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Gondolatok karácsony elôtt...
Megint eltelt egy eszÚjra eltelt egy esztentendő. A manapság szedő, és ezzel az esztendőrencsésnek
mondott
vel bölcsebbek is lettünk
dolgozó ember ezt legtalán. Növekvő bölinkább a munka sűrűsöcsességünk pedig egydéséből észlelheti. Ilyenre inkább rávilágít arra,
kor, az év végén kell leghogy a karácsony nem
inkább hajtani a vállalaaz anyagi javakban megti célok, a profit célkitűtestesülő emberi igenek
zések teljesüléséért. Ha a
napja, hanem az isteni
napi hajtás, a túlóra fáraigen ünnepe. Mert Isdalmai mellett van még
tenünk igent mondott
egy kevés erőnk és fogéa világra, az emberre, a
konyságunk arra, hogy
megváltásra. Mert egyegy pillanatra kitekintszülött Fiát küldte el a
sünk a világba, a virtuvilágba, aki „gazdag léális ablakon beáramló
vén szegénnyé lett, hogy
média-világ azt tudatoe szegénység által megsítja bennünk, hogy itt
gazdagodjunk”.
Jézus
az idő készülődni az ünKrisztus szegénységénepre, és lehetőleg mire, és a mi gazdagsánél többet költekezni a
gunkra utalnak a karáfényes üzletek és vásácsonyi történet manaprok forgatagában. Az újság is idézett színterei,
ságok tele vannak az ünaz istálló, a jászol, a szenep hangulatának meglíd háziállatok, de erteremtéséhez szükséges
ről szól Jézus egész élettanácsokkal, a bevásárútja, egészen a kereszlóközpontokban akciós
ten elszenvedett kínha– de egyre gyakrabban
lálig. Örök tanuságként
silány – termékek tötanít bennünket újra és
megével találkozhatunk.
újra, hogy nem a vásáDübörögve, fékezhetetros holmi, nem a cicolenül mossák agyunkat
más külvilág határoza reklámok, hogy mik
za meg ünnepünk miazok a tárgyak, amik
lyenségét, karácsonyunk
nélkül nem lehet ünneminőségét, hanem Isten
pelni.
bennünket meggazdagíA máskor félnapos tütó léte, az Istentől jövő
Róza Nicolle – Malomvölgy Ált. Isk. 3. osztály
relmi idővel sem rendelmegváltás.
kező szolgáltatók most
nyájasan jelentkeznek és kifejezik jókívánságaikat, mert ezt is előJézus születése alkalmával ideje, hogy megálljunk, elcsendeírja számukra a drága pénzen vásárolt minőségbiztosítási rendsze- sedjünk egy kicsit, és a régről megszokott földi kincsek, gazdagrük. Csalhatatlanul megérkezett tehát a december, közeleg a kará- ságok mellett helyet készítsünk a hozzánk érkező mennyei gazcsony.
dagságnak. Ha nem tudjuk befogadni magunkba az öröktől lévő
szeretetét, és nem leszünk képesek tovább sugározni kisebb naIsmét eltelt egy esztendő. Szülőként is igyekszünk örömtelivé, gyobb közösségeink felé, addíg csak ámítjuk magunkat, hogy a
kellemessé, emlékezetessé varázsolni családunk számára a kará- drágább meglepetésekben, a magasabb karácsonyfában, a kulicsonyt, sokszor erőn felül is megpróbáljuk emelni az ünnep “gaz- nárisabb ünnepi menüben rejlik ünnepünk lényege, szeretteink
dagságát”. Ilyenkor sokan úgy gondoljuk, hogy igent kell monda- boldogabb volta.
nunk a vágyakra, az egyébként felesleges dolgokra, az aránytalanul drágákra. Mert még ha év közben számtalanszor fojtottuk el
Kívánom Önöknek, hogy ámított ünnep helyett áhított karávásárlási vágyainkat a kirakatok előtt nézelődve, még ha túl drága csonyt készítsen Istenünk. Legyen ez alkalom a jóságra, hűségis pénztárcánkhoz mérve, meg kell vennünk a szeretetet, a békét, re, állhatatosságra, szeretetre és szolgálatra.
a meghittséget, az ünnepi alkalmat. A karácsony ugyanis az „igen”
ünnepe, alkalom az igenek kimondására.
Kulcsár Tamás
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község képviselő-testülete
2011. november 14-én tartotta soros ülését.
A testület újból tárgyalta a tornateremterveztetés kérdését, és döntött arról, hogy
a tervezési-építési feltételek tisztázására levélben fordul az építéshatósághoz. Nevezetesen a jelenlegi rendezési terv megszűnő telekhatárokat jelöl. Ezzel kapcsolatban
vetődött fel, hogy amennyiben ez kötelező szabályozási eleme a rendezési tervnek,
akkor az iskola telke építéshatósági szempontból rendezetlennek tekinthető a kérdéses telekhatárok tervben szereplő megszüntetéséig.
A vízvédelmi rendszerek rekonstrukciójára (vagy más néven: csapadékvíz-elvezetés kiépítése) beérkezett tervezői és pályázatírói ajánlatokat elbírálta a képviselőtestület és a legkedvezőbb ajánlattevőket megbízta. Így a tervezéssel a Somodi
és Társa Bt.-t a falu legutolsó, 2002-es csapadékvíz terveinek készítőjét, valamint a
pályázat koordinálásával a Balatoni Integrációs Nonprofit Közhasznú Kft.-t bízta meg.
Újból napirendre került az adórendeletek közül az építményadó-rendelet módosítása. Itt egy alkotmánybírósági döntés hatására kényszerültünk megváltoztatni a kedvezmények rendszerét, szem előtt
tartva a szociális és demográfiai szempontokat.
Ezen az ülésen lezárult a Helyi Építési
Szabályzat részleges, a főépítész hatáskörét szabályozó – módosítása. Ezek alapján
új szabály, hogy minden Felsőörs közigazgatási területét érintő építési ügyben: „A

települési főépítész véleményét a kérelemhez, egyéb esetekben az építési tevékenység
bejelentőjéhez csatolni kell”.
A képviselő-testület támogatta a
Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség kérelmét és elhatározta, hogy a készülő törvényalkotással összhangban - tekintettel Dr. Körmendy József prépost,
díszpolgár 100. születésnapjának közelgő
megünneplésére is-, az Úttörő utca nevét
Körmendy prépost utcára változtatja.
A Felsőörs-Alsóörs, illetve FelsőörsSzentkirályszabadja (későbbiekben Veszprém felé történő rácsatlakozási lehetőséggel) kerékpárút tervezését (nyomvonal
kijelölése, költségbecslés) a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulással összefogásban indítjuk el. Ennek kapcsán döntöttünk Péter Ferenc mérnök-vállalkozó
ajánlatának 10%-al csökkentett értékű elfogadásáról, melyet felerészben a Kistérség áll.
A képviselő-testület az önkormányzat
és intézményei elektromos áram beszerzésére elfogadta a legkedvezőbb ajánlatot
tevő MVM Zrt. ajánlatát.
Egyhangúlag támogattuk Benedek Szabolcs Humán bizottsági tag javaslatát köztéri berendezések, közterületek karbantartásának, gondozásának örökbefogadásáról. Az örökbefogadási akció részleteiről
a Felsőörsi Hírmondó előző számában tudósítottunk.
A hamarosan benyújtásra kerülő pályázatok egy részéhez szükségessé vált a
falu 2002-ben készült Környezetvédelmi Programjának felülvizsgálata. A fe-

Tisztelt Felsôörsi Honfitársaim!
A Karácsony előtti időszakban, a lap
idei utolsó számában – mint egyébként
sokan – én is a szeretetre, békességre és az
összetartozás érzésére szeretném felhívni
a figyelmüket. Az év utolsó hónapja különös aktualitást ad arra, hogy méltó helyre
emeljük ezeket a mindannyiunkban megtalálható nemes értékeket. Az elmúlt időszak hírei a megyei újság hasábjain - sajnálatosan, de nem egyedi módon, egyoldalú, megosztó hangvételű, szenzációhajhász cikken keresztül jutottak el a
Felsőörsiek többségéhez. A továbbiakban nem szeretném minősíteni ezt az újságot, sokkal inkább felhívni a lényegre a
figyelmet, amit az elmulasztott közölni. A
cikkben nem esett szó ugyanis arról a sokszor küzdelmes munkáról, melyről a közmeghallgatás nagyobb része szólt. Arról a
munkáról, melyet választott képviselőik
Önökért tettek az elmúlt időszakban.
Ugyanakkor elfogadhatatlannak tartom azt a viselkedést és stílust, melyet
egyesek megengedtek maguknak az ominózus közmeghallgatáson, gátat szab-

va minden további értelmes párbeszédnek. Elhatárolódunk minden becsületsértő vagy egyéb alaptalan, bántó kijelentéstől. Leszögezem, hogy a képviselő-testület
többsége soha nem tudott és nem is akar
azonosulni, közösséget vállalni az ilyen
kijelentésekkel.
Ugyancsak elítélendő az a hecckampány, melyet egyesek az utcanév-változtatás kapcsán most keltenek. Sajnos vannak néhányan, akik dicséretes tevékenységük mellett hozzájárulnak az olyan jellegű megnyilvánulásokhoz is, mint az
újonnan felavatott utcanévtábla megrongálása. Így az adventi időszakhoz méltatlan módon próbálnak felnagyítani egy
olyan problémát, mely higgadtan tekintve valójában nem is az.
Őszintén sajnálom, ha a Körmendy prépost utca (előtte Úttörő utca) lakói közül
néhányan úgy érzik, hogy fölösleges fáradozásnak tettük ki őket. Tudom, hogy a
képviselő-testületet – mint mindig – egy
cél vezérelte, nevezetesen, hogy a falu egységét erősítse, jelen esetben azzal, hogy egy

lülvizsgálattal a CSALÁN Egyesületet bíztuk meg.
A képviselő-testület zárt ülésen döntött
a korábban kiírt Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra beérkezett felsőörsi fiatalok pályázatairól. A felsőörsi közép és felsőfokú tanulmányait folytató ifjúság között összesen havi 50.000 Ft keretösszeget oszt szét az önkormányzat a következő
2012/2013-as tanévben.
2011. november 28-án a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott, melynek fő
témája a 2012-es ivóvíz- és szennyvízdíj
mértékének megállapítása volt. Az előző
év gyakorlatának megfelelően természetesen ezúttal sem fogadtuk el a DRV Zrt.
emelési javaslatát. A DRV Zrt. jelen lévő
képviselőjével közöltük az általunk elfogadhatónak tartott díjakat. Időközben javaslatunkra is érkezett visszajelzés, melyet
megint nem tudtunk teljes mértékig elfogadni, ezért az egyeztetések lapzártáig még
mindig folynak.
Ugyanezen az ülésen döntött a képviselő-testület arról, hogy az előző évi gyakorlattal megegyező módon idén is egységesen 2.000-2.000 Ft-al támogatjuk a 62 év
feletti nyugdíjasokat, valamint nagycsaládosok esetén a 18 év alatti gyermekeket.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) a – Helyi határozatok –
Jegyzőkönyvek menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester
olyan felsőörsi díszpolgárnak állít maradandó emléket, akinek példamutató élete mindenki számára egyaránt követendő
lenne. Ezt a pozitív példát szeretné elfedni
most méltatlanul az a ténykedés, mely hiszem, hogy csak egy szűk körnek lehet önzetlennek nem nevezhető érdeke.
A képviselő-testület az ügyet lezártnak
tekinti. Ugyanakkor igyekszünk mindenben megkönnyíteni az átírással járó esetleges kellemetlenségeket. Éppen ezért
négy képviselő felajánlására tiszteletdíjából pénzalapot hozott létre az átírással
esetlegesen felmerülő költségek kompenzálására.
Polgármesterként tudom, hogy mindenkinek egy célért kell dolgozni, mégpedig azért, hogy Felsőörs és az itt élő emberek mind lélekben, mind anyagiakban
gyarapodjanak és széthúzás helyett egységben, békében éljenek.
Felsőörs község képviselő-testülete továbbra is ezen célokért, Önökért dolgozik
és őszintén kíván Önöknek szeretetteljes,
békés Karácsonyi Ünnepeket!
Szabó Balázs
polgármester

3

FELSŐÖRSI

Hírmondó

Adventi programok

2011. december 3-án a felső-tagozatos gyerekeket hívtuk vetélkedőre az iskola tetőterébe.
Jó hangulatú, vidám játékokkal készültünk,
melyet a gyerekek nagy lelkesedéssel fogadtak.
2011. december 4-én Mikulásköszöntő és
adventi vásár címmel tartottunk nagysikerű rendezvényt a Nők Felsőörsért Egyesülettel együtt. A gyerekeket kézműveskedés,
koncert és pogácsaszaggatás „várta”, ők pedig a Mikulást várták nagy izgalommal, aki
meg is érkezett! Minden gyermek ajándékot kapott, melyet énekkel, verssel köszön-

tek meg. Közben az adventi vásárban foroghatott a közönség, szebbnél szebb ajándéktárgyak közül választhattak, a pincészetek forralt borát, süteményeket, pogácsát
kóstolhattak.
Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki a rendezvények lebonyolításában segítséget nyújtott, és köszönjök szépen Antal Gyulának az
ajándékba adott fenyőfát!
December 8-án már 5. alkalommal rendeztük meg adventi hangversenyünket, mely
a „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” sorozat része volt. Felsőörsi, Felsőörshöz kötődő zenészek, énekesek léptek fel, mint

ahogyan az elmúlt években is történt. Ismét hallgathattuk a Búzavirág Népdalkört,
Lengyelné Faragó Ildikót és édesapját Faragó Ferencet. Kántor Levente, Erhardt Enikő, Rodriguez Szintia képviselték a gyerekeket, és fellépett még Nagy Csaba és vendége Suda Magdolna, Pásztorné Simon Annamária és vendége Sipos Balázs. A koncert
méltó zárásaként Strenner Viktória énekelt.
Köszönjük szépen a hangversenyt a zenészeknek, énekeseknek!
Plell Olga
közösségszervező

Családi Adventköszöntô délután
Közös éneklés, kézműveskedés, süti,
tea, fa-díszítés, könyvvásár… Igen, megkezdődött az idei advent. Most először
az Önkormányzat és a Református Egyházközség közös szervezésében a reformátusok közösségi házában gyűlhettek
össze gyermekek és felnőttek, hogy derűs hangulatban átéljék: jó együtt lenni!
Kelemen András és Sebestyén Miklós
hangszerekkel segített karácsonyi énekeket tanulni, Kovácsné Miskey Tünde
a kézműves foglalkozást vezette több segítővel együtt. Lehetőség nyílt igényes,
tartalmas gyermek- és családi könyvek
vásárlására, a sokféle finom sütemény
és a meleg tea kóstolgatására. A gyermekeknek persze nagy élményt jelen-

tett az is, hogy a parókia udvarán a sötétben bújócskázhattak, no meg segíthettek a templom előtti fa díszítésében.
A fára felkerült egy üzenet: Isten szeret. Azt gondolom, hogy az Advent és
a Karácsony lényege ez, átélni, hogy Isten szeret! Egyébként csak vásárlási rohammá, futószalagon gyártott töltött káposzták és mézeskalács figurák hegyeivé válik a karácsony… Köszönöm gyülekezetünk tagjainak, hogy szép számmal
részt vettek a délután előkészítésében és
lebonyolításában, és azért különösen is
hálás vagyok, ha Isten szeretetének jelévé válhatott ez a délután!
Kántorné Pólus Ibolya
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100 éve született Dr. Körmendy József
A Veszprémi Főegyházmegye, a Várpalotai Esperesi Kerület és a Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség 2011. december 12-én a felsőörsi prépostsági templomban, hálaadó koncelebrációs szentmisével ünnepelte születésének 100. évfordulóján Dr. Körmendy József egykori felsőörsi
prépost, tb. kanonok , plébánost, a község
díszpolgárát.

A 90. születésnap
A hálaadó szentmisét Dr. Márfi Gyula
veszprémi érsek, metropolita mutatta be,
több pappal együtt. Itt voltak a Kaposvári Egyházmegye azon papjai is, akik ismerték, tisztelték és szerették Prépost Atyánkat. Tudós, történészi gazdag életútját kegyeletes hálával köszönték meg az Örök
Főpapnak.
Az evangélium után Marics József püspöki tanácsos, berzencei plébános emlékezett
meg az egyháztörténész – lelkipásztor gazdag életútjáról. Sok-sok feladatot adott Néki
Jézus Krisztus. Beszélt papi életéről, mely
kemény élet volt, de soha nem megalkuvó. A
keménységet és az alku nélküli életet Édesanyjától tanulta, és az édesanyai intelem elkísérte egész életútján. Tudjuk, hogy miként
buzdította tábori lelkészként a katonákat az
Isten és a magyar haza szeretetére. Még akkor is mondta a misét, amikor egészen közelről hallatszottak a frontvonal gyilkos
hangjai. Szomorúan emlékezett vissza a legnehezebb tábori lelkészi feladatra, az elesett
katonák búcsúztatására, eltemetésére.

személyére. Példamutatóan szép volt papi
élete, lelkipásztori munkája, valamint az
egyházmegye múltjának történelmi kutatása. Különösen is megmaradt emlékezetemben, hogy amikor Rómában tartózkodott, és én is ott voltam, közösen elzarándokoltunk Szent Pió atya sírjához és templomához.
Nagy szeretettel köszöntöm mindazokat,
akik erre a szép megemlékezésre összejönnek.”
Körmendy József prépost Úr 1911. december 12-én született Külsővaton, földműves
családban.
Egyik őse a török hódítás idején végvári katonaként harcolt és ezért a királytól nemességet kapott.
Körmendy atya kisgyerek korától érezte a
papi hivatás iránti vonzalmat, és a hivatás elfogadására édesanyjától is buzdítást kapott.
Gimnáziumi éveit Pápán a bencéseknél,
majd Veszprémben a piaristáknál töltötte.
A papi szeminárium elvégzése után ugyanitt, Veszprémben szentelték pappá 1935. június 23-án.
Káplán volt Üllő, Lajosmizse, Cinkota,
Zalaszentgrót községekben. 1938-ban az egyházjogi tudományok doktorává avatták.
1943-tól 1961-ig Nyárádon volt plébános.
1944-ben a II. Világháború idején behívót
kapott és ő vállalta a katonai szolgálatot. Főhadnagyi rendfokozatban tábori lelkészként
súlyos hónapokat töltött szolgálatban a keleti fronton, ahol az oltár mellett maradt akkor is, ha a fegyverek már a közelben dörögtek.
És temetett, temetett, egyre többet…. Egy
korabeli fotón látható, amint egyszerre 45,
festetlen deszkakoporsóban nyugvó elesett
honvédet búcsúztat.

A szentmise után az érsek úr megáldotta
az új utcanév táblát, majd a résztvevők felavatták Dr Körmendy József emléktábláját
a préposti kúria falán, végül agapé következett.
Dr. Körmendy József életútját, munkásságát az alábbiakban ismertetjük. Bevezetésül
hadd álljanak itt Paskai László bíboros, ny.
érsek méltató sorai:
„Megkaptam … levelét, amelyben értesített, hogy megemlékeznek Dr. Körmendy
József prépostról születésének 100. évfordulója alkalmából.
Tisztelettel és megbecsüléssel gondolok

Köszöntés a prelátusi mise után
Plébános Felsőörsön 1961-től 1991-ig.
Püspöki könyvtáros és levéltáros 1972-től,
a püspöki és káptalani levéltár igazgatója
1974-től 1996-ig. A főegyházmegyei levéltár
tudományos munkatársa 1997-től. Tiszteletbeli kanonok 1978-tól, az Egyháztörténeti Bizottság vezetője 1986-tól. Felsőörsi
Címzetes Prépost 1980-tól.

Rubinmise
1991-ben nyugalomba vonult, ekkor költözött Veszprémbe, a várban lévő Szent Ferenc
Papi Otthonba.
Pápai prelátus 2003-tól.
Több mint 70 évet töltött papi szolgálatban. Egyedülállóan nagy és hosszú a szolgálat, amit a katolikus egyház, hívei és a haza
javára áldozott.
Életét folyamatos tanulás és munka hatotta át. Maradandót alkotott a kutatói, tudományos pályán.
Eredményeit számos könyv és kiadvány
jelzi.
A II. Világháborút követő nehéz évek alatt
a hatalom szorításában veszélybe került papi
hivatásának gyakorlása. Az egyházra rátelepedett új állami hatóság együttműködést követelt tőle, amit ő megtagadott. Emiatt az
ÁVO többször zaklatta.
Közölték vele, számítania kell rá, hogy el
lesz tiltva a papi szolgálattól. Döbbent volt és
kétségbeesett.
Hetekig tartó gyötrő várakoztatás után
ismertették vele a döntést: minden egyházi tisztségétől megfosztják, egyszerű papként
maradhat egyelőre Nyárádon.
Ez is megnyugvást jelentett azonban számára. Végül 1961-ben helyezték el Nyárádról.
Panaszt, vádat soha senkire és semmire
nem hallottunk tőle. Mindig bízott.
Ha mégis úgy érezte, hogy csüggedne, édesanyja szavaira gondolt – aki Őt a hivatás elfogadására buzdította – „menned kell, ha
szólít a hivatásod.”
1961-től sokszor keserves, de néha boldogságot is nyújtó felsőörsi esztendők következtek. Felsőörsre helyezését büntetésnek szánták a hatóságok.
Új állomáshelyén - az egyházmegye akkortájt „legelhagyatottabb prépostságának” számító Felsőörsön – várták a feladatok: papi
szolgálat, hitoktatás és a román kori templom restaurálása.
A préposti házban nem lakhatott, egy kis
szobát bérelt a templom közelében, és ahogy
visszaemlékezve humorral megjegyezte, akkoriban „napot evett”, vagyis minden nap
máshol, egy-egy jólelkű felsőörsi családnál
kapott ebédet.
Szelíden, alázattal szolgált. Mindenkit meg
tudott szólítani. Szerette és becsülte a kétkezi munkát. Tudott jó tanácsot adni az építkezőnek és a földművesnek, volt biztató szava
a kisdiákhoz és türelme a fiatalok számára.
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Lelkipásztorként Körmendy atya türelme rendkívüli volt katolikus híveivel. Emberi megnyilvánulásaikat derűsen fogadta és
ugyanígy viszonyult a falu más vallású lakosaihoz is.
Az Ő gondozásában került sor a román
kori templom restaurálására, amit ma az országos műemlékvédelem egyik legszebb példájaként tartanak számon, de ismerik külföldön is.
A munkálatokat – a régészeti feltárásoktól
a kőműves munkákig - egy eddig kiadatlan
izgalmas naplófeljegyzésben örökítette meg.
Sikerült elérnie a prépostsági épület részleges visszaadását.
Felsőörsön végzett munkássága talán a legnagyobb az itt működött prépostok között,
csak Padányi Bíró Márton püspökéhez hasonlítható.
Munkásságáért, az egyház, a templom és
a megyéért tett szolgálatért számos elismerést kapott.
• Minisztertanácsi Kiváló dolgozó, 1977.
• II. János Pál pápa, apostoli áldás, 1984.
• 275 éves a veszprémi gimnázium, emlékérem, 1986.
• A Magyar Műemlékvédelemért, emlékérem, oklevél, 1992.
• Díszoklevél, Külsővat, 1995.
• Kodály Zoltán közművelődési és művészeti díj, 1995.
• A Zürichi Magyar Történelmi Egyesület
tagja, 1996. emlékérem és oklevél
• Pro comitatu Veszprém 2001, emlékérem
• Oklevél a veszprémi Várkút feltárásáért,
2002.
• Magyarországi Piarista Diákszövetség
Rubin és Platina Matura, oklevelek, jelvény, 2002. és 2005.
• Nyárád község díszpolgára, oklevél,
2003.
• Külsővat község díszpolgára, oklevél,
2005.
• Tihany 1055, emlékérem
2003. augusztus 19-én Felsőörs Önkormányzatának Képviselőtestülete a település
lakosságának javaslatára ünnepi ülés keretében az ülésen résztvevő Dr. Körmendy Józsefnek valamint posztumusz Gáty Ferenc református lelkésznek - ők ketten valaha jó barátságot ápoltak - Díszpolgári Címet adományozott.
Dr. Körmendy József számára a sok megtisztelő elismerés mellett mindig a hívektől,
az emberektől feléje irányuló figyelem és szeretet volt a legfontosabb.
Soha nem várta el az ünneplést, de az ünnepi alkalmakkor mindig jó szívvel együtt
örült az emberekkel, mivel tudta, hogy az
ünnepekre igazából a közösségnek van nagy
szüksége.
A papi otthonban töltött évek is munkával
teltek. Megírta Volkra Ottóról − a veszprémi
egyházmegyét a török és kuruc idők után újjászervező első püspökről − szóló monográfiáját, ami 1995. karácsonya előtt meg is jelent.
Ezt követően helytörténeti kutatásokat

Rubinmise
folytatott. Többek közt a francia napóleoni
hadjárat Külsővat környéki eseményeit kutatta és ennek megírásához fogott hozzá. Haláláig dolgozott ezen.
Utolsó éveiben már napi nyolcféle gyógyszert kellet szednie, de fegyelmezetten, zokszó nélkül teljesítette az orvosi utasításokat.
Felsőörs lakóival, katolikus híveivel a papi
otthonból is mindvégig tartotta a kapcsolatot, ahogy hangoztatta, neki itt van a családja. Húsvéti, karácsonyi szentmise alkalmával
– amit gyakran ő celebrált – mindig emberek
várták a templom ajtajánál, hogy baráti szóval, kézfogással köszöntsék.
2005. július 24-én a búcsúi szentmise keretében Felsőörsön, a falu lakói körében ünnepelte rubinmiséjét. Fáradt volt már és gyenge,
de mindenkihez volt kedves szava. Valójában
ekkor búcsúzott el a templomtól és a hívektől.
November elején még a karácsonyi feladatai, a felsőörsi ünnepi program felől gondolkozott.
2005. november 7-én, életének 94-ik, áldozópapságának 71-ik évében Veszprémben
a várban lévő Szent Ferenc Papi Otthonban
hunyt el, azon a történelmi helyen, ahol a
piarista gimnázium és a papi szeminárium
éveit töltötte.
Temetése 2005. november 12-én volt
Felsőörsön. Díszpolgárának temetéséről
Felsőörs Önkormányzata gondoskodott. Sírját százak − hívei, barátok, tisztelők, köztük ismert politikusok, egyházi vezetők – vették körül. Ravatalánál a Tőle búcsúzók méltatták munkásságát, köszönetet mondtak
mindazért, amit a közösségért tett, és azért,
hogy hitből, türelemből, lelki nagyságból, hazaszeretetből példát adott.
A Római Katolikus Egyházközség képviselőtestülete kérelemmel fordult Felsőörs
Önkormányzata
Képviselőtestületéhez,
hogy Dr. Körmendy József közösségért folytatott munkássága elismeréseként és példa
értékű életútjának a jelen és jövő nemzedékek számára történő méltó felmutatása céljából a jelenlegi Úttörő utca nevét (eredetileg Csóra, Szent Imre, Kossuth Lajos utca)
az ünnepi alkalomhoz kötődő eseményként változtassa meg Körmendy prépost
utcára.

A Képviselőtestület a kérésnek helyt adott
és ezzel régi adósság rendezésére nyílt meg a
lehetőség. Emlékezetes, hogy mintegy 10 évvel ezelőtt Körmendy atya kérésére az egyházközség már javasolta az önkormányzatnak, hogy Padányi Bíró Mártonról nevezzék el a templomtól és préposti kúriától induló utcát.
Az akkori képviselők jó része egyetértett
a javaslattal, végül szubjektív ok miatt mégis elvetésre került, ami nagy csalódást okozott.
A templomi ünnepséget megelőzően,
2011. december 9-én a Felsőörsi Civil Baráti Kör is megemlékezést tartott. A kiállítás megnyitóval egybekötött rendezvényre
Dr. Márfi Gyula érsek és Körmendy atyával korábban munkakapcsolatban, személyes barátságban álló néprajzkutató, régész, történész személyiségek kaptak meghívást.
Az érsek úr beszélt Körmendy atyához fűződő személyes emlékeiről, ismertette életútját, méltatta munkásságát majd kérte tisztelőit, hogy fogadják jó szívvel a róla történő utca elnevezést, mivel a múló ünneplések után így állíthatnak számára maradandó emléket.
Hasonló szeretettel beszéltek az atyáról a
szép számú közönség előtt a közismert tudományos személyiségek is. Személyes emlékek, közös munkák elevenedtek fel. Újra
kirajzolódott Jóska bácsi impozáns alakja,
szelíd mosolya. Beszéltek rendkívüli értelméről, hatalmas munkabírásáról, erőfeszítéseiről, melyek nélkül a leromlott Árpád-kori templom nem újulhatott volna meg. Mindenki felé – de különösen a fiatalok irányába – megnyilvánuló segítőkészség jellemezte. Nehéz sora, küzdelmes élete volt, de soha
nem alkudott meg. „Ökumenikus lelkületű ember” volt, abban az időben, amikor
ez még nem volt gyakorlat. Aki találkozott
vele, hatása alá került, mindenki jó felé változott. „Emberformáló ember volt.”

Rubinmise – „Eltörött a hegedű…”
Az évforduló alkalmával nagy múltú községünk a legjobb történelmi hagyományaihoz híven méltó módon emlékezett meg,
méltó emléket állított a 30 éven át és még
azután is áldozatosan szolgáló nemes szívű lelkipásztornak, aki utolsó lélegzetéig fohászkodott híveiért, a faluért, annak minden lakójáért.
Piller Róbert
egyházközségi elnök
vitéz Ajtós József László
esperes plébános
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Jártamban...
Önkéntesség és családi
adventköszöntés
November 26-án a falu számos pontján
társadalmi munkára hívták a lakosságot.
A katolikus testvérek a prépostság épületében és udvarán takarítottak, Bíró Zoltán
jóvoltából új fákat ültettek el az iskolaudvarban, a Kertvég utcai játszótér és a temető környékén, valamint egy újabb lépcsővel gazdagodott a falu. Varga Szabolcs
és csapata ezúttal a Fenyves utca végéből a Hóvirág utcába épített egy lejárót.
Köszönet az önzetlen munkáért mindenkinek, aki hozzájárult a falu épüléséhez,
szépítéséhez!
A délelőtti fárasztó fizikai munka után,
délután a Református Egyházközség várta
a családokat a parókiára, ahol énektanulás, asztalidísz-készítés, karácsonyfa-díszítés, és persze sok finom sütemény és
forró tea várt mindenkit.
Teaest
December 3-án ugyancsak az advent
szellemében a Római Katolikus Egyházközség várta a híveket a prépostságra.
György Adrienn szervező köszöntő szavai után a Peregrinus régizene-együttes
adott meghitt hangulatú koncertet, repertoárjukból ezúttal adventi dalok hangzottak el. Utánuk a hárskúti, Lindenbaum német nemzetiségű kórus következett, akik
kicsit kötetlenebb stílusban, harmonikával
és gitárkísérettel szórakoztatták a nagyérdeműt. A koncertek után teát, forralt bort
ihattunk, süteményt falatozhattunk, a gye-

Mindenki magában hordoz illatokat,
ízeket, hangulatokat, érzéseket, élményeket, amire azt mondja: karácsony. Ez lehet édes, de mostoha is, kedves, de közömbös is. A bennünk rejlő karácsonyélményt
minden ünnepen újra éljük. Úgy telik az
ünnep, ahogyan arra készülünk. Ha édesen, édes lesz, ha közömbösen, közömbös
lesz, ha megfáradva, fáradt lesz. Különféleképpen lehet hát megélni Karácsony ünnepét. Mindenki magához, belső érzéseihez,
hangulatához igazítja ezt az alkalmat. Belső elvárásaink, hozzáállásunk rávetül az
ünnepre. Külsőségeinkkel, karácsonyi kellékeinkkel igyekszünk a saját ünnepünket
kialakítani: díszek, fenyőillat, bejgli, szaloncukor, no meg a karácsonyi szereplők
serege – pásztorok, bölcsek, Jézuska …

rekek pedig a karácsonyra készülődve
kézműveskedhettek. A gyönyörű szép préposti épület megtelt élettel, emberekkel,
illatokkal, és a régi kályhák is megmutatták, hogy van még bennük élet. Kívánom,
hogy egyre többször használják közösségi
célokra a falu lakosai!
Vásár
A Civilház udvarán másnap karácsonyi
vásárt szervezett az Önkormányzat. Főként helyi és környékbéli árusok kínálták
portékájukat, volt itt minden: kézzel készült szappan, ajtódísz, asztali dísz, táska,
kerámia, szőttes, sütemény, karácsonyfadísz, méz stb. A kemencében ízletes pogácsa sült, s ahogy már lenni szokott, a
forralt bor illata már messziről csalogatta a vendégeket. (Remélem, egyszer üvegpohárból is kóstolhatjuk, nem csak műanyagból.) A gyerekeket egy gitárkoncert
és kézműves bütykölő várta. Az est fénypontjaként a Mikulás is meglátogatta a
rendezvényt, csomagokat és szaloncukrot
osztogatott.
Hagyományok
és különbségek
Ma már üres a prépostság épülete. Nem
szűrődik ki lámpafény, nem nyikorog az
utcakapu, csend van az udvarban. Az egykor patinás épület emberért kiállt, termei, szobái kopárak, festményei kifakultak, egy-két bútor emlékeztet csak a régi
szép időkre. Mindez akkor jutott eszembe, amikor egy fényképet láttam az egyik

Karácsony

Törekszünk arra, hogy várakozásunknak megfelelően alakítsuk az ünnepet. Van, amikor jól sikerül az ünnepünk, van, amikor nem. Azon gondolkodtam, hogy mennyi esélyt adunk az
Ünnepeltnek, hogy Ő formálja az ünnepünket! Mennyire marad meg Jézus csomagküldő szolgálati munkatársnak, egy
kelléknek, illetve mennyire kerül a középpontba Ő maga, a „születésnapos”?
Gondolunk-e arra, hogy mi történne, ha
Ő formálná a karácsonyunkat. Meg lehet
próbálni. El lehet engedni az elvárásainkat, eddigi megszokott ünnepi forgatókönyveinket, jól vagy rosszul sikerült
eddigi karácsonyainkat, s lehet engedni, hogy azok új értelmet nyerjenek. Túrmezei Erzsébet evangélikus költőnő na-

utolsó lakóról, aki az Árpád-kori templom szomszédságában álló épület lépcsőjén állt, magabiztosan, mosolygósan, lábaihoz virágzó bokrok értek.
Dr. Körmendy József atyát sajnos én
már nem ismerhettem, csak hírét halottam. A Civil Baráti Kör által szervezett kiállítás rá emlékezett december 9-én. Sokan jöttek el, zsúfoltságig megtelt a Civilház emlékezőkkel és múltidézőkkel. A
felszólalók megemlékeztek az atya gyermekkoráról, volt, aki számos családi ünnepet vele töltött, mások ifjúkori éveit ismerték, sokan emlékeztek miséire, kutatásaira, emberségére, egyenességére. Szimpatikus volt számomra, hogy gyakran átjárt imádkozni Gáty Ferenc református
lelkészhez. Mindenkinek kalapot emelt,
mindenkihez volt egy jó szava.
A kiállítást megnyitó dr. Márfi Gyula érsek köszöntő szavai nagyon elgondolkoztatóak voltak. Ünnepeljük prépost atya
születésének 100. évét, kiállítást rendezünk emlékre, december 12-én mise lesz
a tiszteletére. Ám a tárlat bezár december
végén, a szentmise is véget ér, s marad-e
valami az utókornak mindebből? A nevére átkeresztelt Úttörő utca méltó, maradandó emléket állíthat neki Felsőörs szívében, egykori lakhelye, szolgálati helye
közelében. Az érsek atya tisztelettel kérte az utcanév-változtatás elfogadását, s
ahogy ott, és akkor ő kérte, arra nem lehet
nemet mondani.
P. Ancsa

gyon találóan fogalmaz egyik versében:
„Engedem, hogy szeressen az Isten.” Tulajdonképpen ezt kellene tennünk. Engedni, hogy szeressen bennünket az Isten! Ez az egész ünnep innen ered: Isten
annyira szerette ezt a világot, hogy emberi formában közénk jött, egészen közvetlenül meg akart érinteni az Ő szeretetével. Ma is meg akar érinteni minket,
formálni szeretné az életünket. Azt kívánom, hogy kinek-kinek ezen a Karácsonyon legyen bátorsága engedni, hogy
szeresse az Isten, s ez által tudjon megújulni, új erőkre találni, igaz emberségben növekedni!
Kántorné Pólus Ibolya
református lelkész
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Mire figyeljünk, hogy az évvége szép legyen?
Talán nem csak nekem tűnik úgy, hogy rohannak a napok, hetek, hónapok, és már
megint a télre, az év végi ünnepekre készülünk.
A készülődés során, a Karácsony önfeledt
napjaiban és utána se feledkezzünk meg
azokról, akiknek ez az időszak nem feltétlen jár együtt az örömmel. Ha módunkban
áll segítsünk a rászorultaknak, hogy a mi
ünnepünk is szebb legyen. És persze ne feledkezzünk meg ennek az időszaknak a veszélyeiről sem.
• Mind gyalogosan, mind kerékpárral,
gépjárművel közlekedve számítanunk
kell a megváltozott látás- és útviszonyokra. Ügyeljünk a megfelelő sebesség
megválasztására!
• A zord téli időjárási körülmények között a biztonságos közlekedés feltételei a
jó állapotú téli gumik, az útra bőven elegendő mennyiségű üzemanyag, felkészülés az elakadásra, váratlan hóesésre
takaróval, meleg itallal, ruhával, esetleg
élelemmel, és nagyon hasznos tud lenni
a lapát és a nem mindenütt kötelező hólánc.

• Legyen elegendő tüzelő anyag a háznál,
ne alkohollal tartsuk melegen magunkat, mert az bágyadtsághoz, csökkenő
fizikai teljesítő képességhez, így kön�nyen kihűléshez vezethet.
• Ellenőriztessük a fűtésre használt – különösen a gázzal működő – eszközök állapotát, a kémények tisztaságát, hogy a
tragédiát elkerülhessük.
• Ne csak a karácsonyi bevásárláskor
ügyeljünk arra, hogy a parkoló gépkocsiban, látható helyen értéket ne hagyjunk. A gépkocsit akkor is zárjuk be, ha
a csomagtartóba pakoláskor nem tudjuk
szemmel tartani az utasteret.
• Ne vásároljunk házalóktól vagy túl olcsón ajánlott ajándékokat, mert kön�nyen trükkös lopás vagy csalás áldozataivá válhatunk.
• Karácsony önfeledt napjaiban se feledkezzünk meg a minden évben előforduló karácsonyfatüzekről. Ne hagyjuk
égve a gyertyákat hosszan, és különösen
ne, ha elmegyünk otthonról vagy már
kicsit száraz a fánk!
• A petárda vásárlása, eladása, használata tilos! Csak a kereskedelemben legá-

Az ünnepek kapcsán, sajnos, szólnom kell
olyan dolgokról is, amelyek nem férnek ös�sze a szeretet fogalmával. Az év végén több
időt töltenek együtt a családtagok, a meglévő
és felgyülemlett feszültségek is gyakrabban
robbanhatnak. Ezekben a családi konfliktusokban mindig a gyerekek szenvedik el a legnagyobb sérelmeket. Még, ha nem is részesei fizikai erőszaknak, a lelki bántalmazás, a
szomorú hangulatú ünnep hatása alól nem
tudják kivonni magukat. A gyerekek védtelenek és kiszolgáltatottak!
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság állománya nevében kívánok Mindnyájuknak békés karácsonyi ünnepeket és boldog újesztendőt!
Stanka Mária
r. őrgy.

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

Focihírek

Befejeződtek a 2011/12 évi Megyei II.osztály őszi küzdelmei. Felnőtt csapatunk a 4. helyen, ifjúsági csapatunk pedig a 3. helyen áll.
A felnőtt csapat helyezése mindenképp csalódást keltő, hisz a bajnokság előtt mindenképpen az 1-2. hely
megszerzése volt a célkitűzés, persze nincs még elveszve minden, de
mivel összesen 9 csapat található az
osztályunkban, ezért egy-egy vereség főképp a hasonló erősségű csapatok ellen nehezen helyrehozható.
Pedig minden mesébe illően indult,
hisz a legnagyobb riválisunknak tekinthető Ősi ellen idegenben sikerült nyerni és ez talán elhitette velünk, hogy nem lesz komolyabb ellenfelünk a bajnokságban. Azonban
a következő fordulóban jött egy kijózanító pofon. Attól az Almáditól kaptunk ki hazai pályán, amelyik nem is emlékszem, mikor nyert
Felsőörsön utoljára. Ezt követően a
másik nagy riválisunkhoz Csopakra látogattunk, ahol egy fordulatos
mérkőzésen a 89. percben még vezettünk a végén mégis vert seregként bandukoltunk le a pályáról. A
következő fordulók váltakozva teltek el, szerencsére több győzelemmel, mint kudarccal, de a tavaszi
szezonra mindenképpen fel kell javulnunk, ha előrébb szeretnénk végezni. Bár csekély vigasz, de a mi
csapatunk lőtte a mezőnyben kimagaslóan a legtöbb gólt, és a gólkirályi címért folyó versenyben is a mi
játékosunk, Tar Tamás vezet óriási
fölénnyel a többiek előtt. Ami nega-

lisan beszerezhető kis tűzijátéknak számító eszközöket vegyük igénybe az ünnep színesítéséhez. A médiában ezek
használatának szabályozásáról elhangzó információkat vegyük komolyan,
mert saját testi épségünkért, mások,
akár gyermekeink, sérülésével járó balesetekért csak magunkat okolhatjuk.

tívum, hogy nem csak elöl, hanem
sajnos hátul is nagyon gólképesek
vagyunk, vagyis sok gólt kaptunk,
amelynek legfőbb oka, hogy kapusgondokkal küszködünk. Többször
is előfordult, hogy mezőnyjátékos
állt a kapuban, mert elsőszámú és
egyetlen kapusunk hol munkahelyi
elfoglaltságok, hol sérülés miatt hiányzott.
Ifjúsági csaptunk nagyon tisztességesen szerepel, az előkelő 3. helynél is előrébb tarthatna, de ők még
a felnőtt csapatunknál is komolyabb
kapushiánnyal küzdöttek. Ha jól
emlékszem 12 bajnoki mérkőzésen
7 vagy 8 mezőnyjátékos védett felváltva. Az edző első kérdése nem az
volt, hogy itt van-e mindenki, hanem az, hogy na ki szeretne ma beállni a kapuba. Amennyiben ez a
kapuskérdés megoldódik és a sérültek is felépülnek, lehetőség van az
előrelépéshez.
A Bozsik-programban továbbra
is sikeresen vettünk részt a legifjabb
korosztályainkkal, öröm látni, hogy
egy ilyen kis településen is összejön
gyakorlatilag 5 évfolyamból 18-20
gyerek. Remélhetőleg ők jelentik
az egyesület utánpótlását hosszútávon, és ennek a mintegy 10 éve tartó
utánpótlás-nevelésnek köszönhető, hogy az utóbbi években alig-alig
igazolunk embereket más egyesületektől, szemben más csapatokkal,
ahol szinte szezononként cserélődnek a játékoskeretek.
Galambos Zsolt

Felsőörs Önkormányzata 2012.
Felsőörs Önkormányzata pályázatot hirdet társadalmi szervezetek
részére a 2012-es évre Felsőörs közigazgatási területén közösségi rendezvények lebonyolítására. A pályázat az Önkormányzat 2012. évre
szóló Rendezvény naptárában lévő események lebonyolítására (kivéve az állami ünnepeket) vagy egyéb programok megvalósítására nyújtható be.
A beérkező pályázatok között felosztható 2012. évi keretösszeg: 600 000 Ft.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ha a pályázó Felsőörsön bejegyzett társadalmi szervezet,
• ha a tervezett program a felsőörsi és a magyar nemzeti kulturkör hagyományait eleveníti fel,
• ha a tervezett program környezetvédelmi, a környezeti kultúrát fejlesztő célt valósít meg (pl. illegális hulladéklerakók feltérképezése,
felszámolása, faültetés, stb.).
A pályázatokat Felsőörs Önkormányzatához (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. ) lehet benyújtani 2012. január 31-ig. Pályázni részletes programtervvel és költségvetéssel lehet. A Pályázatokat írásban, de kötetlen formátumban lehet beadni. A pályázat keretében kizárólag a rendezvényhez, vagy programhoz kapcsolódó költségek számolhatók el,
nem számolható el a pályázó társadalmi szervezet működési kiadása.
A pályázatokat az Önkormányzat Humán Bizottsága bírálja el a pályázat benyújtását követő aktuális soros ülésén.
Minimálisan elvárt önrész összeg nincs.
Maximálisan megpályázható összeg sincs meghatározva.
Nem nyújtható támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek korábbi
támogatással határidőre nem számoltak el.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat támogatási szerződést köt,
melyben meghatározza az elszámolás módját és határidejét.
Az Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét: hogy a megítélt támogatás kevesebb is lehet, mint amennyire igényt tart a pályázó. Ez
esetben a pályázónak 7 napon belül nyilatkoznia kell, hogy az igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt támogatással is tudja-e vállalni
a tervezett rendezvény lebonyolítását.
Felsőörs, 2011. december 13.
Felsőörs Önkormányzata
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Iskolai hírek

Gólyahír
Örömmel tudatjuk, hogy 2011. október 4-én
megszületett gyermekünk, Cserháti Ádám.
Szülei: Cserháti Gábor és Dr. Cserháti
Gabriella

„A világ minden gyermekkel újra
kezdődik...”
Anya és Apa legnagyobb örömére
2011.10. 09-én 17:03-kor megszülettem.
Nevem: Bujna Álmos Dávid. Súlyom:
3300 g, magasságom 54 cm.
Név: Varga Dominik
Szül. hely, idő: Veszprém, 2011.11.11
Apja neve: Varga Levente
Anyja neve: Marell Erika
2011. november 11-én 17.30-kor 2750
grammal és 52 cm-rel megérkeztem!
Anyukám és én is jó egészségnek
örvendünk!

Karácsonyi ünnepély az iskolában: 2011. 12. 19. 17.00
óra.
Mindenkit szeretettel várunk.
Téli szünet: 2011. 12. 23 2012. 01. 2-ig
A falusi Betlehemen 2011.
12. 23-án 18,00 órakor az iskolások is szerepelnek.

Kistérségi olvasási versenyen
vettek részt a harmadikosok.
(Erhardt Enikö, Dömölki Luca,
Takács Viktor). Mind a hárman gyönyörűen olvastak fel
egy idegen szöveget. Közülük
Erhardt Enikő II. helyezést ért
el. Nagyon büszke vagyok rájuk. Gabi néni

3. osztályosok mozilátogatása
október és november hónapban:
I. Balatonfüred: Csodálatos
univerzum, Kék bolygó
II. Balatonfüred: Vad Magyarország (természetfilm)
A filmek a környezetismeret
tantárgy tananyagához kiválóan illeszkednek. A tanulók sok
információval és nem utolsó
sorban nagyszerű élményekkel
gazdagodtak, hiszen Magyarország állatairól és tájairól csodálatos felvételeket láthattak.

Gratulálunk, és sok örömöt, egészséget kívánunk!

programajánló
December
15. 18.00 Adventi hangulatban – koncert a Róm. Kat. Műemléktemplomban a Paloznaki Kórus szereplésével („Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” – sorozat) szervezi: Önkormányzat
23. 17.30 Felsőörs Karácsonya - a betlehemes program (műsorral, forralt borral, édességgel) szervezi: Önkományzat, helyszín: Templomdomb (Róm. Kat. Templom mögött)
Program:
• 17.30 Szilágyi Harangegyüttes fellépése a műemléktemplomban
• 18.00 Betlehem és regölős műsor a Malomvölgy Általános Iskola tanulóinak közreműködésével
• Közben: tea, forraltbor a Felsőörsi IKSE készítésében

Közlemény
Felsőörs Iskola Alapítvány számlájára a 2010. évi adó 1 %-ából
424980 Ft érkezett, mely összeget az úszásoktatásra fordítottunk.
Ez az összeg a 2009 évi összeg kétszeresét is meghaladja. Ezúton
is KÖSZÖNJÜK MINDEN TÁMOGATÓNKNAK!
Tudjuk, hogy a FÉK Egyesület tagjai példás összefogással
gondoltak tanulóinkra amint ezt a számlán megjelent összeg is
mutatja. Hálásan köszönjük!

Január 			
1.
Forraltborfőző-verseny, Lovas		
19. Magyar Kultúra Napja, szervezi: Felsőörsért Közalapítvány
20. Újévi köszöntő, Önkormányzatunkat, rendezvényeinket támogatók részvételével, szervezi: Önkormányzat
21. Disznótoros pótszilveszter - hurka, kolbász stb., zene, bál,
szervezi: CBK
Értesítjük kedves nézőinket, hogy a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság 2011. XI. 9. kelt határozatában, elismerve a korábbi évek közműsor-szolgáltatói tevékenységét, az Öböl Televíziót közösségi médiaszolgáltatói besorolásban részesítette. Az Öböl Televízió szerkesztősége a
nyár közepén jelentkezett merőben új műsorszerkezettel és jelentősen
megnövelt műsoridővel. Ezt az utat folytatva a jövőben is a Kelet Balatonon élők mindennapjait érintő döntésekről, a testületek munkájáról,
az intézmények működéséről, a civil szervezetek tevékenységéről heti
két alkalommal, közel két órában kívánunk tájékoztatást adni. Kérjük,
hogy 2012-ben is kísérjék figyelemmel műsorainkat, és észrevételeikkel segítsék munkánkat!
Ez úton kívánunk minden kedves nézőnknek Szeretetteljes, Áldott Karácsonyt és Sikerekben gazdag Új Évet!
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Kiadja: Felsőörsért Közalapítvány a Felsőörsi Önkormányzat támogatásával. Szerkeszti a
Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza
Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor
tudósítások,
információk, események
közölhetők.
Árpád. Készült 600 példányban.
példányban. Hírek,
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
Hirdetésfelvétel
a közösségszervezőnél
a polgármesteri
mindenahóhivatalban.
Lapzárta:
minden hónap 20-án.
A megjelent hivatalban.
cikkek nem Lapzárta:
mindig egyeznek
kinap véleményével
20-án. A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével
adó

