8

„Kezem nyomán” tárlat
Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében november 4-én nyitották
meg a Balatonalmádi Padlás Galériában a KeletBalatoni Kistérség amatőr alkotóinak tárlatát. Hat településről 92 kiállító mutatta be korhatár és műfaji
megkötöttség nélkül alkotásait.
A legkisebbektől a szépkorúakig Felsőörsöt is számos
művészi alkotás képviselte:
- általános iskolásaink rajzai, festményei
- ügyes kezű asszonyaink (horgorolás: Szalai Jánosné,
Sebők Ivánné, Friedlné R. Anna; gobelin: Némedi Magdolna és Némedi Rozália, hímzés: Kreitz Zsuzsa, Kaszás
Zoltánné) lányaink, sőt unokák szemet gyönyörködtető munkái,
- Szalai Krisztina üvegfestő munkái,
- Molnár Bak Endre festményei, akiről eddig leginkább
a porcelán mesterfestő múltját ismertük,
- Kalmár Lajos fafaragásai, melyek a bakonyi kanász és
a juhász mesterség remekbeszabott botjait csodáltatták
meg a nézőkkel.
Külön köszönet illeti Kalmár Lajosné Rózsát, aki több
napon keresztül motorja volt az előkészületeknek, a kiállítás felállításának.
Tisztelet, köszönet és hála valamennyi alkotónak, akik
öregbítették falunk hírnevét. Jó volt felsőörsinek lenni!
A Felsőörsi Önkormányzat Humán Bizottsága nevében:
Rásky Mihályné tanár

A

Felsőörsért Közalapítvány tisztelettel köszöni a 2009 évi személyi jövedelemadó 1%-ának
felajánlását.
Az Alapítvány és az Önkormányzat köszöni, hogy a meghirdetett kézimunka
kiállításra a felhívását szép számmal komolyan vették. Szeretném kihangsúlyozni, hogy komolyan vették, hisz 12
felnőtt és 2 gyermek küldött kézimunkákat.
A beküldött anyagban 9 féle kézműves
technikát mutattak be, vert csipke, gobelin, rece és deltahorgolás, polgári fehérhímzés, lyukhímzés és madeira,
kereszt- szemes hímzés tájegységgel
megjelölve, kalocsai hímzés, gyöngy virágok, harmonikus színekkel kötött
pulóverek.
A kiállítást Szuper Miklósné népi
iparművész nyitotta meg.
Beszédében kiemelte, hogy „a továbbiakban legyen célja mindenkinek, hogy
újabb és újabb kézimunkák kerüljenek
ki mindenki kezéből. Az alkotások nagyon szépek, mindenkinek szívből gratulálok.”
Továbbá felajánlotta szakmai segítségét,
melyet nagy örömmel fogadtam, és
ezennel kérem a kézimunkázni szerető
asszonyok és lányok jelentkezését, hogy
egy hímző kör megalakulásához részvételi szándékukat jelezzék.
A kézimunka kiállításon a Búzavirág
dalkör virágról szóló népdalokkal köszöntötte a résztvevőket.
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Búzavirág nyugdíjas klub november 20-án tartotta az Idősek Napja megemlékezést. A meghívott nyugdíjasok közül szép számmal jelen voltak
a rendezvényen, melyet az általános iskola diákjainak műsora, Kalmár Lajosné és Tislér Gyuláné szavalata valamint a Búzavirág népdalkör szereplése színesített.
A megjelenteket köszöntötte Tislér Gyuláné klubvezető és
dr. Kulcsár Tamás Alpolgármester Úr, aki tájékoztatta a nyugdíjasokat az új testület elkövetkező munkájáról kihangsúlyozva, hogy az előző képviselő testület
terveit, folytatni kívánják.
Rendezvényünkön jelent volt az „Életet az Éveknek”
Veszprém Megyei Nyugdíjas Egyesület Alelnöke - Takács
József, aki Tislér Gyuláné klub vezetővel együtt köszöntötte a jelen lévő 80 év feletti szépkorúakat egy emléklappal és egy szál virággal.
Köszönjük az Önkormányzat anyagi segítségét, valamint
a több nyugdíjas közreműködését a lebonyolításban továbbá a Polgárőrök szolgálatát, nem megfeledkezve Papp
Gyula képviselő segítségéről, aki a helyszínre szállította
a nehezen közlekedőket, Nézicsné Marika a saját gépkocsijával szállította haza a nyugdíjasokat az est végén.
Köszönjük az ÁFÉSZ anyagi támogatását!
Tislér Anikó
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Magyar Kultúra Napja 2011.
Közalapítvány hírei P Á L Y Á Z A T
Kérjük a településünk fiataljait, hogy dolgozataikkal vegyenek részt a pályázatunkon, amelynek célja a szülőföld iránti hűség, kötödés
erősítése.
Az alábbi témák közül válogathatnak a pályázók:
1. Itt születtem én...”- bölcsőhelyem
2. Amiről a kövek beszélnek…- a településhez kötődő mondák, történetek
3. Régi mesterségek
4. Barangolások – táj és útleírások.
A pályázati munkákat felső tagozatos és középiskolás fiataloktól várjuk maximum 3 oldal
terjedelemben, melyre kérjük ráírni a pályázó
nevét, életkorát és címét. A dolgozatokat színes
rajzokkal és képekkel is lehet illusztrálni.
A leadási határidő 2011. január 10.
Személyesen a Könyvtárban vagy postai úton az
Alapítvány címére (8227. Felsőörs Szabadság
tér 2.).
A beküldött munkákból a Magyar Kultúra napi
rendezvényünkön 2011. január 20-án kiállítást
rendezünk és minden kategória győzteseit jutalomban részesítjük.
A beküldött munkák a Felsőörsért Közalapítvány tulajdonában maradnak és a további felhasználásáról a szerzővel együtt döntenek.
A dolgozatokhoz jó felkészülést kívánunk.
A Magyar Kultúra Napjára emlékezünk fenti
időpontban P. Tófeji Valéria írónő előadói estjével.
Tislér Anikó, Felsőörsért Közalapítvány
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A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

A képviselőtestületi
üléseken történt:
elsőörs új képviselőtestülete megválasztása óta – nagy közérdeklődés mellett - három
testületi ülést tartott. A 2010.október 18-án tartott alakuló ülésen alpolgármesternek Dr. Kulcsár Tamást választotta a képviselőtestület.
Az október 26-i ülésen az eddigi négy helyett az alábbi összetétellel két bizottság jött létre
( a két bizottság ellátja a korábbi négy bizottság feladatait):
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TELEPÜLÉSGAZDASÁGI BIZOTTSÁG

HUMÁN BIZOTTSÁG

Piller Péter – elnök

Papp Gyula – elnök

Orbán György

Pásztor István

Papp Gyula

Orbán György

Pásztor István

Vass Csaba György

Vass Ferencné – külsős tag

Rásky Mihályné – külsős tag

Pozsgai Károly – külsős tag

Benedek Szabolcs – külsős tag

Kántor Miklós – külsős tag

Dr. Cserháti Gabriella – külsős tag

TARTALOM:
A testületi ülésen történt............1
Mit jelent a karácsoiny? ........2-3
A Leader-programról ................4
Drága ivóvizünk ......................5
Jártamban ..............................6
Ne féljetek................................6
A Nők Felsőörsért Egyesület
közleménye ..........................7
Iskolai programok ....................7
Hirdetések................................8

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező.
Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38.
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft.
Lapzárta: minden hónap 20-án.

A képviselőtestület november 22-i ülésén felülvizsgálta a hatályos helyi adórendeleteket
és a 2011-es évre a következő érdemi módosításokat hozta:
– Építményadó tekintetében a képviselőtestület egyszerűsítette a rendelet szövegét és a mentesség feltételeit az adó- és mentesség mértékének változatlanul hagyása mellett. Új elem, hogy amennyiben valaki külterületen állandó lakóhelyet létesít, a jövőben ugyanakkora kedvezményt kap, mintha ezt belterületen tette volna.
– Telekadó tekintetében fontos változás, hogy ezentúl, csak a beépítetlen belterületi földrészlet lesz adóköteles az építménnyel
beépített telek nem.
– Iparűzési adó tekintetében meghatározó irányba mutató változtatásokról döntött a testület. 2011.január 1-től mentességet
élvez az iparűzési adó fizetési kötelezettség alól minden olyan vállalkozás, melynek éves nettó árbevétele nem éri el az 1,5 millió Ft-os összeghatárt. Ezen túlmenően az iparűzési adó kis mértékben emelkedett 1,881 %-ról 1,9 %-ra.
– Idegenforgalmi adó tekintetében lényeges változás nem történt a 200 Ft/fő/éj adómérték nem emelkedik.
– A képviselőtestület döntött a Civilház udvarán lévő nyitott szín körüli pótmunkák elrendeléséről. Az új képviselőtestület állást foglalt arról, hogy gépjárműforgalom számára össze kívánja nyitni a Fenyves utcát a Szilvás utcával.
– 2010. december 2. (csütörtök) 17:00-kor Közmeghallgatás lesz a Felsőörsi Malomvölgy Tagiskola tetőterében, melyre minden Felsőörsi polgárt szeretettel hív a képviselőtestület, várjuk a lakosság javaslatait, észrevételeit.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.felsoors.hu) a - Helyi határozatok - Jegyzőkönyvek menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester
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Sziasztok, Kedves Felsőörsiek!
2010. 11.7-én 7.11-kor este megjöttem anyáékhoz. Kicsit
még ismerkedem a világgal, felszedek pár dekát a mostani 3,6
kilómhoz, aztán alig várom, hogy találkozzam veletek! Puszi!
Piller Hajnalka

Kedves Olvasó!
Azokat a cikkeket, melyek hely hiánya miatt nem fértek el az újságban a
www.felsoors.hu honlapunkon az Aktuális – Ami a Felsőörsi Hírmondóból kimaradt menűpont alatt olvashatják.
Plell Olga
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A következő karácsonyi írásokkal a Felsőörsi Hírmondó szerkesztősége
BOLDOG, MEGHITT ÜNNEPEKET kíván minden kedves Olvasónak!
karácsony nekem Jézus
születését, szeretet ünnepét jelenti. Szegény körülmények között istállóbanjászolban született Jézus, és
Isten emberként külde e világunkba. Élete meghatározza valamennyiönk földi életét, mint
megváltó.
Gyerekkorom meghatározza a
mai napig a karácsonyi ünnepek
örömét, szépségét, hangulatát.
Nyolc osztályos korunkban már
magunk rájöttünk arra, hogy felekezeti hovatartozás nélkül Egy
Igaz Istenben hiszünk. Nagyon
fontos volt a karácsonyi előkészületekben a sütés, főzés, disznóvágás, előre befűtött meleg
szoba, még az állatok különös
tisztántartása is. Gyerekkorunban még Apánk vezetésével
kirándulással egybekötve borókafenyőt vágtunk karácsonyfának. Ma már vásárolunk különböző választékból karácsonyfát.
Szenteste napjának éjjelén a Katolikus szokások szerint Kriszlingesek érkeztek hozzánk is, és
a fiatalok eljátszották Jézus születését és hírülvivését. A Faluban két ilyen csoport járt, és
éjfélre a katolikus templomba
érkeztek vissza. Sajnos ez a hagyomány már nincs, és nekem,
mint reformátusnak is hiányzik.
Szenteste még szerény ajándékozás van nálunk mindenféle értékes rivalizálós ajándék nélkül. A
családtagiaink közös ajándékozásának egyformán örülünk.
Karácsony első napján természetesen templomba megyünk, és a
második napon is akár vendégségben vagyunk.
Én úgy élem meg családommal
örömökben a karácsonyt, hogy
az asztal bőségesen megterítve
étellel - itallal, vidáman, szeretetben, tiszteletben, hálát adva
Istennek, hogy ismét együtt lehetünk.
Örömteli - kellemes Karácsonyt
kívánok minden Felsőörsinek
Antal Károly
Ady Endre út. 3.
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Mit jelent nekem Karácsony?
karácsonyi felkészülés adventtel kezdődik. Az advent
szó jelentése „eljövetel”. A latin „adventus Domini”
kifejezésből származik, ami annyit jelent: „az Úr eljövetele”. A karácsonyt megelőző várakozás az eljövetelben
éri el jutalmát. További két jelentése is van az ünnepnek:
várjuk ugyanis az Úr eljövetelét a saját életünkben is, hogy
keresztény életvitelünkkel minél közelebb kerüljünk Istenhez, Jézus tanításához.
Gyermekkoromban a felkészülést, az izgatott várakozást a
hajnali roráté-misék jelentették. A hajnal különös fényei, a
friss hó ropogása, a havas táj, a disznópörzsölés felvillanó
lángjai világosságot és meleget árasztottak. Nem kis nosztalgiával emlékszem vissza a fény különös szerepére, a szikrázó fényszórókra, a gyertya és a fenyő vegyes illatára és a
meghitt családi légkörben a várakozás békés csendjére, az éjféli misék varázsára. A karácsony összeforrott a béke és a
szeretet ünnepével.
Az ajándékokat magunk készítettük, de ezt a szokást a profán karácsony eluralkodása tönkretette. Az ajándékok sajnos egyre inkább anyagi értéket képviselnek, s elsikkad a
lényeg, a szeretettel készített, egyénnek szóló meglepetés. A
karácsonyfa ma is csodálatosan csillog-villog, meghozzák
az angyalok, s ez ma is a család nagy ünnepe, de most már
unokáimmal. Betlehemi játékok kerülnek a fa alá, s karácsonyi dalokkal kezdődik az este: unokáim szemében felcsillan ugyanaz a fény, amit gyermekeim szemében láttam.
A karácsony a békéről, szeretetről és a családról szól. A karácsony megünneplésének éppen az a célja, hogy a betlehemi gyermek szeretetén és jóságán keresztül megértsük és
valamelyest megérezzük Isten irántunk való szeretetét és jóságát.
Kívánom, hogy Karácsonykor legyenek melegebbek a szívek, szeretetteljesebbek a szavak, türelmesebbek a gesztusok,
legyünk megértőbbek, elnézőbbek tágabb környezetünkkel!
Ajándékozzunk jó szót, hitet, bátorítást, önzetlen szeretetet!
Juhász Gyula soraival kívánok Felsőörs lakóinak Áldott,
békés, boldog Karácsonyt!
Karácsony felé
Szép Tündérország támad föl szívemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillagára nézek,
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet,
Ilyenkor decemberben.
Bizalmas szívvel járom a világot,
S amit az élet vágott,
Beheggesztem a sebet a szívemben,
És hiszek újra égi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.
És valahol csak kétkedő beszédet
Hallok, szomorún nézek,
A kis Jézuska itt van a közelben,
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen,
S ne csak így decemberben.
Dr. Bakos József, vegyészprofesszor
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Mit jelent nekem a
karácsony?
egvallom, kissé váratlanul
ért a kérés: írnám le röviden a falu lapjába, hogy
mit jelent nekem a karácsony.
Első pillanatban a minden kereszténykeresztyén számára evidens válaszok
jutottak eszembe: Jézus Krisztus születésnapját, a megígért Messiás eljövetelét, a szeretet erejébe vetett hitet...
Aztán némi töprengés után úgy döntöttem, hogy nem ezekről írok,
hanem gyermekkorom felsőörsi karácsonyairól. Arról a meghitt ünnepélyességről, amely a családokat, de a
falu közösségét is áthatotta. Azokról a
szokásokról, amelyek gyerekkoromban, a 60-as, 70-es esztendőkben még
elevenen éltek Felsőörsön. Hiszen,
főleg így karácsony tájékán, bennünk,
középkorúakban, idősebbekben egyre
erősebb az a gyeremeki vágy, amit Ady
Endre így fogalmazott meg:
„De jó volna mindent, mindent
Elfeledni,
De jó volna játszadozó
Gyermek lenni,
Igaz hittel, gyermekszívvel
A világgal
Kibékülni,
Szeretetben üdvözülni.”
Abban az időben az advent valódi felkészülést jelentett a nagy ünnepre.
Nem volt ugyan égőfüzér minden elképzelhető helyen, nem voltak hivalkodó ablak- és ajtódíszek, még
adventi koszorúk se nagyon, de a falu
katolikus és református családjai vasárnaponként megtöltötték a templomokat.
Mi, katolikus ministránsok szorgalmasan gyűjtögettük azokat a kis piros
papírszíveket – igazolást arról, hogy ki
hányszor ministrált –, amik aztán
szenteste az oltár melletti két fenyőfára kerültek.
A nagyobbak, a krisztkindli-játék szereplői már tanulták a szerepeiket. Ezt
a különleges betlehemest, ami századokkal ezelőtt Padányi Bíró Márton
prépostságának idején honosodott
meg a községben, Dr. Körmendy Jó-
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A Nők Felsőörsért Egyesület Decemberi programok
KÖZLEMÉNYE
2010. október 3-án Ajka térségében bekövetkezett - számunkra, a térségtől távolélőknek – elképzelhetetlen mértékű és következményű katasztrófát követően a Nők Felsőörsért Egyesület október 6-án
adománygyűjtési felhívást tett közzé, amelyben kértük a falu lakosságának csatlakozását. Egyesületünk vezetése úgy döntött, hogy a támogatóinktól kapott 1%-os támogatási összeget erre a célra használja fel.
Felhívásunkra a mintegy 35 családtól (és anonim támogatóktól) is öszszegyűjtött, (melynek becsült összege: kb.130 ezer forint) értékű szállítmányt Varga László és családja kisteherautóval a kijelölt, (Ajka,
gyűjtőhely) helyszínre szállította 2010. október 10-én.
A szállítmányt a gyűjtőhelyen önkéntes munkát végző „KristályVölgy” egyesület aláírásával igazolta.
A szállítást követően is jelentkeztek adományozók, adományaikat
újból elszállítjuk.
Köszönjük mindazoknak, akik segítségükkel enyhítették a katasztrófa következményeivel érintett lakosságot!
A szállítmányunk összetétele: tartós kolbászfélék, tej, tejtermékek, sajtok, konzervek, húskrémek, tésztafélék, cukor, liszt, só, ecet, méz, lekvárfélék, teák, kávé, tasakos levesek, száraz hüvelyesek, zacskós
készítmények, pudingfélék, kakaó, csokoládék, édességek, tisztítószerek, mosószerek, mosogatószerek, fogkrémek, szappanok, papírárúk,
pelenkák, törlőkendők,védőkesztyűk, seprűk, lapátok, bébiételek, ásványvizek, üdítők, gyümölcs, paprika, paradicsom és egy gáztűzhely
annak a családnak, akiknek gyermeke súlyos szemsérülést szenvedett.
Az adományozók aláírták az adományozási listát, köszönet támogatásukért!
Akik adományoztak: Kovács Andrásné, dr. Vízi Béláné, Vízi Gabriella, Szélesi Imréné, Sebestyén László és családja, Szalai János
és felesége, Eckert Anikó, Rásky Imréné, Mesterházi Lajosné,
Friedlerné Rapali Anna, Csordás Róbert, Angyal István és felesége, Havelda Károly, Angyal Zoltánné, Sörösné Sasvári Erzsébet, Kappel Mária és Alexander, Pintér László és családja,
Szilágyiné S. Györgyi, Czizmadia András és családja, Tóth Csaba
és családja, Benedek Szabolcs és családja, Vass Gábor és felesége, Bogdán Ildikó és kollegái, Strenner István, Varga Jánosné,
Vejmola Ferenc és családja, Németh Ferencné, Tauber György,
dr. Pudmer Erzsébet.

HIRDETMÉNY
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselőtestülete ezúton
értesíti az érintetteket, hogy 2010-ben – a karácsonyi ünnepkörhöz kapcsolódva - egyszeri karácsonyi ajándékot ad minden Felsőörsön élő 62 év feletti időskorúnak és minden nagycsaládban
élő 18 év alatti lakosnak. A pénzbeli ajándék mértéke 2000 Ft/fő.
Kérjük a tisztelt érintetteket, hogy amennyiben lehetőségük engedi, az ajándékot a Polgármesteri Hivatal házipénztárában személyesen, vagy meghatalmazott útján 2010. december 17-ig
vegyék át. Az ajándékot egyéb esetben házhoz visszük.
Meghitt, boldog karácsonyt kíván minden felsőörsi lakosnak: a
Képviselőtestület.
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az iskolában

December 11. Luca napi csere-bere
December 17. 16,00 óra KARÁCSONYI MŰSOR
December 21. Kövi Szabolcs koncert
2010. október 27-én iskolai KI MIT TUD? keretében mutathatták be diákjaink kreativitásukat. Önállóan készültek a tanulók dallal, verssel, énekkel,
tánccal. Különböző hangszereken egyéni fellépések
is voltak. Az egyéni és csoportos bemutatók egyaránt
nagy sikert arattak. A legmulatságosabb Nagy Dani
és Görög Dani párbeszédes verse és Benedek
Zorka pantomim előadása volt.
2010. november 20-án a felsőörsi iskolások köszöntötték a falu nyugdíjasait vidám műsorral, versekkel
és dalokkal.
2010. dec.11-én első alkalommal rendezünk Lucanapi csere-berét az iskolában.
A tanulók játékokat, mesekönyveket, kártyákat stb.
cserélhetnek egymás között. A megunt játékok így
újabbakra cserélhetők. A karácsonyi készülődéshez
az idén is hozzátartozik a mézeskalácssütés az iskolában! Minden osztály egy-egy recept szerint készíti el
az édességet.
Szeretettel várjuk a falu lakosait az iskolások karácsonyi ünnepélyére 2010 dec. 17-én 16,00 órai
kezdette.
Az iskola és az önkormányzat szervezésében 2010.
december 21-én 18,00 órakor Kövi Szabolcs fuvola
hangversenye lesz, melyre mindenkit szeretettel várunk!
A falusi Betlehem műsorában az iskolások Kodály
dalcsokorral köszöntik a karácsonyt.
-------------------------------------------------------------A vörösiszap áldozatainak megsegítésére a második
osztályosok vásárt rendeztek. Az iskolában és a Fenyves utcában árulták játékaikat, hogy a befolyt öszszegből segíthessék a katasztrófa áldozatait. A tanulók
saját kezdeményezése volt a segítő szándék. A vásárt
ügyesen meg is szervezték és lebonyolították. Az öszszegyűjtött pénzt 14 220 Ft-ot az egyik szülő utalta
el a katasztrófa áldozatai részére
Főszervezők: Erhardt Enikő, Dömölki Luca, Takács Viktor, Benedek Zalán, Pócza Mihály és
Nyitrai Marcell tanulók.
Nagyon büszke vagyok rá, hogy az osztályomba
ennyi jóérzésű kisdiák jár!
Gabi néni

Felsőörsi HÍRMONDÓ
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JÁRTAMBAN…

A következőkben új rovattal jelentkezik a Felsőörsi Hírmondó. Egy fiatal kisgyermekes édesanya írja le gondolatait, véleményét a faluban történt aktuális eseményekről, programokról, s mindarról, amit jártában-keltében tapasztal Felőörsön. A
rovatnak kettős célja van: egyrészt felhívni a figyelmet a faluban történő programokra, másrészt egy nézőpontból értékelni azt, bízva abban, hogy a helyi közösségi
élet épülését szolgálja.
Természetesen a vélemény szubjektív, a cikkeknek sohasem célja kritizálni, pláne
megbántani másokat. Kérem, fogadják olyan szeretettel, amilyen gonddal készült!
A Klub.
Egy kis faluban napközben többnyire babakocsit toló anyukákat és nyugdíjasokat lehet
látni. Talán mi kicsit másképp látjuk a falut,
hiszen nemcsak este, késő délután érkezünk
meg az iskolából, vagy a munkahelyünkről,
hanem nap mint nap feljárunk a „központba”, ügyeket intézni, boltba, postára.
Egyik kedd reggel mi is elindultunk kislányommal, a református parókia Kálvin-termébe, ahol az újonnan szerveződő
Baba-mama klub alkalmára igyekeztünk.
Szeretem ezt a termet a világos ablakaival, barátságos színeivel, és gyönyörű fafaragásával,
melyet Simon Gábor készített. Minden második kedd délelőtt jövünk mi itt össze, s beszélgetünk gyermekeinkről, magunkról,
megválto- zott életünkről és Istenről. Jó egy
kicsit kimozdulni otthonról, nevetni saját és
társunk történetein, majd újult erővel és lelkesedéssel hazatérni.
Ünnep.
Október 23-a nehéz ünnep. Nemcsak még
máig tisztázatlan részletei és frissessége miatt.
Nehéz jó ünnepséget szervezni. Idén a megemlékezés három részből állt. Kezdődött az
iskola tetőterében, ahol a polgármester rövid,
de frappáns beszéde után helyi előadók léptek fel – már nem először – előttünk. Szántai Mónika verseket szavalt. Szeretem Márai
Mennyből az angyalját. A vers tiszta, őszinte
erejével megrázó kinyilatkoztatás a 89 éves
korában öngyilkosságot elkövetett emigráns
tollából. Lengyelné Faragó Ildikó magyar
népdalokból álló fuvolajátéka és Kelemen
András gitármuzsikája szívet melengetően
szárnyalt az összegyűlt ünneplők között.

Ezután fáklyás menetben indultunk el a
Hősök kertjébe, ahol a helyi szervezetek, civilek, egyházak és az Önkormányzat elhelyezte a megemlékezés koszorúit. Szép volt
ez az ünnep. Olyan, amilyennek lennie kell.
Bensőséges, giccstől mentes, őszinte és - nem
túl hosszú.
A parókia.
A református parókia épületét régről ismerhetik a tősgyökeres helybéliek. Jómagam sajnos már csak a máladozó falu, szú ette
tornácos házat ismertem. Mondhatom
mindezt múlt időben, hiszen november 6-án
hálaadó istentisztelet keretében átadásra került a megújult-megszépült parókia épülete.
Az átépítés új tereket hozott létre; egy nagyobb, kényelmesebb gyülekezeti termet, két
kiállító teret (egyik az egykori Gáty házaspár tiszteletére, a másik egy szőlészeti-borászati tárlat), illetve egy irodát, két új mosdót.
Az istentiszteletet jó hangulatú szeretetvendégség követte, ahol ki-ki kipihenhette a beruházás fáradalmait és az átadó ünnepség
szervezési gondjait. Remélem, hogy az új
épületben szervezett programok hozzájárulnak a gyülekezet szellemi épüléséhez!
Az Udvarház.
Az október még egy újdonságot hozott számunkra, kinyitott az évek óta zárva tartó Udvarház étterem. Bár a név és a kínálat más lett
mint volt, a pizza remek! Bízom benne, hogy
a tulajdonosok folyamatos munkája színvonalas és igényes hellyé teszi az egykor oly
híres, helyi éttermet!
P. Ancsa

Rendezvények
December
2010.12.16. 18.30: Karácsonyi koncert, helyszín: Református Parókia
2010. 12.21 18.00: Kövi Szabolcs koncertje Mosonyonyi Emese mécseseinek fénye
mellett, helyszín: Malomvölgy Általános Iskola tetőtere
2010.12.23 17.30: Betlehem

Felsőörsi HÍRMONDÓ

Ne féljetek
Jött az áradat s vitt mindent,
A száz éves tölgyet, a házat s az embert.
Félrehúzni a harangot nem volt idő,
Elsodort mindent az iszonyú erő.
Elvitte a gyerekszobát,
Melybe’ este még gyermek hált.
Elragadta a mesekönyvet
s a pöttyös labdát,
Csodás álmok s vágyak – jó éjszakát.
Vörös jelet festve a házak falára
Tombolt megállíthatatlan
az Isten adta,
Mert, hogy tudott róla annyi bizonyos,
Megannyi könny, sírás odáig elhallott.
Az emberek utána némán
e művet bámulták.
Elhinni, hogy ez történt,
talán nem is tudták.
Kérdezni most nincs idő – ki tette?
Némán a lapát után nyúlt,
jött szomszéd
S aki csak tehette.
Jegyezzétek hát fel a naptárba e napot!
Az ember egy újabb leckét kapott.
Ha kell életet ment, segít,
küzd és harcol.
Csak, hogy tudd, új erő
született az iszapból.
Kinek eddig nem is köszöntek,
A haragos szomszéd
kivel most kibékültek,
Jött testvér s a rokon.
A sok segítség a szomszéd falukból.
S mire az ember nem volt eddig képes,
Lám elrendezte azt is az élet.
Én csak egyvalakit tudok, ki erre képes.
Uram, teremtőm, most már értlek.
Tauber György

zsef plébános, az „esperes atya” elevenítette föl, felkutatva az írásos emlékeket, megkérdezve, megénekeltetve a régi öregeket. A
népszokás – melyről az eredeti filmfelvétel megtalálható a veszprémi Laczkó Dezső Múzeumban – különleges értéke, hogy az eredetileg német játék alatt az egyik legszebb késő-középkori magyar
vallásos népénekünket éneklik a szereplők.
Az advent utolsó napjaiban megszaporodtak a templom körüli
teendőink. A felnőttek fenyőfákkal, fenyőágakkal feldíszítették az
oltárt és a szentélyt. Mi gyerekek, segítettünk fölállítani, berendezni a betlehemet. Ez azzal kezdődött, hogy önkéntes csapatok
szerveződtek, akik nagy vékákban mohát hoztak az erdőről. (A
legszebb moha a források nyugati oldalán lévő sziklákon nőtt.) A
jó kéttenyérnyi mohadarabokkal a betlehemet tartó asztalt borították le. Soha nem felejtem el azt az élményt, mikor Angyal Imre
bácsinak, az „aranykezű” bognármesternek segíthettem új istállót, kerítést és gémeskutat készíteni a betlehemi jászol köré. A
szenteste előtti délutánon Körmendy atya mindig uzsonnán látta
vendégül a segítőket. Azt a püspökkenyeret, amit ilyenkor majszolgattunk, szintén lehetetlen elfelejteni.
Aztán a szenteste. Amíg délután édesanyám házi kenyeret sütött
és mandulás aprósüteményt a karácsonyfára, én édesapámmal vörösborért mehettem a pincénkhez. Hazatérve együtt díszítettük
fel a fát, ami rendszerint boróka volt. Estefelé már izgatottan vártuk a krisztkindliseket. Többnyire egy, két, olykor három csoport
is járta a falut. Minden háznál szívesen látták őket, nemcsak a katolikusoknál.
Vagy előttük, vagy utánuk érkezett boldog ünnepeket kívánni
Doszport bácsi, a falu kanásza, hogy az igazi pásztorok is képviseltetve legyenek a szent ünnepen. Hosszasan igazgatta szájához a
pléhkürtöt, aminek furcsa, kurrrogó hangja mégiscsak szép volt,
mert hozzátartozott az ünnephez. A kürtölés után elmondta a köszöntőt, amit a gazdák – apám is – borral, szalonnával, süteménnyel és pénzzel honoráltak.
Az éjféli misén a krisztkindlisek ministráltak és egy időben a mise
előtt újra előadták a játékukat. A mise végén felcsendülő „Csordapásztorok midőn Betlehembe...” kezdetű dalt gyakran népzenei
díszítésekkel, túláradó jókedvvel együtt énekeltük.
Hiszen a karácsony a jókedvnek, az örvendezésnek az ideje is,
ahogy Nagy László írja:
„Vigadjunk, hogy enni tud a
rongyosok új fia kerekedjék mint a duda
orcája dundira...”
Hazatérve bizonyára sokan éreztük ismét csak Adyval szólva:
„Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma...”
Az utóbbi években mintha a karácsonyunk erről az igazi lényegéről, az együtt ünneplés megtisztító öröméről terelődött volna el
a figyelem. Tereljük vissza mihamarább! Ismerjük meg elődeink
szokásait és kíséreljük meg közösen föléleszteni azokat. Ehhez kívánok minden jót, és egyben békés, boldog ünnepeket a falu minden lakójának.
Simon Gábor

Mit jelent a Karácsony?
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int a keresztény kultúrkörbe született embernek természetesen Jézus születésének ünneplését, az egyházi hagyományokat, a családi, közösségi együttléteket, a
templomot és az emlékeket jelenti, amelyek sorjáznak kisgyerekkortól.
Az 1950-es évek elején karácsonykor Apám fenyőágakat tűzött
egy kifúrt rúdba, mert fenyőfát venni nem lehetett, a bakonyi telepeket pedig erősen őrizték. Azért illatos volt a fa és a szerény ajándékokat is alája lehetett tenni. A család felnőtt tagjai nagykabátosan
elindultak szentestén a misére, mi Nagymamával vártuk őket. Aztán
havas lábakkal topogva-dobogva hazaérkeztek, bejöttek a meleg szobába és elmesélték, mi volt a szentmisén. Reggelre pedig megjött a
Jézuska, ajándékait letette a „fa” alá.
1956. kemény telén méteres hó állt az udvarban. A Karácsony
jó volt, mint máskor is, de a felnőttek gyakran suttogva beszéltek a
forradalomról, valahová elment emberekről, rokonokról. Soha nem
látott szépségű képeslapok érkeztek csillogó hóval fedett fenyőfákkal, hegyekkel, fénylő templommal, amiket a szinte gyerekként
nagyvilágba kiszakadó unokabátyáim küldözgettek Svájcból, Svédországból. A második szomszédban egy itthagyott néhány hetes kislányt gondoztak, akinek szülei szintén elmentek a
menekülthullámmal. Anyám és Nagymama kristálycukorból valamiféle recept szerint kockákat formált, beletették a régebbről maradt üres szaloncukor papírba és ez került a fára ezen a karácsonyon.
Később a hosszú kollégiumi évek alatt már december elejétől számolgattuk a napokat, vártuk a hazautazást, a karácsonyi szünetet.
Izgatottan meséltük egymásnak, kinél milyen lesz a Karácsony. És
valóban, ott voltak az otthoni asztalon a megszokott – talán évszázados hagyomány szerinti – ételek, sor került a család ünnepi találkozásaira.
De a legszebbet mindig a kisgyermekek jelentették a karácsonyban. Először jöttek a kis unokaöcskösök, aztán ifjú házasként a saját
gyerekek. Mindegyikük új szín, új varázslat volt. Rájuk alapozódott az ünnep, mindent nekik és velük lehetett csinálni. Az elbűvölt csillogó szemek mindennel felértek. Ma már pedig itt vannak
az unokák, velük ismétlődik, újul a régi Karácsony.
Mit jelenthet még a Karácsony az emlékek láncolatában?! Némely időszakban az ünnepnapok előtti küzdelmet, hajrát, hogy
minél több napot a családdal lehessen tölteni a bánya szigorú termelési menetrendje közepette. Aztán, már a felsőörsi években a
szentestén szállingózó hóesésben, vagy csillagos égbolt alatt a templomdomb felé igyekvő ünneplőruhás embereket, Körmendy atya
szelíd mosolyát. És jelenti még – újabb történelmi dátum – 1990.
karácsonya szentestéjén a zsúfolásig megtelt templomból kijövő
emberek közt az atyára várakozó, őt köszöntő dr. Horváth Balázs
elegáns alakját is.
Váltakozó esztendők következtek, reménykedés, emelkedés, csüggedés, de karácsonyaink, ha tudtunk rá vigyázni, szépek maradtak.
2010. Karácsonya sorsfordító időben talál meg minket, a szűkebb és nagyobb közösséget egyaránt. Úgy gondolom, most is
mindannyian méltóak tudunk lenni gyökereinkhez és a régi Karácsonyokhoz.
Felsőörs, 2010. nov.21.
Piller Róbert
nyug.á.bányamérnök
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Felsőörs településen mindenki saját bőrén érzi, hogy a víz- és csatornadíj egyre nagyobb szeletét képezi a havi rezsinek.
Utánajártam a tényeknek, lássuk:

Merre tart a vidékfejlesztés?
2010. szeptember 21-én V. Németh Zsolt a Vidékfejlesztési Minisztérium államtitkára előadást tartott Vidékfejlesztés – múlt,
jelen jövő címmel Nemesvámoson.
Az új szakmapolitika célja a vidék egységként való kezelése,
ezért is kapott a minisztérium új elnevezést.
Cél a mezőgazdaság gazdasági erejének visszaállítása, a vidéki
gazdaság gerincét a mezőgazdaság kell, hogy képezze az EU
irányvonalnak megfelelően, ehhez azonban a kis- és középgazdaságok támogatására van szükség.
Az ez idáig meghozott döntések is ezt szolgálják:
Nemzteti Földalap létrehozása
gazdaság adómentes átörökítési lehetősége
vízgazdálkodási járulék megszüntetése
kistermelői rendelet megalkotás
Fontos cél vidéken az alternatív energiahasznosítás meghonosítása, ennek gerince a biomassza program lehet, melyhez kapcsolódhat a közmunkaprogram is. Elsősorban olyan
fejlesztéseket kell támogatni, amelyek munkahelyet teremtenek
és előtérbe helyezik a munka értékét.
Fontos további intézkedés a közbeszerzési törvény szabályozásának módosítása, a közétkeztetést kivették a közbeszerzésre kötelezett beszerzések köréből. Helyben kell termelni és
értékesíteni, vissza kell állítani a helyi piacok funkcióját és rangját.
Tisztelni és értékelni kell a munkát és az áru értékét.
A LEADER programmal kapcsolatban elmondta, hogy jelenleg a rendszert felülvizsgálják, és több kisebb, az ügyfelek érdekeit szem előtt tartó módosítás bevezetését tervezik, mint
például a kérelem- és pályázatkezelési idő megfelezése, a rendszer alapjaiban történő átalakítása 2013-tól várható. Addig is
jó hír az ÚMVP érintettjeinek, hogy a közbeszerzési törvény
módosítása azt is tartalmazza, hogy a 80 millió Ft alatti beruházásoknál a közbeszerzési kiírást követően nyílt eljárás helyett,
három árajánlat kérésével is le lehet bonyolítani a beruházást,
ami a helyi vállalkozók beruházásokba való bevonását ösztönzi.

Új Magyarország Vidékfejlesztési Program (ÚMVP) félidős
értékelés

A vízellátás, a csatornázás helyzete

Az ÚMVP tervezése 2007-ben kezdődött, amikor önkormányzatok, helyi civilszervezetek és vállalkozások együttműködésével megalakultak a Helyi Vidékfejlesztési Közösségek,
majd a Helyi Vidékfejlesztési Stratégia megalkotását és elfogadását követően országosan 96 szervezet nyerte el a LEADER
Helyi Akciócsoport minősítés.
Ilyen közösség a Bakony és Balaton Keleti Kapuja is. A jogszabályi keretek között rögzített feltételek alapján vidékfejlesztési
programok – ÚMVP 3-as tengely – megvalósítására 2,5 millió
Euró, a LEADER program megvalósítására 1.8 millió Euró áll
2013-ig rendelkezésünkre. A munkaszervezet működési költségei 2015-ig 831 ezer Euró.

elsőörs saját önkormányzati tulajdonú vízellátó- és szennyvízelvezető rendszerrel rendelkezik, ellentétben egyes szomszédos
településekkel (pl.: Balatonalmádi, Alsóörs), ahol a közműrendszer a Magyar Állam tulajdonát képezi. Lovason és Paloznakon vegyes közműtulajdon van: vízellátás állami, szennyvízelvezetés önkormányzati.
A felsőörsi Malomvölgyben lévő 6 db ivóvíz kút a falu kizárólagos vízellátását jelenti. A kitermelt víz kezelés nélkül fogyasztható,
minősége kifogástalan, csak fertőtlenítésére van szükség. Ezt a vizet szivattyúk juttatják az „úttörőtábornál” lévő víztároló medencébe, ahonnan újabb szivattyúk továbbítják Felsőörs vízellátó rendszerébe és a Kökény utcában található hálózati víztárolóba. Felsőörs ivóvíz szempontjából tehát nagyon jó természeti adottságokkal rendelkezik és teljesen önellátó.
Felsőörs területén keletkező szennyvizek többnyire gravitációs csatornarendszeren kerülnek összegyűjtésre, majd szennyvízátemelők (5 db) segítségével jut a szennyvíz Alsóörsre, a regionális szennyvízhálózatba. A regionális rendszer a Fűzfői Regionális
Szennyvíztisztító telepre juttatja a szennyvizet, ahol fizikai, kémiai és biológiai tisztításon megy keresztül. A tisztított szennyvíz
kikerül a Balaton vízgyűjtő területéről, csökkentve a tó szennyezőanyag terhelését. Továbbá a Balaton elkerülése az üzemeltető
részére is nagy könnyebbséget jelent, mert sokkal enyhébb kibocsátási határértékek betartására van kötelezve.

Mi történt az elmúlt három és fél évben?
Két alkalommal lehetett a 3-as tengely jogcímeire pályázni, és
egy alkalommal a LEADER forrásokra.
A döntéshozatal döcögős, hosszú és körülményes az ellenőrzés, értékelés folyamata, túlbürokratizált, sokszereplős a
rendszer.
A LEADER szellemiséggel ellentétesen
centralizált, utasításelvű működés és
tervezés
valósult
meg. Ez nem tesz jót
sem a programnak,
sem a vidéknek.
Most kezd kirajzolódni az a szakmapolitikai akarat, ami lehetővé teszi majd számunkra, hogy valós LEADER szellemiségű
működési keretek között, valós vidékfejlesztést hajthassunk
végre.
Jogokat és kötelességeket kell adni mind az akciócsoportoknak,
mind a fejleszteni vágyó projektgazdáknak.
Olyan projektek finanszírozásának és megvalósításának lehetőségét kell támogatni, amelyek megfelelnek a helyi igényeknek,
segítik a térség fejlődését.
Ha észrevétele, javaslata van az ÚMVP megvalósításával kapcsolatban, kérjük juttassa el hozzánk, hogy együtt egy valóban
sikeres és fejlődés felé nyitó Bakony és Balaton Keleti Kapuját
építhessünk.
Kontics Monika
munkaszervezet vezető
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Mi kerül ennyibe?
A felsőörsi ivóvíz- és csatorna hálózatot a DRV üzemelteti az Önkormányzattal kötött szerződések alapján. A
víz- és csatornadíjakat az Önkormányzat határozza meg
az üzemeltető előzetes díjkalkulációja nyomán. A díjban
fizetjük meg a DRV „hatalmas vízfejét”, a vezetőség
botrányos végkielégítéseit és a százmilliós tanácsadói
szerződéseket.
Felsőörsön a lakossági vízdíj jelenleg két tényezős (450
Ivóvíz kút a Malom-völgyben
Hálózati víztároló a Kökény utcában
Ft alapdíj + 158 Ft/ m3 fogyasztási díj), a csatornadíj
pedig egytényezős (863 Ft/m3 állami támogatással 728 Ft/m3). Ezen összeghez jön még hozzá az ÁFA és a Vízterhelési díj. A
fentiek alapján egy átlagos felsőörsi fogyasztó víz- és csatornadíja mintegy 1100 Ft/m3.
A DRV az üzemeltetésre átvett önkormányzati közműveket „bérli” az Önkormányzattól és ún. eszközhasználati díjat fizet az Önkormányzatnak, ezt a költséget a DRV a lakosságra hárítja. Az eszközhasználati díjból befolyt összeget az Önkormányzat elkülönítve kezeli, ebből kerülnek kifizetésre a közműrendszeren végzett beruházások (pl.: szivattyúcserék). Az Önkormányzat pályázat
útján állami támogatást kap a magas díjak mérséklésére, ezen támogatás nélkül a csatornadíjunk 728 Ft/m3 helyett 863 Ft/m3
lenne. Minden jel arra mutat, hogy az állami támogatás mértéke az elkövetkező években folyamatosan csökkenni fog,
majd előbb-utóbb meg is fog szűnni, ezáltal a fizetendő lakossági havi díjak a tényleges költségek állandósága mellett is
növekedni fognak.
Díjak összehasonlítása
A víz és csatornadíj összege a Bakonykarsztos üzemeltetésű településeken (pl.: Szentkirályszabadja, Veszprémfajsz, Veszprém) közel fele a
felsőörsinek, a szomszédos DRV-és településeken közel azonos mértékűek (Almádi, Alsóörs, Lovas, Paloznak). Fontos azonban kiemelni, hogy a csatornadíj mértéke országos és régiós összehasonlításban is kiemelkedően magas.
Lakossági nettó víz- és csatornadíjak környező településeken
(állami díjtámogatással, 5m3/hó fogyasztás esetén)
Célkitűzések
Képviselőtársaimmal keressük a lehetőségeket, hogy a csatornadíj az elkövetkező években mérsékelhető legyen. Az előzetes belső
egyeztetéseink alapján biztosíthatom a felsőörsi lakosságot, hogy a DRV jövő évre vonatkozó, további áremeléseket tartalmazó
(lapzártakor megérkezett) díjjavaslatát nem fogjuk elfogadni. A fejleményekről a későbbiekben beszámolok….
Pásztor István
Önkormányzati képviselő
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