházi ingatlan visszaigénylése
sa.

(Pítyazatok kiküldve, november 30_án kerül.testületi ülés napirendjére.)
onkormányzatunk felhatalmazrást kapott a

Malomvölgyi út (murvázottan) és a Hóvirág
út (bitumenes) - ismerve a költségvetést _ a

kivitelezés elvégeztetésére. (Elkészült.) Tájé_
koztatást kapott a testület továbbá a ravatalozó fet(tjítási munkáinak megkezdéséról. Lengyel Kálmán képviseld úr javasolta' hogy kö_
ze|ében mérjük fel a költségeit egy villany_
oszlop felállítrísának' valamint a rayatalozó

belsó helyiségeibe a villany bevezetésének.

(Jövő évi költségvetésünkben tervezzük.)
Ktánicz Ferenc képviseló úr kérdezte, mikor várható a középsd buszemegálló mmegépítése? Mire van jogosíwánya a tulajdonosnak
a régi buszemegálló helyén te|épített építményben? Az elsóre _ a tewező megbízást
kapott a nyílt terasz vráróhelyiséggé való átala_
kítrísitervének elkészítésére.(November 30_
án testületi ülésen tírgyaljuk.)
A mrásodik - butik. Hidegkonyhás büfé"
Ezt ktivetóen zárt ülésen szociális és segé_

lyezési ügyek kerültek megvitatiísra.

ze g eny ek kir áIy a l e tt d.
Bméztünk hát kicsit hozzád,

s

Ü duössé

günk, égi or szi g !

cóspár aolnék, afféle
I

kir óly sz eméIy e'

Adj onist en, Me guóltó, Megu últ ó
|ö t

tiink

mel e g or

szígb ól.

ótt kolbászunk mind elt'ogyott,
csizmánk is megrogyott,
hoztunk aranyat hat marékkal,
ti;mj ent egész uast'azékkal.
En aagyok a Boldizsár,
aki szerecseny király.
F

f eny es

lrul-pirul Márin, Mária,
Boldogságos kis mama,
HuIIó könnye zóporán ót
alig látj a | ézuslaíjót.

A sok pásztor mind muzsillál'
Meg is kéne smptatni rruír'
Kedaes három királyok,
|óéjszakat kíuának!"

!

Novernberi testületi iilés
November 3o-án az önkormányzat

képviseld-testiiletének nyílt tiüé-

sén három napirend került megtárgyalásra.

1.
2.
3.

1994. éviköltségveÉsikoncepciómegtárgyalása

Felsóörs közsé g robgáz-ellátásrírrak lehetósé gé:r 6I tájékoztatÁs
Vegyes ügyek
Napirend elótt Lengyel KáImán képviseló (tr tájékoztatÁst kért az
önkormányzat által ideiglenes engedéIlyel mrlködtetett konyha pályá,ztatásának helyzetéról.
A képviselók tájékoztatástkaptak arról, hogy november 22-re ap.6'
lyrízati határiddre a felsóörsi vállalkoák közül csupán azUdvarházEtterempá|yázataérkezett meg. A zárt boítékban |év6 pályízatot ates'
ttilet elótt bontottuk fel, amelyben aközétkeztetés árait - felndttek esetében 102,90 Ft-ban, gyermekek esetében 84'70 Ft-ban - jelölte meg.
Apítyázat ismertetése után parázs vit4 érvek-ellenérvek ütköztetésére kerti{t sor, melynek végéntöbb képviseló azonnali szavazást java_
solt a p6lyő,zat elfogadása mellett. Ene a jelenlegi helyzetben még nem
lehett volna sztikség, valamint több oIyan tisztÁzatlut körülrnény vetd_
dött fel, aminek következményeit elóre egyetlen képviselő sem láthatott.

A

pály őzatot a

képviselók kibbségébenkülönbözó

megjegyzésekkel

elfogadta.

Képviseld_testiilet tagjai eldre írásos anyagot kaptak az elsó kettd

napirenddel kapcsolatosan' Az írásos elóterjesztéseket szóban a po1grír_
mester és jegyzőasszony készítette.
Az 1994. évi tertezó munkánkhoz rendelkezésünlae rílló adatok ki_
indulópontként szolgáInalq melyek vríItozhatrrak attól fiiggden' hogy
azOtszággyílés hogyan fogadja el a költségvetési törvényt.
Jöv6 évi állami támogatás tisszesen - nem részletezve _ 18 128 344
Ft. Ehhez a bevételekhez jön még az önkormányzat saját.bevétele,
ame|y íntézményibevételekból és helyi adókból tevódik ki. Igy összes
Íervezett bevételünk 2L 928 044 Ft. Kiadrísainkról konkrét számadatokkal nem beszéltiinlq éppen azért nem, mert több nyitott kérdés volt
a képviselól< elótt'

Pl.

-

Foglalkozunk-e adórendelet módosítrísával? (egyhangúlag döntötti.ink, hogy nem)

L994. január 1-jétól kötelezóen el kell érni a közalkalmazotti trirvényben meghatÁrozotÍ bérbeállást, így - közalkalmazotti dolgozóknál (óvoda, ísko|a) 2o%,
közszolgálati dolgozóknál (hivatal) 1'07o béremelés tervezését
(elfogadtuk).
Sok fontos feladat megoldása elótt áIl az önkormányzat. Ezek sorrendisége még nem biztos, hogy a megvalósíthatóságot is biztosítja'
éppen a kiadrísolq eldre nem várható megoldandó rendkívüli feladatok
jelentkezése miatt'

Ezek:

avatolozó felújítása, v illannyal való ellátása,
befeje#se,
Unöró utcai iskola építésének
részbeni kialakítísa,
Malomvölgyi utca építésének
R

_
-

F aluház feLt|ítása (tetősz.erkezet),
Fó utcai jrírda burkolása,
Veszprémi gáze|osztó költségeihez hozzájálulás,
S zennyvíz-elvezetés tervének eIkészíttetése,
Rendezési terv felülvizsgálata'
Sportölttizd befejezése (tetótér kialakítr{sa nélkiil)'
Községtérkép, utcatáblák, üdvözlőtáblrík elkészíttetése'
Uj lakótelkek v ízel'|átása'
Grázelláüís kiviteli terveinek elkészíttetése.
A jöv6 évi költségvetési rendelet teryezet alapjait adják a fenti feladatok alapos, részletes megtárgyalásrához, amelyek a következó esztendőben az önkormárryzat any agi eszközeinek koncenbiálását követeli.
Második napirenden belül a képvise|fu' tájékoztatást kaptak a Balaton-felvidék, ezen belül Felsóörs község gázza| való ellátása témájában.

-

ségein megépíti.Községünkben csupán a középnyomású elosztóhá]ó_
zat építésejelentkezne kb. 22-23 MFt költségként. Felhatalmazás
alapján e megbeszélésen biztosítottuk a vezéigazgatót' hogy Felsdörs
a gínfej|esztés kapcsán fogadókészséget tanúsít'
Ezt követóen erdsítetti.ik meg november 23-6n Nagykanizsán is,
ahol a Felsdörs fó|dgázeLlátÁs tanulmánytervének zsÍÍrizésére,annak
elfogadására került sor. A polgármester javaslatára a képviselól< elfogadták' hogy a december 10-i közmeghallgatrís fó napirendje legyen e
téma részletes lakossági tájékoztatója'
Vegyes ügyeken belül:
Megegyezt{ink a rendezési terv területenkénti megvitati{s ütemezésén.
1994. jan. Szilvás utca-Útkirő utca jobb oldali része' 1994. febr' Úttöró utca bal oldali tésze és a Fd utcajobb oldali része közötti terüle|
továbbá Bárókerti és Csikeri rész.
1994. március Fó utca bal oldali része feletti terület.
Középsó buszmegálló kialakítísitervének megvitatrísa,
_ Tájékoztató az oreghegy vízel|átás elózetes elókésztileteiről,
- Fószóllóki út szilárd burkolattal történó megépítéslehetóségei-

ról'
Ezt követden zrírt ülésen szociáIis és segélyezési ügyek, valamint a

nyugdíjasok, gyermekes családok karácsonyi csomaggal és pénzze|való trámogatása került megvitati{sra'

Angyal István
polgármester

Megkérdeztük Szabó Tamás
or szággyiÍ lési képviselőt
Támogatj a-e a Sportot és a sportolókat?

_ Tud-e yalamit segíteni a
képviselő, ha yan egy jó sport-

hetőségre felhívtam a helyi iskola vezetésének,a polgármes-

ge lenne egy kis pénzre, hogy

egyesületeknek és kluboknak'

- A képviselőnek az a dolga,
hogy - ha lehet - találja meg a

Sajnálom, ha valakit nem tudtam értesíteni,az kérem írjon

kulb egy telepttlésen, és szüksémég jobb

legyen?

segítés módját Ezz,e\ a kérdés-

sel szerencsém van, meft most
valóban egy nagyon jó lehetőséget tudok ajr{nlani'

-

Talón csak nincs valami

különleges pénzforrós, amit a

képviselő úr ajónlani tud?
- De, pontosan erról van szó.
Az országgyű|és ez évben törvényt hozott a Nemzeti Sport
Alapról' Az alapot azért hozta

létre az országgyűlés, hogy a
helyi sportegyesületeket, klubo-

temek, sót

a helyi

azok vezető|tnek

a

sport-

figyelmét.

nekem' mert akinek

a

címét

tudtam, minden érdekeltrrek el_
ktildtem a p 6iy ázatl' felhív ást.
- Mit tegyen, ha valaki, vagy
inkóbb valanelyik szervezet pó-

lyózni akar, s nem kapott ontől
semmit?
_ Kérem, beszéljen az iskolaigazgatóva|, vagy a helyi pol-

gármesterrel' ó'k megkaptrík a
pályánatt dokumentumokat, s

kat, sőt a sportot elósegítő ma-

biztosan szívesen segítenek.
_ S on, képviseló úr?
- Énis boldog leszek, ha va-

Ebbó'l is láthatja mindenki,
hogy a Parlament nem elvont

nekem kérem bárki, ha úgy érzi, a segítségérelehetek, én a

grá.nszemélyeket tiímogassa.

politikai eszmék vitáival tölti az
idejét, hanem a mindennapok

gondjaira próbál megoldást keresni. Kevés a sporton a pénz?
A jó programoknak nincs forrá-

1993. novemtler !2-én Balatonfüreden rendezett tanácskozáson a sa? Ezek az élet minderrrrapi
OrszágKögáz Rt. vezéigazgatója biztosította azon községeke! amelyek ren- kérdései,amire
gyűlés a Nernzeti Sport Alap
delkeznek a Mol R.t. hozzájáruló nyilatkozatával és grízbekapcsolr{si
engedéllyel, valamint Itozzá1ő'rul' a veszprémi (tj gíae|osztó megépítés létrehozásával felelt.
_ Hogyan lehet hozzójutni az
költségeihez (benntinket kb. 280 EFt-ban érint amelyet 5 éven belül
alap forrósaihoz?
visszafogunk kapni) a nagyközépnyornású gázv ezetek építésétFels6ör_ PáIyázattal. A páIyázati |esig, továbbá a gázfogadó állomás telepítését(kb. 20 MFt) a saját költ

az

lakiert tehetek valamit.

lapnak

is

átadom

a

Irjon

pá|yázati

anyagokat, így a lapnál is lehet
jelentkezni.
*

Tájékoztatjuk

a

felsőörsi

sportot figyelemmel kíséró lakosainkat, hogy önkormányza_
tunk november 9-én pá|yázatot

az illetékesekhez eljuttatta'
Várjuk az eredményes elbírálást, melyről szintén tájékoztatást adunk.

$

,rHull

pelyhes
fehér rró..."
a

Mór az óvoda udvarón lehe-

tett hallani. Szépen csengő

il$ö'fi'

Haladunk előre a demolrácia

által kikövezett úton' Egyetjobb-

gyermekhangok csalogatnik a ra, kettót balra. Lehet, hogy
vendégeket, szülőket, nagyszümégsem előre megyünk? E
lőket,-de legfőképpen o rÉu- gondolatok Felsőörs község
P oT a M ikulás-iinnepsé gre'
képviseló-testületének egyik
A szép ruhdkba öltözött kis- legutóbbi hatírozata kapcsán
és nagycsoportosok fegyelme- fogalmazódtak meg benrrem.
Nevezetesen a kmcsrínyi segézett sorokban kisszékeken ülve,
egymóst feliilmúlva énekeltek. lyek elosztr{sáról van sző' 1992ben az önkormányzat úgy dönFigyelmük elsősorban az óvónénikre, a szüleikre, de főleg a tött, hogy a szociálisan rászorulók karácsonyra csomagot kapjabejárati ajtóra összpontosult,
ahonnan a TELAPo megérke- nak karácsonyfájuk atí A polgrírmesteri hivatal elkészítette a

zésétvórtók.

Száncsengő hangjót

eSyre

nyugdíjkorhatríronfelüliek listrí-

közelebbről lehetett hallani.
Egyszerre csend lett a terem-

gítőjével, a KRAMPUSSZAL.
,,Télapó itt van..." egyszerre

minden jelzés nélkül harsogták
a gyermek ajkak' Megállós nélkül előbb a kis-, majd később a
nagycsoportosok szebbnélszebb énekekkel, versekkel kedyeskedtek a vendégeknek. Nagy

figyelemnel hallgattók a róluk
szóló dicséró és néhal korholó

szavakat. A csomagok dtvételénél voltak bátrak, csillogó', de
voltak Íélénkekés kónnye szemítek is.
Rövid idón bel,iil mindegyik
gyernek arcón boldogság,
öröm' felszabadultsdg volt lár
hatő.

Ezt követően megérkezett a
TELAPO az iskolóba, ahol
mindegyik osztóIy rövid mtlsor'
ral szórakoztatta.

együttlét alatt: énekeltek, beszélgettek, forgatták az ajándókot, a bótrabbak bele is kóstoltak.

Köszönet

mindenkinek, akik

segítették széppé,felejthetetlenné tenni e napot.

figyelembe véve, és a polgiírmesteri hivatal rendekezÉsére
á1ló adatok alapján elkészült a
névsor. Utólag úgy nÍrrik' nem
sikerült igazságos döntést hozni, hiszen akkoriban és még
most is sok tiímadiísérte a hiva_

talL lgaz, sokan nagyon örtiltek,
sokan megköszönték _ s tették
mindezt szerényen, ellentétben
az elégedetlenkedókkel.

nyugdíjkorhatár feletti és 14
év
-ala1ti áll ampol grír EGYEN_

Lo. Es ígazuk van! Hiszen ha
az embert nézzúk,ember és

ember kcizött nincs különbség.
Csak azt nem értem, hogy
amikor a boltba bemegyek,

miért nincs egyformán te\e az
emberek kosara? Miért nincs
egyforma márkás. cipője min_
den gyereknek? Es miért vesz
az öreg néni két szem banánt,

kiilönbség, ha másban nem is,

ragadtak hólapátot és tették szabaddá házuk előtti jár_
- .Többen
dát a.biztonságos közJekedés érdekében. Ezen szemé|yek _'kimondatlanul is _ tudják kötelezettségiiket.
A hivatalt többen keresték fel személyesen vagy telefonon,
hogy nagyon sok ház előtt a járdrín nem lehet közÉkedni. Gon-

. -Bizony ez felhábor-ító, saját hibánkból magunkat, gyermekeinket tesszük ki veszél1rrrek. Ne tegyiik!
Pré*t ne kelljen senkit figyelmeztetti, esetleg az eltakarítás
kö'ltségeit kiróni. Előtte vagyunk a téli hónapoknak, biztos lesz
já,ró feladatolg és mindenki Íelelősséggel tartob.óven hó,
9zz9l
zik önmagáaak, a falu közösségének' Az úttestek j arttáíovatételét, még külterület egy ftszén is, két magánvríllalkozó: Back József és Giez Csaba becsülettel, nagy szorgalommal tették szabaddá' Első'alkalommal még szólni sem kellett nekik, tudták
feladafukat _ a falu ,'rnűködóil<épességét'' biztosítani -' az uÍakon közlekedni kell. E helyen is az önkormányzat, de a falu
minden egyes tagja köszöni munkátokat és kéri' ha szükséges,
segítsetek!

egy ellenszav azattal meBhozta
a döntést, a faluban MII{DEN

a pénztárcák tartalmában biz-

területeken

dot jelent kisgyerekeket az óvodába, iskolába elkísémi.

A

képviselő-testület

amikor egy kilót is vehetne?
Lehet, hogy mégis van némi

Mondták az emberek, leesett az első hó. Nem készült erre fel
senki. Sok akadályt jelentett nekÍink, aZ úttesten, a jrírdán, a ktil-

tosan' Éssajnos ez rnegkülönbözteti manapság az embert az
embertől. Nem értünk egyet a
képviseló'-testület döntésével,
hiszen szerettük volna, ha ott
tudunk igazi segítséget nyújtani, ahol lehet, hogy üres lesz a
karácsonyfa alja. Hogy értessék majd meg a szülők csillo_
gó szemű kisgyerekükkel.
hogy ő egyenlő a barádával -

igaz, hogy a LEGO helyert

csak egy képeskönyvet hozott

a Jézuska -, annak

ellenére,

hogy mindkét család egyfor-

ma segítségetkapott a jó önkormányzattól? Kedves nyug_
díjasok, kisgyerekekl Ne csodálkozzanak tehát azon, hogy

idén mindenkihez egylormán
eljön a karácsony, egyforma

ajándékkal. hiszen végre valahára egyformák lettünk. Vagy
mégsem?

A kedves TÉl'APi-nak a csomagok ótadósakor minden tanulóhoz voltak mggszívlelendó

szavai. A TELAPO az iskolások
közö s éne klés e melle tt búcs úz ott
el ismét egy évre, de közben az
Idósek Klubja is ajándékot hagyott hótra a diákoknak.
Jó volt ldtni és velük érezni,
az idósek boldogsligtit, a fiatalok örömét a néhány perces

l993_barr ez mrísképp lesz.

felsőörsi

vaslatát arra vonalkozóan - kik
a szerinttik nehéz heVz.etbcn levó emberek. Egy képíiseló'élt a
lehetóséggel, így az ő javaslatát

De ilyen korán?

ben, ajtó nyílott, belépett a vár-

va yórt TELAPO a csomagok-

kal púpozott puttonyóval, és se-

ját, kérve a képviselő urak ja-

December - Karócsony hava
(Jrjövet,

Advenl,
szent idó): a karácsony elótti
négy hetes bdjti idószak, a hajnali misélq a házi istentiszteletek ideje XIL |-24-ig.
XII.4. Borbóla; a 14 segító szent egyike a3. században éIt. A jó halál, abányászok, tüzérek védószende.
XII. 6' Miklós; a tanulók, a szegények pártfogója
a 4. szőzadban élt. Napján megajandékozzák a gy er -

mekeket.

XII. 8. Szeplótlen fogantatós; Szűz Miíria fogantatrísának napja a 12-l'5. sziázadtól tinnep.
'de
XII. ]3. Luca: lkeresztény vértanú, napja házasság jósló, szerelem, bő'ség és betegségvarázsló,

valamint asszonyi dolog tiltó. Ekkor kezdték a luca_
szék készítését.

XIL 2I. Tamas: Hrízasság jósló

és disznóöló

nap.

A torozó házaknál megjelenó, éte|- és ajilndekgyríjtó
alakoskodók neve: tamák.
XlI. 24. Karócsony vigiliája: a betlehemes iáté_
kok (leríny_betlehemes, bölcsöcske, Áaa^-Érá ia-

télq betlehem ezés, kószontés) príszt'orkösztintések

alkalma.

XII. 25-26. Karócsony : Jézus földi születésének
emléknapja. A 17-19. színadtól evangélikus hatásra
a kari{csonyfaállítrís ideje.
XII.26. Szen! Istvón vértanú: Az elsó kereszténv
vértanú ünnepe a 4. század' óta megtaItott. Az Isí-

ván_köszöntés

napja.

XII. 28. Aprószenlek: Az 5. századtól megtartott

ünnep a betlehemi gyermekgyilkosság em lékJre.
XII. 3 l. Szilveszter : Pogány eredetÍÍ ünnep, a naptríri év zajos, vidrím búcsűztalásríra.

PoLGÁR.MEsTERI HIVATAI', KoZLEIuENYEI

Kedv e Zrnény a ny ug díj as oknak
A

kisnyugdíjasok érdekében indítanánk

akciót. Arra kéménkszakiparosainkat'

hogy alacsony jövedelernmel rendelkező
lakosaink szálnára szolgáltatásaik árából
engedjenek 1'o-20_30vo-ot. Közzétesszük

a jetrentkezők nevét, címétés ismertetjük az általuk nyújtott szolgáltatásokat.
Mindez reklámnak semm rossz.
Várjuk ajánlatukat!

lapunkban

Karácsonyfa csodája
A kanícsonyfa ríllításiínakszokása
nem Égi, legalábbis ebben a mai formájában nem. A fák szerepe a ktilön_
böz6 iinnepek son{n minden népnél
nagy volt. A magyar népi hagyomá_
nyokban a karácsonyi éieffa, vagy termóág tekinthetó a karácsonyfa elódjé_
nek, melyet a mestergerendára füg_
gesztettek. Mivel a Kanácsony Jézus
ünnepe, nóhány Jézussal kapcsolatos,
bibliai gredetú wagyaÁzat alapján is
értelmeáetjiik a kanícsoryfa jelké-

Az egyik ilyen a fa ósi, családfa
jelentése. Eszerint ez a fa Jézus csaIádfáj6,t, Jesse ágát is jelenti' Nem véletlenilü hozzák kapcsolatba a bibliai
tudás fájával is' hiszen karácsony
napja-a napuár-szennt az els6 ernberpár: Ádám és Eva napjára esik. A paradicsomi fa a^Án szeretet kapott Jé_
zus töÉénetébenis, mivel állítólag ebből ácsoltrík a keresztet, amelyre felfeszítették.
Vajorr hol és ki á[ílott elóször ka_
rácsonyfát, s hogyan díszítettékfel?
pet.

Mivel

a

kanícsonyta á17ítÁs, amely

17.

száz,adban tededt el, német eredetrí
szokás' igen valósánú, hogy eredetét
egy régi germán hiede1emben kell keresnünk' A németek dseinek hosszú

idón át továbbélő elképzeiése volt,

hogy a téli napforduló idején a gonosz
szeilernek, démonok, a halottak szel_
lemei kiszabadulnak, s szabadon csatangolrrak a ülágban. E gonosz kísértetek el6l csak az védi meg az embert,
a fa aLá hűzó'
ha az élet örökzöldje'
dik,
Luther Máíon, a reformáció nagy
alakja, aki a hagyonrány szerint eló_
ször állitatt gyerrnekeinek karácsonyfát, nllván jelet6séget tulajdo_

nított ennek a hiedelemnek, s ez adhatta neki az ötletet is. Azonban már

ő átalakította az ósi elképzelést.Jézus
születésénektiszteletére áIlította a fát,

s a téli éj csillagainak a

párjaként,

számtalan kis gyertyát gyújtott rajta.
Fennmaradt egy legenda is, és ez a
történet állítólag Jézussal esett meg.
Eszerint egyszer menekülnie kellett
űldözói elől, s egy feny6fa aláhúző'
dott. A fa elrejtette őt, megvédte és
megmentette. Az első történelmileg is
megalapozott adat azonban 1605-ből
származik, s egy strasbourgi polgár
jegyzeteiben taláILík. Megernlíti,
hogy a városban akkoriban a7 a szokás terjedt el' hogy az emberek fenyő-

fákat állítanak, amelyeket
mölcsőkkel,

gyu_

papírkivágásokkal és
édességekkel díszítenek' Ez aleirás a

gyertyákat még nem említi, ezek csak
később keniltek a fákra. Minden, ami
a karácsony'fát dísúti, a gyertyák is,
jelentést hordoznak: a téli napforduló_
hoz feltámadó fény't s a fény hozőját,
a megszületd Jézust jelképezik. Sok
más dísz is az l személyéhez kapcsolodik, ót jelképezi. Ilyen az alma,
mint a fa gyümölcse, s a dió. A papírláncok a paradicsomi fára tekeredő
kígyót jelentik. Régen a fa tetejébe ál_
talában csillagot tdztek, amely a há_
rom királvoknak utat mutató betlehe_
mi csillag utóda volt. Így alakultak ki
tehát a karácsonyfa és arurak legÉ_
gibb díszei.
Magyarországon először 1 824_ben,
Brunszwik Terez, az elsó magyarországi óvoda megalapítója állított ka_
rácsonyfát. Nálunk csak a múlt század második felében kezdett elterjed_
ni ez a szokás.

HUMOR. HUMOR. HUVTOR

Úgy tudom. hogy sok horgász van Felsóörsön. Finom is a fehérjedúihalacska" brírmi is készül belő'le. Ni de ennyire?
- Hogy van aÍérje?
- Márlobban van.Egész nap a fiilrddkádban horgászik.
- Nernkellene mégis elmennie egy pszichiáterhez?
- Minek, hiszen én is nagyon szeretem a halat!
Fejlődés

-

Nézze meg ezt a kisvendéglót! Egy évvel ezelótt elhanyagolt,

piszk_os kocsma volt.

- Ésma?
-Ugyanaz.

és a polg;írmesteri hivatal helyi tájékozÍ"atója. Szerkeszti a szerkesztóbizottság.
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