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A Felsőörsi Sportegyesület hírei

HÍRMONDÓ

Minden kedves sportbarátnak kívánunk Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új Évet!
Köszönjük az adójuk 1 %-ának felajánlását, melyet a serdülő csapat támogatására fordítunk.
Sportegyesület vezetősége

Gólyahír

III. évfolyam 11. szám 2009. december

A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

2009. 10. 02-án születtem,

Csanádi Imre

57 cm-rel és és 4 kg-mal,

KARÁCSONY FÁJA

Tóth Lívia a nevem.
Anyukám: Musatics Katalin

A karácsony akkor szép,
hogyha fehér hóba lép, –
nem is sárba, latyakba…
Ropog a hó alatta.

Apukám: Tóth Balázs
Gratulálunk!

„Takarítsa meg egyhavi
gázszámláját!
8 %-kal olcsóbb gáz!”

Kedves Babák és Mamák!

Csütörtökönként 10.00 órától Baba-Mama Klub a Civilházban. Minden második csütörtökön Ringató foglalkozás (decemberben 3-án és 17-én). Szeretetettel
várunk Titeket!
Könyvtár, Felsőörs

Információ: Karácsony Attila Felsőörs
Fő utca 46. Tel.: 0630-3252536
E-mail: szitasi.andrea@chello.hu

Hegyek hátán zöld fenyő,
kis madárnak pihenő, –
búcsúzik a madártól,
őzikéktől elpártol.

www.felsoors.hu

Beszegődik, beáll csak
szép karácsony fájának;
derét-havát lerázza,
áll csillogva, szikrázva.

Böngéssze Ön is honlapunkat!

2009. DECEMBER 2010. JANUÁRI PROGRAMOK
December
12. 04. (p) 16.00 Advent fényei

Családi ünnep, Mikulásvonat,
Karácsony ízei és italai

12. 15. (k) 18.00 Karácsonyi koncert
12. 23. (sze) 17.30 Betlehem
12. 29. (cs) 16.00 Előszilveszter tizenévesekkel

a Batthyány téren

Civilház

NŐFE

Iskola
Civilház

Önkormányzat
Önkormányzat
Önkormányzat

Iskola
ISkola

Önkormányzat
Önkormányzat

Ahány csengő: csendüljön,
ahány gyerek: örüljön,
ahány gyertya: mind égjen
karácsonyi szépségben.

2010. január-február
2010. 01. 23.
2010. 01. 30.

Piramisok - Sörös István előadása, majd játékosd vetélkedő
Sportos nap

A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk.
Kedves Olvasók! A Felsőörsi Hírmondó száma legközelebb 2010. február elején jelenik meg.

Felsőörsi HÍRMONDÓ

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági 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 hó 20-án.
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Tartalmas évet zár
a Búzavirág Népdalkör

Rendőrségi hírek

A testületi ülésen történt

Néhány jó tanács az év végi vásárlásokkal kapcsolatban
2009. november 19-én soros ülését tartotta a Képviselő-testület.
• Elsőként a Balatonalmádi Szociális
Alapszolgáltatási Központ fenntartására
kötött Intézményfenntartó Társulási
Megállapodás módosítását tárgyalták a
Képviselők. A módosítás indoka az
volt, hogy Alsóörs és Balatonfűzfő is
csatlakozik a Balatonalmádi intézményhez. Ezen kívül Balatonalmádi
gesztorságával
Összehangoltszociális
munka pályázat lesz beadva, aminek segítségével Felsőörsön a
Prevics-ház felújítható lesz, és az Idősek Klubja ott folytathatja tevékenységét.
• A Képviselő-testület kiírta az utak téli
síkosságmentesítési és hóeltakarítási munkáira 2009-2012. időszakra a pályázatot, miután az előző vállalkozó
szerződése lejárt. A kiírásra egy ajánlat
érkezett, Csóka Tamás vállalkozótól. A
képviselők elfogadták a pályázatot.
• Az Önkormányzat megkezdte a rendezési terv módosításának folyamatát,
mert több lakossági kérés is érkezett.
Ezek a következők:
• Zöld színű tetőfedő anyag felhasználása tilalmának eltörlése a kertvárosi lakóövezetben.
• Főszőllők 1492/6-24 hrsz-ú ingatlanok
visszasorolása árutermelő mezőgazdasági övezetből kertgazdasági övezetbe.
• Építési helyen kívül lévő építmények
bővítési lehetősége – korlátozásokkal –
legyen meghatározva.

• A felhagyott szemétlerakó területét fel
kell tüntetni.
• A Testület eldöntötte azt is, hogy – a
kifüggesztésre érkezett véleményeket ﬁgyelembe véve – utcaneveket kapjanak a
külterületi területrészek. Minden lakcímváltozással érintett személyt megkeres a Hivatal, és felhívja a ﬁgyelmet a
lakcímkártya ügyintézésének módjára.
• Három, Lovason élő állampolgár kérésére a Kishegyen lévő – Lovas belterületével határos – telkük Lovashoz csatolásához hozzájárul a Képviselő-testület.
• A Képviselők döntöttek arról is, hogy a
nagycsaládosok és a 62 éven felüli (mai
nyugdíjaskorhatár) nyugdíjasok számára 2.000 Ft/fő karácsonyi ajándékot ad.
• A Miske Óvoda Szervezeti és Működési
Szabályzatát, és Nagy Zsuzsanna kérését TÁMOP-pályázat beadására elfogadták a Képviselők. A pályázat kapcsán sószobát alakítanának ki az Óvodában, és a nevelést segítő eszközök beszerzésére is sor kerülne.
• A Képviselő-testület
Ft öszEgy354.175
kis frissítő
szegben korlátot, támfalat és érdes betonlejárót építtet a Kisperjésre vezető
erdei úton.
• A Berecs-közi árok áthelyezését felfüggesztették a Képviselők mindaddig,
amíg az út közepén lévő 54/2 hrsz-ú
ingatlant ki nem sajátítja az Önkormányzat.

• A CIvilház teraszának beépítésére elfogadták a Képviselők az ExFedél 2006.
Kft. bruttó 600.571 Ft-os ajánlatát, és
elektromos sütő vásárlásáról is döntés
született azért, hogy a civilszervezetek
és a község rendezvényeinek lebonyolítása könnyebben megvalósítható legyen.
• Az Önkormányzat döntése értelmében
árajánlatokat kell hozni a Kisperjési laAlakul…
kótelepen gyalogátkelőhely kialakítása
céljából.
• Az Állam támogatásával lehetőség nyílik TELEPÜLÉSŐR alkalmazására. A
Képviselők elhatározták, hogy megkérik az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium Rendezési Felügyeleti és
Tervezési Főosztályától a támogatást.
Ezzel a közbiztonság javítása érdekében
újabb lépést tesz az Önkormányzat.
• Zárt ülésen lakásügyeket és a Bursa
Hungarica támogatásokat tárgyalták
meg a Képviselők. A Bursa Hungarica
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj pályázat keretében 8 felsőfokú tanulmányait végző diák havi 2.500 és
4.000 Ft közötti támogatást kap. (További támogatást nyújthat a Megyei
Önkormányzat és az Állam is.)

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Köszönet
özségünk 2009. évben elnyerte a Megyei Önkormányzat által alapított Virágos Veszprém Megye különdíját saját

K

kategóriájában. (40 eFt támogatással járt a különdíj.) A tapolcai díjátadó ünnepségen minden településről egy jellegzetes képet mutattak be. Községünkről a Hősök Kertjének képét vetítették ki a kivetítőn.

Ezúton is szeretném megköszönni Tislér Gyulánénak, hogy az Ő vezetésével, Angyal Lászlóné és Tislér Anikó segédletével
községünk központjában évek hosszú sora óta rendben tartják, gondozzák a Hősök Kertjét.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

hogy közeledik az év vége, az ünnepek körüli tennivalók megsokasodnak. Vásárlási láz kap el bennünket, járjuk a bevásárló központokat,
megragadjuk a legkülönbözőbb alkalmakat, hogy szeretteinknek kellemes meglepetést tudjunk okozni.
Fel kell hívnom a ﬁgyelmet azonban arra, hogy ez az
időszak bizonyos bűnözői köröknek szintén fontos beszerzési időszak. Csak ők nem törvényes körülmények
között teszik!
A vásárlási lázban ne feledkezzünk meg arról, hogy
ajándékokra szánt, nagyobb összegekkel útnak indulva,
a zsúfolt üzletekben, nagy tömegben könnyebben válhatunk bűncselekmény áldozatává. De az óvatosság az
otthonunkba belépő idegenekkel szemben sem árt!
Ha nem szeretnénk kellemetlen meglepetéssel haza indulni, mindenképpen olyan helyre tegyük a pénztárcánkat, ahol nehezen hozzáférhető, ne hagyjuk
felügyelet nélkül a már megvásárolt ajándékokat, a
bankkártyánk pin-kódját pedig ne írjuk a tokra, ne tartsuk a kártya mellett.
Gyakran úgynevezett házalók járják a településeket,
utcákat, városrészeket, és feltűnően olcsón akarnak értékes tárgyakat eladni. Legyünk gyanakvóak akkor is,
amikor telefonon ajánlanak feltűnően kedvező lehetőséget, például gyapjú vagy mágneses ágynemű, ékszer,
műszaki cikk, gyógyászati termékek vásárlására, vagy lehetőséget olcsó üdülésre, utazásra.
Kaptunk arról is információt, hogy alapítványoknak,
érdekvédelmi szervezeteknek, rászorulóknak gyűjtenek
arra nem jogosult személyek. Hitelesnek látszó igazolványt készíteni ma már igazán nem okoz problémát! Ha
felébred a segítési szándék bennünk, keressük fel a postahivatalokat, bankokat, ahol pontos tájékoztatást kaphatunk a segítendő szervezet valódiságáról, számlaszámáról, és felajánlásunkat ott meg is tehetjük.
Az idős embereknél gyakran megjelennek olyan személyek, akik pénz felváltásához vezető trükköt alkalmaznak.
Valamilyen
termék
kedvezményes
megvásárlását ajánlják, egy közüzemi számla rendezését
vagy egyszerűen csak pénzváltást kérnek. A gyanútlan
idős ember előveszi a spórolt pénzét, hogy ﬁzessen, vagy
segítsen, és ezzel az ügyes kezű, a ﬁgyelmét elterelő csaló
kezére játszik. Felfedi a pénze rejtekhelyét, letéve könynyen elérhető helyen hagyja, és egy apró trükkel – egy
pohár víz kérésével, egy feltett kedveskedő kérdéssel –
elterelve a ﬁgyelmet, ő vagy a társa könnyedén elemeli az
évek során megtakarított pénzt.
Figyeljünk egymásra, családtagokra, szomszédokra.
Kérjük számon a látszólag céltalanul nézelődő, sétálgató
idegenektől, mit keresnek a környékünkön!

A

2009-es év a Dalkörnek nagyon sok munkát adott. 23, azaz
huszonhárom alkalommal szerepeltek különböző rendezvényeken ezek közül:
5 alkalommal énekeltünk, az Önkormányzat rendezvényén (Nőnapi
est, Március 15-én, Falunapok, Augusztus 20., majd a Falu karácsonyi hangversenye ) illetve
1 saját rendezvényünk a Nyugdíjasok Napja nov. 28.
5 meghívásos helyszínen képviseltük településünket (Pogrányban,
Tatán, a Pünkösdi dalos találkozón, a Sólyi Falunapokon, Szomszédoltunk : Vilonyán, Hajmáskéren)
2 ízben a Nők Felsőörsért Egyesület rendezvényén (Ízutazás, Betakarítás ünnepe)
2 alkalommal a Balaton Riviéra Egyesület által szervezett (Mandula
Ünnep és a Családi hétvége) csopaki programján
4 egyházi ünnepre kaptunk felkérést (református tea est, ökonomikus
alkalmakkor, illetve a református parókia kibővítésének átadásanov. 21.)
4 rendezvényen vettünk részt, melyeket az „Életet az Éveknek” Megyei Nyugdíjas Egyesület szervezett (Bakonytamási, Zirci Bazilika,
Balatonalmádi, Ajka-Padragkút)
Tehát összességében 2009 évben 23 alkalommal énekeltünk. E
szám mögött nagyon sok munka, a szabadidő feláldozása (a próbák
miatt) van, de mindannyian nagyon szívesen tettük, mert legalább
ekkor nem voltunk egyedül. Itt közösségre találunk, egymást erősítve
a mindennapok munkájában.
A dalosok, hogy ennyi helyre el tudtak jutni az köszönhető elsősorban a Képviselő-testületnek az Önkormányzatnak, anyagi támogatásukért valamint a Felsőörsért Közalapítványnak és nem utolsó
sorban a dalosoknak akik a munkájuk mellett még anyagilag is hozzájárultak ahhoz, hogy egy-egy helyszínre eljussanak.
Ez évben Önkormányzati támogatásból készült el egyenruhánk,
melyben a fellépések alkalmával dicséretet kaptunk a dalaink mellett.
A Dalkörünk fejlődésében nagyon nagy szerepe van vezetőnknek,Javornitzkyné Csáti Margit tanárnőnek,- türelmes és áldozatos munkája által.
Végezetül köszönjük, hogy a próbáinkhoz minden alkalommal helyet kapunk az Önkormányzat épületében.
Mindezek viszonzásaként a Hősök Kertjének ápolását, gondozását
egész évben felvállaltuk, melyben a munkálatok oroszlánrészét Tislér
Gyuláné Vilma néni és Angyal Lászlóné Erzsike végzi.
Köszönünk minden segítséget.
Minden zeneszerető Felsőörsi lakosnak áldott karácsonyi ünnepeket
kíván a Búzavirág Népdalkör.

A

Stanka Mária r. őrgy.
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Jótékonysági Bál Karácsony - Norvégiában
2009. november 14.
Támogatóink:
Angyal László
Angyal Lászlóné
Bíró Zoltán
Borbély Györgyné
Buda Zsolt - Balatonalmádi
Csatári László
Csizmadia Zsoltné
Déri Csaba
Dr. Pudmer Erzsébet
Felsörs község
Önkormányzata
Flidler R. Anna
Gajdacsik Andrea
Horváth Géza ifj.
Javornitzkyné Csáti Margit
Kalmár Lajos ifj.
Kántorné Pólus Ibolya
Kiss Judit
Kótyik Lászlóné
Kozmáné Angyal Zsuzsa
Könyvtár – Felsörs
Maróti Péter – Viola Presszó
Nagyné Angyal Erzsébet
Nagyné Mezkeresztesi Csilla
Orbán Ildikó
Panyor Mihályné
Rill László – Öreghegy
(Budapest)
Simon Sándor
Simon Zsolt
Szalai Csilla – Felsörs Posta
Hivatal (Veszprém)
Szalai Jánosné id.
Szathmári János
Tóth József
Vízi Gabriella
Zsebk Zsigmond – Alsóörs
Köszönjük a támogatásokat, tombolatárgyakat, a szülőknek a segítséget!
A bál bevétele 90.000 Ft. volt, melyet
iskolásaink úszásoktatására fordítunk.
Malomvölgy Általános Iskola
Szülői Munkaközössége

dén azzal szeretnénk mindenkinek Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánni Felsőörsön, hogy elmondjuk, miként is ünnepelünk mi a távoli északon.
Az a családi szokásunk alakult ki, hogy négy éven át itt Felsőörsön ünnepeljük a Karácsonyt és az Új Évet, s minden ötödik évben Norvégiában szűk családi körben töltjük az ünnepeket. Idén Lisbeth lányával, vejével és két unokájával leszünk együtt. A
magyartól kissé eltérő norvég tradíció szerint a Karácsony ünneplése nálunk akkor
kezdődik, amikor 24-én délután négykor megszólalnak egész Norvégiában a harangok.
Az előkészületek persze itt is egész decemberben folynak, s a fenyőfákon szerte az országban fényeket gyújtunk advent első vasárnapján. Karácsonyig rengeteg zenés programot szerveznek zenekarok és kórusok részvételével. A szentestét megelőző napon melyet norvégul ”lillejulaften”-nek, vagyis kisszentestének neveznek – történnek meg
az utolsó előkészületek, a nagytakarítás, a fenyőfadíszítés és a karácsonyi vacsora elkészítése. Szenteste ugyanis minden családtag együtt vacsorázik.
A menü tradicionális, de kissé eltér országrészek szerint. Észak- és Dél-Norvégiában
frissen fogott, főtt tőkehalat szolgálnak fel főtt zöldségekkel, fehér mártással és olvasztott vajjal. Nyugat-Norvégiában, a tengerparton és a hegyvidéken leggyakoribb a sózott-füstölt bárányborda főtt burgonyával, töltött karﬁollal és egyéb zöldségekkel.
Kelet-Norvégiában viszont sült sertéscomb vagy sertésborda savanyúkáposztával, barna
mártással a kedvenc.
Ehhez a komoly menühöz sör vagy vörösbor dukál, esetleg norvég pálinka, ásványvíz – a gyerekeknek persze üdítők. Ezeket a családi vacsorákat desszert zárja, ami lehet
rizskrém gyümölcsszósszal, csokoládépudding vaníliaszósszal vagy gyümölcssaláta
krémmel. A - legtöbb norvég gyerek szerint túl hosszú - vacsora után azonnal következik az est fénypontja kicsiknek és nagyoknak. A norvég télapó kopog az ajtón és kiosztja az ajándékokat, amelyek kiválogatásával - állítása szerint - egészen az előző
Karácsony óta foglalatoskodott.
Amikor a Télapó befejezte az ajándékok átadását, egy kis nassolás következik, kávéval, hagyományos karácsonyi süteményekkel és cukorkákkal. Közben a családtagok kibontják az ajándékokat, apa, anya, gyerekek, nagybácsik és nagynénik – sőt közeli
barátok is gyakran részt vesznek szenteste a vacsorán! Gyakran hajnalig is eltart az ünneplés. Másnap, Karácsony első és második napján azokat a rokonokat, barátokat szokták meglátogatni, akikkel nem lehettek együtt szentestén.
Itt említjük meg, hogy 24-én délután kettő és négy óra között egész Norvégiában karácsonyi istentiszteletet tartanak, kórusokkal, zenekarokkal. Hazánkban az államvallás
protestáns, s ez határozza meg az ünneplés kereteit is.
Január első napjaiban sok karácsonyfaünnepet rendeznek a gyermekek számára. Hagyományos karácsonyi és egyéb gyermekdalok szerepelnek a műsoron, ez sajátos norvég népszokás, ezzel jelezzük, hogy vége az ünnepnek, s ismét egy évet kell várniuk a
gyerekeknek, amíg újra
eljő a Télapó.
Alig várjuk, hogy ismét
karácsonyozhassunk Felsőörsön – norvég Télapóval, vagy anélkül!
Minden felsőörsinek
Kellemes Karácsonyi
Ünnepeket és Boldog Új
Évet kívánunk!
Üdvözlettel:
Lisbeth és
Jahn Halvorsen
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Új civil szervezet Felsőörsön:

FÉK Egyesület!
gy ideje már hírlik a faluban, hogy új egyesület van alakulóban. Érdeklődésemre az alábbi válaszokat írta meg
Szabó Balázs, aki az egyesület alelnöke:

E

„Nem mindig állt rendelkezésünkre az a szabadság, amit a civil
társadalom léte ma számunkra jelent. Érdekeink védelme és értékeink kifejezése érdekében szabadon közösségekbe szerveződhetünk,
hogy így hatásosabban tudjuk képviselni azt, amiben hiszünk.”
(Forrás: www. nonproﬁt.hu)
– Mit is takar ez a név: FÉK?
– Ez egy rövidítés: Fenntartható Élet és Környezet. Azért ezt
választottuk, mert olyant kerestünk, ami rövidítve is értelmes, így könnyen megjegyezhető, és kifejezi az Egyesület
szellemiségét.
– Mi az, ami a név mögött rejlik? Milyen célból alakult az Egyesület?
– Mint valamelyest a név is megpróbál utalni korunk kihívásaira, az egyesület célja is az, hogy a több területen jelentkező válságra helyi szinten keressen és adjon választ.
Sorolhatnám például a társadalmi válságot, ahol a család, a
kisebb-nagyobb közösségek kerültek mélypontra, vagy a
gazdasági válságot, ahol a globalizáció, globális világgazdaság miatt kerültünk oda, ahol most épp tartunk, vagy az
ökológiai válságot, ahol a környezet egészsége, ezen keresztül létünk, az élet sérül. Amikor most többes szám első személyben beszélek akkor elsősorban az itt élő valamivel több,
mint 1500 felsőörsi lakosról beszélek. Hiszen nem csak az
Egyesület tagjait érinthetik a fentebb említett problémák,
hanem valamennyiünket, akik itt élünk Felsőörsön.
– Voltak már konkrét rendezvények, megmozdulások, amiket az
Egyesület szervezett. Mik voltak ezek?
– Bár az élet és a környezet védelme az Egyesületünk fő törekvése, igyekszünk változatos programokkal szolgálni az
érdeklődők számára. Június végén szerveztünk egy szemétszedést a Miske-tetőre és környékére, augusztusban a magyarok eredetéről hallhattunk egy előadást, megemlékeztünk Október 23-ról. Novemberben Szépirodalmi Emlékestet rendeztünk a Magyar Nyelv évének alkalmából Kazinczy Ferenc születésének 250 évfordulójára, melyen a
Kazinczy család is személyesen képviseltette magát (Erről
az Öböl TV is tudósított, mely megtekinthető az interneten /www.oboltv.hu/, a november 6-ai híradóban).
Szintén novemberben a „Boldogság közgazdaságtana”
címmel hallhattak a résztvevők egy érdekes előadást.
Utóbbiak helyszínéül a Civil-házat (Tislér-házat) használhattuk. Mindezeken kívül ﬁgyelemmel kísérjük és próbáljuk érdekeinket érvényesíteni a szentkirályszabadjai
reptér ügyében, amiről úgy gondoljuk, ha a jelenleg tervezett formában valósul meg, komoly hatással lehet a felsőör-
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siekre is. (Erről bővebben olvashattunk már az augusztusi és
szeptemberi Felsőörsi Hírmondóban.)
Miért csak most lép a nyilvánosság elé az Egyesület, ha már
korábban is szervezett programokat?
Az egyesületté alakulás hosszú folyamat, mely még mindig
nem zárult le teljesen, de most jutottunk el odáig, hogy az
Egyesület vezetését meg tudjuk nevezni és a főbb célkitűzéseinkkel ki tudunk állni a nyilvánosság elé.
Kik a jelenlegi tagjai a FÉK Egyesületnek?
Az Egyesület jelenlegi tagjai a tizenéves korosztálytól az idősebbekig széles palettát képviselnek, mindannyian felsőörsiek. Természetesen további célunk, hogy minél többen
megismerjék tevékenységünket és esetleg kedvet kapva csatlakozzanak Egyesületünkhöz.
Hogyan lehet csatlakozni az Egyesülethez?
Mindenkit (nemtől, kortól függetlenül) buzdítunk, hogy
vegyen részt az általunk szervezett rendezvényeken, és ha
kedvet kap, valamilyen formában kapcsolódjon be az Egyesület munkájába. Az Egyesület rendes üléseit minden hónap
első keddjén tartja 19:00 órától a Civil-házban. Ezek az öszszejövetelek is teljesen nyilvánosak. Itt, vagy az előre hirdetett egyedi alkalmakkor (előadások, megmozdulások) lehet
közösségünkhöz csatlakozni, de természetesen tagság nélkül is bárki részt vehet programjainkon.
Milyen tervei vannak az Egyesületnek a következő évre, és ezekről hogy lehet előre értesülni?
A 2010-es évben szeretnénk folytatni az eddig elkezdett kulturális, a környezetvédelemmel és egyéb területekkel kapcsolatos tevékenységeinket (előadások szervezése,
szemétszedés, reptér ügye, faültetés, kemenceépítés, kirándulások szervezése stb.). Amint esedékes lesz, ezekről előre
értesítjük az itt élőket plakát formájában valamint Felsőörs
honlapján. Szívesen fogadjuk a további ötleteket.
Kik a kapcsolattartók az Egyesületnél?
Az egyesület elnöke Dr. Somogyi Ferenc, két alelnöke
Dr. Kulcsár Tamás és Szabó Balázs
(Tel.: 06-70-258-4097).
Szabó Balázs

A Felsőörsi Hírmondó szerkesztősége nevében sok sikert kívánok a FÉK Egyesület működéséhez!
Plell Olga - szerkesztő

FÉK
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A Magyar Nyelv Éve
Felsőörsön
z idei év a Magyar Nyelv Éve, így az országszerte tartott
programokhoz csatlakozott a felsőörsi F. É. K. Egyesület akkor, amikor 2009. november 3-án György Adrienn Arany Jánosról szóló előadását megszervezte.
Arany János nevét mindenki ismeri, s a név hallatán már soroljuk is az iskolában belénk nevelt címkéket: Toldi, Őszikék versciklus, Petőﬁ-barátság, Családi kör, balladák, stb. Mégis mi
újat lehet erről mondani manapság?
György Adrienn előadásában arra vállalkozott, hogy a 20.
század, pontosabban az 1930-tól 1980-ig terjedő Arany-oktatás változását megvizsgálja, korabeli tankönyvek segítségével.
Az előadásból megtudhattuk, hogy a 20. századi Arany-oktatás sem volt mentes a politikai idealizálástól. Az aktuális politika az irodalomoktatás egyes szegmensein hol burkoltan, hol
nyíltan igyekezett saját demagógiáját érvényesíteni. Így Arany
János a vizsgált időszakban elsősorban, mint népi vagy mint
nemzeti költő került reﬂektorfénybe.
A század eleji irodalomórák eltértek a mai formától, a kezdetben jellemző, közös beszélgetésen, kötetlen elemzésen alapuló órák fokozatosan háttérbe szorultak, a tankönyvek egyre
több irányzott véleményt fogalmaztak meg egy-egy versről,
vagy írói munkásságról. Ha pedig valaki nem illett a politikai
arculatba, akkor száműzve lett az iskolából. Az 50-es évektől
folyamatosan változott a tankönyvek irodalmi tartalma, ha nem
volt eléggé átszőve pártideológiával, újabb és újabb tankönyvek kerültek bevezetésre.
Az 1935-45-ig jellemző oktatáspolitika gerince (a nemzetismereti oktatás, a nyelvvédelem, a keresztény tanok, a nemzeti
sajátosságok) fokozatosan háttérbe szorult, a csak magyar szerzők helyét átveszik világirodalmi alkotók.
1946-tól az eddigi értékek helyét felváltja a marxista-leninista-sztálinista eszmerendszer, a diákok olvashatnak a munkásságról, a szegényparasztságról, de már nincsenek
erkölcsnemesítő olvasmányok. Az államosítás monolit iskolarendszert erőltet, kiszorul a vallás az oktatásból.
A szocialista oktatásban Arany János az elnyomott nép képviselőjeként, csak mint népi költő jelenik meg,- ez az ábrázolás mindenképp egysíkú és sematikus. Műveit a politikai
szellemnek megfelelően igyekeztek magyarázni. Érdekes összeférhetetlenségekre is hallottunk példát, így a korabeli tankönyvek a Toldinál Miklós nemesi származásával nem törődve,
paraszti neveltetését hangsúlyozták, vagyis ezzel a magyar paraszt megszemélyesítőjeként léptették elő. A szegény jobbágy
c. versben pedig a jobbágy és az elnyomó uraság harcát vélték
a tankönyvírók felfedezni.
Az irodalmi est vendége Kazinczy Gyöngyvér építészmérnök
volt, aki Kazinczy Ferenc oldalági leszármazottjaként bemutatta a nyelvújító családfáját.
Ezzel az előadással az újonnan alakult Egyesület megmutatta,
hogy kulturális értékeink ápolása is szerves feladata közé tartozik.
A hallgatóság soraiból: Pásztorné Simon Annamária
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Óvodai hírek

Iskolai hírek

z elmúlt időszak óvodánkban mozgalmas volt. Az átadás óta az új szárny is megtelt gyermekzsivajjal. Az elmúlt hetek, hónapok folyamatosan igazolják a
megvalósult beruházás szükségességét. Az új csoportszobával,
mosdóval egy nyugodtabb, kiegyensúlyozottabb napirend alakult ki. Megszűnt a bútorok pakolgatása, a várakozási idő. A
tornaszobát nemcsak mi (óvónők, gyerekek) hanem a fejlesztő
pedagógusok, logopédus is szívesen használja. Munkájuk minőségéhez, a gyermekek fejlesztéséhez nagyban hozzájárult a
meglévő eszközállomány kibővítése. A nevelői szoba is elkészült,
hol a pedagógusok nyugodt körülmények között készülhetnek
a másnapi tevékenységekre.
Három pályázaton indult az intézmény ( fejlesztő eszközök,
szakmai- informatikai, és rajzpályázat) melyeken összesen
360.000 Ft-ot nyertünk.
Az új kiscsoportosok is beilleszkedtek a csoport életébe, szívesen
járnak óvodába. A nagycsoportosok 10 alkalommal vettek részt
úszásoktatáson, ahol nagyon szépen teljesítettek. Az idei tanévben is látogatjuk a pápai Pegazus Bábszínház előadásait, a kicsikhez pedig helybe érkezik a Kincsesláda Bábszínház.
Most az Adventi időszakban versekkel, énekekkel pásztorjátékkal készülődünk az ünnepre. A Gyermekek rajzaival, munkáival díszítjük óvodánkat.

Ebben a tanévben tanulólétszámunk 12 fővel emelkedett, így
az iskolások száma 61 fő.
Változatlan tanerővel tanítunk:
4 osztálytanító + 2 napközis nevelő + 1 angol szakos kolléga heti 10 órában a Botev iskolából érkezik.
Az iskolában működő tanórán kívüli foglalkozások:
Képzőművészeti oktatás (két csoport), furulya szakkör,
néptánc, dzsúdó.
Iskolai nevelési programunk egyik fő célkitűzése ebben a tanévben a tanulók önálló problémamegoldó gondolkodásának és kreativitásának fejlesztése. Ennek megvalósulását
elősegítendő iskolai programot „KI MIT TUD?” címmel
szerveztünk. Itt minden tanuló előzetes egyéni felkészülés
alapján bemutathatta produkcióját. Láthattunk igen érdekes koreográﬁával összeállított egyéni és csoportos táncbemutatókat, szavalatokat, dalokat, furulyásokat és még egy
bűvészmutatványra is sor került. Zsűrit nem kértünk fel a
szereplők díjazására, mert nem kívántuk rangsorolni a tanulók bemutatkozását. Úgy gondoltuk, hogy minden kisgyermek a tőle telhető legjobb bemutatóra készült, ezért
munkájukat, lelkesedésüket és bátorságukat egyforma
ajándékkal és elismeréssel jutalmaztuk. Öröm volt látni a
tanulók színvonalas szereplését, amely hozzájárult önbizalmuk erősödéséhez. Reméljük, hogy jövőre azok is kedvet
kapnak a szerepléshez, akiknek az idén még nem volt bátorságuk a nagyközönség elé lépni.
Ezen a rendezvényen (Márton napján nov. 11.) kihirdettük a
Márton napi rajzverseny nyerteseit, melynek témája természetesen a lúd volt. Oklevelet és ajándékot kaptak:
- Borszuk Ákos .o.
- Buzás Dalma Orsolya .o.
- Galambos Dominika .o.
- Róza Luca .o.
A szülői munkaközösség jótékonysági bált szervezett 2009.
november 14-én. A bevételt a tavaszi úszásoktatás ﬁnanszírozására szánták. Az SZM elnök Derzsiné S. Judit a
szülők maroknyi csapatával lelkesen szervezte a bált, nagyon szép tombolatárgyakat is kaptak a falubeliektől. A
bálon a szülők részvétele azonban igen csekély volt, támogatásképpen a jegyeket is kevesen vásárolták meg. Így a
bevétel összesen 89 000.-Ft lett, mely az SZM kasszájába
került. Ide tettük a papírgyűjtésért kapott 18 600.-Ft-ot
is.
Ezek az összegek azonban nem fogják fedezni az úszásoktatás
költségét, mely útiköltséggel együtt tanulónként várhatóan 10 000.-Ft lesz 2010-ben.
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„ Drága Advent köszöntünk, maradj kicsit közöttünk.
Jó hírt hozol örömet, áldott ünnep közeleg.
Gyertya fények lobognak pici szívek dobognak,
Szép Karácsony várunk téged, hozzál nekünk békességet!”
Áldott Karácsonyi Ünnepeket Kívánunk:
Óvoda dolgozói

Felsőörsi HÍRMONDÓ

A 4. osztályos tanulók a Botev Iskola karácsonyi ünnepélyén
is fellépnek, mióta iskolánk társulásban működik. Természetesen a község Betlehemes műsorán is szerepelnek diákjaink.

Iskolásaink szívesen köszöntik a falu időseit 2009. november
28-án a 15.00 órakor kezdődő ünnepségen.
VÁRJUK A MIKULÁST ÉS A KARÁCSONYT!
A mikulásvonat érkezésére minden gyermek izgatottan készül. Iskolai karácsonyi műsorunkat már elkezdtük összeállítani.

A téli szünet időpontja: 2009. december 23 - 2010. január 3.
Iskolaudvarunkba a 13 mandulafán kívül még Felsőörs Önkormányzata további fákat ültetett:
2 török mogyoró
3 diófa
4 szilvafa
reméljük, mind megered és így árnyékosabb részek is lesznek
az udvaron.
2009. november 19.
Kovácsné B. Gabriella
Tagintézmény vezető

Támogatás kérése
Baumgartner József művégtag pótlásához
Felsőörsért Közalapítvány nevében segítségét kérjük
Öntől, hogy Baumgartner József részére együtt
gyűjtsünk adományt művégtag pótlásához.
A felsőörsi ﬁatalnak 2005-ben egy lábtörés után a hanyag
kórházi ellátás miatt amputálni kellett a lábát. A mai napig
egy nagyon egyszerű művégtagot biztosított az Egészségbiztosítási Pénztár számára. A komfortosabb életvitelhez
szüksége lenne egy új mikroprocesszor vezérlésű művégtagra, mely könnyebbé teheti az életét.
Ennek engedélyezése folyamatban van, decemberre várja az
OEP kedvező elbírálását.
Költsége előreláthatóan 4.700.000,- forint. Az állam
3.000.000,- forinttal járul hozzá a költségekhez, a saját rész
1.700.000,- forint lesz. Eddig az Alapítvány számláján
570.000,- forint adomány gyűlt össze.
Kérjük Önt a
Felsőörsért Közalapítvány számlájára
Budapest Bank 10104820-63002700-00000008
adományozzon e nemes ügy érdekében, hogy segíteni tudjuk a művégtag megvásárlását.
Az utaláson a közlemény rovatban feltétlenül közölni kell
az alábbi információt, hogy ezt az összeget részére az alapítványi számlán elkülönítsék.
Közlemény: Baumgartner József támogatása
Az adományozásra szánt pénzbeli támogatás összegéről év
végén adóigazolást ad a Felsőörsért Közalapítvány, mely birtokában adókedvezményt érvényesíthet, mind a magánszemély, mind pedig a gazdasági szervezet.
Jövőbeni támogatását Baumgartner József nevében is megköszönöm.
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