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A képvisel -testület kiadványa

Kosztolányi Dezs : Karácsony
Ezüst es ben száll le a karácsony,
a kályha zúg, a hóesés s r ;
a lámpafény aranylik a kalácson,
a kocka pörg, g zöl a tejs r .
Kik messze voltak, most mind összejönnek
a percet édes szóval ütni el,
amíg a tél a megfagyott mez ket
karcolja éles, kék jégkörmivel.
Feny szagú a lég és a sarokba
ezüst tükörb l bókol a rakott fa,
a jó barát boros korsóihoz von,
És zsong az ének áhítatba zöngve…
Csak a havas pusztán a néma csöndbe
sír föl az égbe egy-egy kósza mozdony.

Kellemes Karácsonyi ünnepeket és boldog,
Békés új esztend t kíván minden
fels örsi Lakosnak az Önkormányzat

A Karácsony
A tél legnagyobb ünnepe minden nyelven saját
nevet kapott, amely h en tükrözi, hogy a szót
használó népek milyen jelent séget tulajdonítanak
az ünnepnek. A magyar karácsony szó szláv eredet , se a régi szláv nyelvben szerepl korcsun
szó, amely lép t, átlép t jelentett. A szó jelentése
utal az új esztend be való átlépésre, tehát naptári
eredet csakúgy, mint a lengyel kolenda vagy az
orosz koljába, ami karácsonyi éneket jelent.
Az angol Christmas Krisztus névre utal. A német
Weihnacht és a holland kertsmisse pedig szent éjt
jelent, tehát e szavak egyházi eredet ek. A latin
Natalis (születés) szóból ered a francia noel, az
olasz natale, a spanyol navidad és a walesi
nadoling szavak mindegyike. Létezik még a karácsony megnevezésére a skandináv Jul szó, és ennek óangol változata, a Yule. Pontosan nem tudni
mit jelentett eredetileg, valószin leg a télnek azt a
szakaszát, amelyet ma is a téli ünnepi id szaknak
tekintünk.
Az év vége és ezzel az újév kezdete már sid k
óta szinte minden nép számára búcsúzással és
ünnepléssel telik. Az óév eredményeire emlékezve és a jöv t tervezve ünnepléssel léptek át az
újesztend be. Ezek az év végi ünnepek id n keresztül egybeestek a téli napforduló idejével, a
csillagászati újév kezdetével. A régi id kben az
újév kezdete nem január 1-je, hanem december
25-e környéke volt. A különböz id számítások
alapjául a természet megfigyelése szolgált.
A nappalok hosszabbodása, a tavasz közeledte az
emberek számára nagy öröm volt, hisz téli tartalékaik csökkenése után várták, hogy a nap életet adó
sugarai ismét friss táplálékforráshoz juttassa ket.
A csillagászatot nemigen ismerték, így hát mindig
nagyon várták, hogy vajon elj -e ismét a hosszú
meleg napok és a rövid, langyos éjszakák ideje.
Ezeknek a megfigyeléseknek az alapján az újév
kezdetét akkoriban a nap visszatérésének az id szakára tették. A régi Rómában például az újév
kezdetét március eleje, a tavasz érkezése jelentette. Kés bb a Calendae Ianuariae, vagyis január 1.
lett az év kezd napja, melyet Gergely féle naptár
elkészítésénél is figyelembe vettek, és mai napig
szerte a világon ezt tekintik az újév kezdetének.
A karácsony, manapság már az egész világon
szinte ugyanazt jelenti: az emberek békében, szeretetben ünneplik Jézus születését.
A karácsonyi ünnep középpontja a feldíszített
feny fa. A karácsonyfa-állítás az egész világon
elterjedt szokás, ám viszonylag fiatal hagyományról van szó. Magyarországon a karácsonyfa csupán a XIX. század második felét l lett népszer ,
el ször a jómódú nemesi családokban terjedt el,
majd a XX. század elejét l egyre többen díszítettek fel otthonokban egy kis feny t vagy ágacskát

az ünnep alkalmával. Mára nincs olyan otthon,
ahova ne jutna legalább egy szimbolikus feny ág
karácsony idején. A díszítés sokat változott az
id k folyamán, de vannak nélkülözhetetlen kellékek, például az ünnepi gyertyák.

A szaloncukor története
Báró Podmaniczky Frigyest (1824—1907), a
neves politikust, írót találóan nevezték Budapest volegényének. Mint a F városi Közmunkák Tanácsának elnöke sokat tett Budapest
európaivá válásáért, külföldön is elismert fejl déséért. Napló ii e úti beszámolói Számos, u
f város, de a m vel dés történetéhez is sok,
kevéssé ismert adattal gazdagítják tudásunkat.
T le tudjuk — de más források is meger sítik
—‚ hogy Podmaniczky báró édesanyja a hazájából, német földr l hozta hozzánk a karácsonyfa állítás szokását a reformkor idején
1828-ban.
Eleinte gyümölcsöket, aszalt különlegességeket, mézesbábokat, papírból kivágott ékességeket, süteményeket (p1. a mára elfeledett
pasziánszot, száraz tea mellé valókat, tojáshabból készített figurákat stb.) akasztottak a
karácsonyfára. Csak a 1800-as évek végét l
terjedt el a szaloncukor készítés, és a vele
való karácsonyfa díszítés. Jókai még
„szalonczukkedli”nek nevezte a szaloncukrot,
ugyanis a cukorka neve a német Salonzuckerl
szóból ered.
Kezdetben egyszer cukorkaféleségeket, csokoládé-golyócskákat burkoltak selyempapírba, majd színes sztaniolba. A budapesti
Vendéglátóipari Múzeum ma is riz régi szaloncukor-csomagoló sztaniolpapírokat harmincféle színben, és megcsodálhatunk egy
„ricsel gépet” is. Ez tulajdonképpen egy
rojtozó gép, amellyel a szaloncukor papír- ját
egy mozdulattal lehetett berojtozni.
Hajdanvolt híres budapesti és vidéki cukrászdákban az inasoknak volt tiszte m ködtetni.
1891-ben jelent meg Hegyesi József „magyar—franczia szakács és vállalkozó” A legújabb házi ezukrászat cím kézikönyve,
amelyben tizenhétféle szalon- cukrot ír le, így
p1.: „szalonanana’sz czukorkák, szaloncrémebonbonok, szalon-maras uin-czukorkák,
szalonpisztácz-czukorkák...”
A szaloncukor Magyarországról terjedt el, és
igen nagy becsben tartották Erdélyben és a
Felvidéken. Sokan meg sem ették, évekig
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rizgették az újabb és újabb ünnepre, mások
csak a papírjára vigyáztak, abba csomagolták
a következ évben a saját maguk f zte szaloncukrot.
A cukrászok mintakönyv alapján készítették a
szalon- cukrot a kívánt íz re, burkolatúra. A
kiválasztott fajták elegáns csomagokban kerültek a vásárlókhoz. (A kiszállítást is a cukrászinasok végezték. Egy kis ünnepi borravaló ütötte érte a markukat.) A híres cukrászdákban nagy mennyiség szaloncukrot készítettek az ünnepek el tt, volt, hogy naponta
25—30 kg csokoládét is felhasználtak. A pozitív formákat átszitált rizslisztbe mártották,
és az így keletkezett mélyedésbe öntötték a
folyékon
cukrot. Amikor a cukor megdermedt és megszáradt, kivették és becsomagolták. A papírgyárak közel 1000 (!) fajta sztaniolpapírból
biztosítottak választékot a díszítéshez. A papírra angyalkákat ragasztottak, és már lehetett
is a karácsonyfára akasztani. Persze nem
mindenki engedhette meg magának, hogy
csillogó cukrászdában vásároljon szaloncukrot a fára, ezért sokan otthon készítették el a
csemegét.
A századfordulótól megindult a cukorka- és
csokoládé- gyárak tömegtermelése. A háziasszonyok eleinte idegenkedtek a gyári készítményekt l, de a fokozatosan javuló min ség, az egyre elegánsabb csomagolás, és f leg
a széles kör választék (valamint a kézm ves
készítményeknél lényegesen szolidabb ár)
gyorsan tömeges érdekl dést eredményezett.
A cukrászdák a kés bbiekben már csak az
egyedi és különleges (marcipános, zselés,
gyümölcskocsonyás stb.) szaloncukrokat készítették és árusították.

Advent 2004
Adventus — latin eredet Szó, jelentése eljövetel, megérkezés. Az ünnep eredete az V-VI.
századra nyúlik vissza, Jézus születésének ünnepére (Karácsonyra) való felkészülés id szaka.
Tágabb értelemben a reményteli várakozás, a lelki
készül dés ideje. Az advent 4 hétig tart, a december 25-e el tti negyedik vasárnappal kezd dik.
Eredetileg 40 napig tartott (Jézus negyven napig
böjtölt a pusztában), ám a Gergely pápa-féle naptárreform 4 hétre rövidítette. A keleti keresztények ma isjanuár 6-án ünneplik a karácsonyt.
Régen a keresztények advent idején szigorú böjtöt
tartottak, hajnalonként pedig szent misére jártak.
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Ezeket, a hagyományosan napfelkelte el tt tartott
miséket, aranymisének nevezték. Az advent els
napjától vízkeresztig terjed id szakban tiltották a
zajos népünnepélyeket, lakodalmakat.
Az adventi koszorú készítése a XIX. században jött divatba, de a hagyomány gyökerei a
pogány korba nyúlnak vissza, amikor örökzöld
ágakkal, fagyönggyel, magyallal ünnepelték a téli
napéjegyenl ség idejét.
Ma hagyományosan feny gallyakból készül
a koszorú négy gyertyával, melyek advent 4 hetét
jelképezik. Uralkodó színei a zöld (örökzöld), a
piros és az arany, melyek a karácsonyi ünnepkör
domináns színei. Minden héten egy-egy gyertyát
kell meggyújtani a koszorún. Az ajtóra er sített,
gyertya nélküli koszorú a szíves vendégvárást
reprezentálja.
A szó jelentése tehát: megérkezés, az Úr
érkezése. A karácsonyra való készület ideje, kezdete András naphoz (november 30-hoz) legközelebb es vasárnap.
Régen éjféli harangzúgók jelezték kezdetét,
egyben az egyházi év megnyitását is. Egykoron a
vallásos emberek szigorú böjtöt tartottak, ezen id
alatt, falun hajnali misére jártak, amit a középkorból eredeztetett kifejezésekkel angyali vagy aranyos misének hívtak.
Modern rohanó életünkben a szívünk, lelkünk mélyén mi is várakozunk valamire, valakire.
Ez a négy hét a „szent várakozás” id szaka. Várjuk a Messiást, mert tudjuk „elj és nem késik”.

A kutyám és a szarvas
Amit most elmondok, az igaz, a németjuhász kutyámmal történt meg. A papám akkor is,
mint minden nap, elvitte Banditát, a kutyámat a
Miske hegyre, sétálni. Ugyanakkor anyukám és
apukám kirándulni mentek a közeli Királyrétre.
Ahogy odaértek, megpihentek és hallgatták a madarak csivitelését. Egyszer csak furcsa zaj ütötte
meg a fülüket. Recsegtek-ropogtak az ágak, valami nagy állat csörtetett át az erd n, a bozóton.
Anyukám megijedt, azt hitte, hogy valami vadállat rohan feléjük. Talán egy haragos, félelmetes
vaddisznó! Szerencsére nem az volt, hanem egy
gyönyör szarvas bukkant ki a bokrok közül.
Apukámék földbe gyökerezett lábakkal bámulták.
Hatalmas volt a teste, a fején a gyönyör agancs,
olyan volt, mint egy király. Szinte átrepült a réten,
és elt nt a szemközti erd ben. A szüleim még
magukhoz sem tértek, amikor újra zörrentek a
bokrok, és megjelent a kutyánk. Mint az rült,
rohant a szarvas után, keresztül vágtatva a réten és
a bozótoson. Hiába hívogatták, hiába keresték
kés estig a szüleim és a nagypapám. Nem került
el a család kedvence. Én sírtam, nem akartam
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a1udni menni, vártam haza a kutyámat. Féltem,
hogy nem talál haza, vagy sérülten fekszik valahol
az erd mélyén. A szüleim vigasztaltak, ne féljek,
biztosan el kerül, egy kis kaland neki is kell, de
majd hazajön. Másnap reggel szerencsére kutyaugatásra ébredtem. A csavargó hazatalált. Csapzottan és fáradtan feküdt az ólja el tt, amikor
iskolába induláskor megnéztem t. Azon a napon
az uzsonnámat az utolsó morzsáig hazavittem a
kutyámnak, hogy érezze, mennyire szeretem t.
Azóta már nem csavarog, jól érzi magát nálunk.
Sz ll s Réka
Fels örs, 4. osztály
„Malomvölgy”
Általános Iskola

Búcsú 2004-t l
Utolsót lapozunk a 2004. évi naptárban. Hamarosan új évet kezdünk. Az évfordulón mindig megpihenünk, elgondolkodunk kicsit. Mi volt jó a
múltban és hogy akarjuk folytatni az elkövetkezend hónapokban. Ilyenkor vannak a nagy elhatározások. De el bb mindig fel kell mérni, helyes
volt-e, amit csináltunk.
Valamennyien tapasztaljuk, hogy felgyorsult körülöttünk az élet. Ez inkább a társadalmi oldalra
vonatkozik, a természet évezredek óta a maga
komótos tempójában jár. Az ember is ennek a
természetnek szerves része. Épp ez okozza a konfliktusokat, hogy egy meghatározott, természet
által vezérelt emberi szervezetként kell megfelelni
a társadalmilag felgyorsult világnak. Ez az emberben stressz-helyzetet teremt, mely nagyon sok
szervi betegségnek alapja.
Az utóbbi id ben megfigyelhettük, hogy az emberek nagyon türelmetlenné váltak. Bárhol szétnézünk, - boltban, hivatalban, orvosi rendel ben,
közlekedésben – mindenütt a kapkodás, a sokszor
veszekedéssé fajuló türelmetlenség. Most a karácsonyi vásár kapcsán is láthatjuk az öröm nélküli
muszájból boltba rohangáló embereket, akik azért
güriznek, hogy megvehessék azt a sok kacatot,
amit a reklámokban látnak. Azért mennek bele
egyre nagyobb kényelmetlenségekbe, hogy elérjék
a vágyott kényelmes életet. A városokban azért
rohan mindenki, hogy legyen szabadideje. Aztán,
amikor egyedül marad a szabadidejével, unatkozik.
Saját jól reklámozott alacsony vágyai betonkasznijában üldögél. És, ha felnéz az égre, betonszín
felh ket lát.
Most még advent van. Várakozunk. Álljunk meg
egy pillanatra és gondoljunk arra, hogy egymásnak több megértést és nyugalmat adjunk. A várakozás ne csak a csillogó, egyszer használatos

ajándékokra irányuljon, hanem az egész évben
kitartó szeretetre, megértésre, egymás elfogadására. Nagyon sok ember ezért nyújtja a kezét. A
szeretetet adó ember többszörösen visszakapja a
világtól azt a szeretetet, amit kiad magából. Már
ez a pozitív életérzés is javítja az egészségi állapotot.
A magyar embert depressziós jelz vel illetik
újabban. Tegyünk ellene! Adjunk egymásnak egy
kis reménysugarat, hogy nincs senki egyedül, a
magányban számíthat honfitársai segítségére. A
rohanó napjainkat osszuk be ésszer bben. Legyen
minden nap néhány percünk egymásra, egypár jó
szó formájában. A munkánkat mosolyogva végezzük. És csökkenni fog a depresszió, csökken az
ideges emberek száma, és testileg is egészségesebbek leszünk.
Egy magyar népdal szövegével kívánok emberibb,
szebb új esztend t és nagyon boldog karácsonyi
ünnepeket!
„Adjon Isten mind jobbat, mind jobbat,
Ne csak mindig a rosszat, a rosszat.
Mit l félünk, mentsen meg, mentsen meg.
Adjon Isten minden jót, minden jót.
Jobb id t, mint tavaly volt, tavaly volt.
Sok örömet e házra, e házra,
Boldogságot hazánkra, hazánkra!”
Dr. Benedek Adrienne
Üzemorvos

A Megyei Közgy lés hírei
2004-11-05
Balatonfüreden a Melocco Miklós
Kossuth-díjas szobrászm vész által alkotott Deák
Ferenc emlékm avató ünnepségén az emlékm vet Mádl Ferenc köztársasági elnök avatta fel. A
programon részt vett Kuti Csaba a megyei közgy lés elnöke is.
2004-11-05
A Balácai ásatások 100 éves évfordulójára rendezett eseménysorozat ünnepélyes
zárásán részt vett Kuti Csaba a megyei közgy lés
elnöke és Pusztai István alelnök a Laczkó Dezs
Múzeumban, ahol a rendezvényeket szervez
kollégák, a Veszprém Megyei Múzeumi Igazgatóság vezet i, támogatók, szponzorok voltak jelen.
Palágyi Sylvia mondott bevezet t, aki az 1976-os
újraindításuk óta irányítja az ottani ásatásokat,
majd Perlaky Claudia rendezésében a Veszprém
TV által készített ismeretterjeszt film bemutatására került sor.
2004-11-06
A Vetési Albert Gimnázium halljában került megrendezésre – a Veszprém Kör-
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nyéki Gyermekvédelmi Igazgatóság szervezésében – a megyei gyermekvédelmi intézményekben
él ellátottak „Ki mit tud” vetélked je. A zs ri
négy m vészetágban, illetve korcsoportos bontásban értékelte és jutalmazta a bemutatkozókat.
Oklevelet a 34 versenyz mindegyike kapott. A
megyei önkormányzat hivatalát a rendezvényen
dr. Radovits Tiborné képviselte.
2004-11-08
A Veszprém Megyei Pedagógiai
Intézet és Szakszolgálat Balatonfüreden, a Hotel
Füred Kongresszusi Központjában „Az iskola
bels világa” címmel IV. alkalommal rendezte
meg az igazgatóhelyettesek konferenciáját, melyet
Kuti Csaba a megyei közgy lés elnöke nyitott
meg. A három napos rendezvényt Pusztai István
alelnök zárta be.
2004-11-10
A Közép-dunántúli Regionális
Egészségügyi Tanács soros elnökeként Kuti Csaba a megyei közgy lés elnöke részt vett a Székesfehérváron megtartott elnökségi ülésen, ahol a
testület megalkotta, és elfogadásra felterjesztette
ügyrendjét, megállapította a tagok 2005. évi hozzájárulásának összegét, valamint az Országos
Epidemiológiai Központ felhívására az ÁNTSZek közrem ködésével pályázatot adott be a Regionális Egészség és Szociális Információs Központok koncepciójának kidolgozására, valamint Regionális Népegészségügyi Jelentés elkészítésére és
kiadására.
2004-11-11
Budapesten, a Kultúra és Turizmus Nemzetközi Konferencián és Vásáron a Turisztikai Hivatal munkatársai – Veszprém várossal
közös standon – mutatták be megyénk értékeit,
különös tekintettel a kulturális turizmusban érintett látnivalókra, rendezvényekre. Az érdekl d k
els sorban szakmai körb l kerültek ki, többen
elismeréssel nyilatkoztak a kínálatról, a bemutatott kiadványokról.
2004-11-12
A Balaton Fejlesztési Tanács
Siófokon tartotta a II. Balatoni Vándorkonferenciát. A program 2. napján olyan izgalmas el adások
hangzottak el, mint „Milyen lesz a világ egy emberölt múlva?”, „H hullám, vagy jégkorszak –
veszélyeztetett édesvizek?”, „Hogyan tehetnénk
ismét versenyképessé a Balatont?”, valamint a
„Belátható jöv – a Balaton lehet ségei az Európa
tervben”. Az ülésen Bozsoki Lajos elnöki titkár és
Csima György térségi referens vett részt.
2004-11-17
A gyermekvédelmi szakellátás
rendszeréb l hiányzó ellátási forma, a speciális
otthonok kialakításának lehet ségér l a megyei
önkormányzat hivatala több megyés értekezletet
hívott össze Veszprémbe. A résztvev k egyetér-
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tettek abba, hogy e feladatokat a megyéknek közösen kell megoldani. A közös feladatmegoldás
intézményének kialakítása körül azonban már
megoszlottak a vélemények. A szakemberek a
megyék vezet ivel való konzultációt követ en a
tárgyalások, egyeztetések folytatását határozták
el. A rendezvényen Veszprém megyét dr.
Radovits Tiborné gyermekvédelmi szakreferens
képviselte, a résztvev ket dr. Zsédenyi Imre f jegyz is köszöntötte.

Rend rségi hírek
Az év utolsó cikkét írom, tehát engedjék
meg, hogy ezt az alkalmat felhasználjam egy kis
visszatekintésre, arra, hogy néhány gondolatban
értékeljen a 2004. év történéseit. Az már az év
elején látszott, hogy nagyon feszes m ködési
keretek között kell a számunkra meghatározott
feladatokat teljesíteni. Ennek érdekében kerestük
fel az önkormányzatokat, így Fels örs Önkormányzatát is, civil szervez déseket, általában
azokat a szervezeteket és intézményeket, akik
segíthettek valamilyen módon abban, hogy a közrend, a közbiztonság eddig megszerzett értékei ne
csorbuljanak. Nagyon fontos, és ezt mindjárt a
cikkem elején szeretném kihangsúlyozni, hogy
magunk mögött tudhattuk a helyi Polgár r Egyesületet is, akiknek egész évben végzett hasznos
munkája is hozzájárult ahhoz, hogy most eredményekr l beszélhetek. Tudom, hogy ez a munka
nagyon sok monotonitást is tartalmaz, nehéz polgár rnek lenni akkor, amikor igazán nincsenek
látványos eredmények, azaz elfogások, stb., hanem az eredményt pusztán az jelenti, hogy nem
történik b ncselekmény, a községben nyugalomban és biztonságban élhetnek az emberek. Nem
akarok a korábbi évek betörés sorozataira emlékeztetni, nem is szeretnénk, ha ez a helyzet viszszaállna, de azt, hogy most a nyaralóövezetben is
elvétve történik egy-egy b ncselekmény, azt annak tulajdonítjuk, hogy a b nöz i körökben is
elterjedt, hogy Fels örs községben is m ködik a
polgár rség.
A fentiek értelmében tehát, bár még a vagyon elleni b ncselekmények jelentik az ismertté
vált események közül a legnagyobb részt, mégis
aggasztó mértékben növekedik a községben is az
alkohol motiválta er szakos, garázda jelleg elkövetési magatartás, s ugyanez motiválja sokszor
azokat az eseményeket is, amelyek gyökerei a
múlt homályába vesznek ugyan, de mindig el jönnek az alkohol hatására, amikor szomszédok,
ismer sök vitája fajul verekedéssé, garázdasággá.
Természetesen arra nincs mód, hogy itt neveket,
konkrét eseményeket említsünk, hiszen ezzel
személyiségi jogokat sértenék, de azt hiszem,
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szinte minden újságolvasó fel tud ilyet, vagy ilyeneket idézni lakókörnyezetéb l vagy ismeretségi
köréb l. Ugyanez jellemzi a közlekedéssel kapcsolatos b ncselekményeket is. Úgy t nik minden
figyelmeztetés, vagy a büntetési tételek szigorodása ellenére is minden évben emelked tendenciát mutat az ittasan járm vet vezet k száma. Többször megírtam már azt is, hogy ilyen esetben a
következmény a vezet i engedély hosszabb id tartamú bevonása is, s ekkor már felesleges bennünket, rend röket okolni, vagy jól hangzó kifogásokat hangoztatni az eljárás során. Szerencsére
a baleseti helyzetünk nem követi ezt a tendenciát.
Ebben az évben Fels örs község illetékességi
területén is jóval kevesebb baleset történt, mint az
elmúlt évben, bár a fentiek ismeretében ez egy
kicsit csodaszámba is megy.
Végezetül, mire ez a lapszám az Önök kezébe kerül már nagyon közel leszünk az év végi
ünnepekhez, ezért engedjék meg, hogy a kollégáim és a magam nevében kívánjak Önöknek Békés
és Kellemes Karácsonyi Ünnepeket és egy nagyon
boldog, sikerekben és eredményekben gazdag
Boldog Új Évet!

Katalin-bál
Katalin bál a Fels örsi Vendégvárók Egyesülete
szervezésében a Hamuház étteremben.
2004. november 27-én szombaton tartottuk hagyományos Katalin napi rendezvényünket.
A n napi bál sikertelen kezdeményezése után
félve álltunk neki az el készületeknek, tartottunk
az ismételt kudarctól. Nem akartuk elhinni, hogy
tényleg ne lenne elegend érdekl dés falunkban
ilyen jelleg rendezvényre. Szerencsére bíztatást
kaptunk az Önkormányzattól is, ezen kívül jelent s anyagi támogatást a Kulturális és Sportbizottságtól, melyet ezúton megköszönünk. Így az általunk elképzelt színvonalon, de mégis nagyon kedvez belép díjjal tudtuk meghirdetni idei bálunkat. A svédasztalos vacsora mellett jó hangulatban
beszélgethettünk, táncolhattunk, szórakoztunk.
Volt alkalom megismerni olyan párokat, akik
eddig nem vettek részt hasonló összejövetelen.
Célunk, hogy közelebb kerüljünk egymáshoz,
jobban megismerjük egymást -mindeközben jót
mulassunk - úgy érezzük teljesült.
Végül de nem utolsó sorban köszönjük minden
támogatónknak az értékes segítséget, a nívós tomboladíjakat, szép szavalatot, cseng hangú éneket,
és sorolhatnám…
Szeretnénk, ha jöv re ismét találkoznánk, és a
már ismert arcok mellett, újabbakat ismerhetnénk
meg a következ bálon.
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Békés, meghitt ünnepeket kívánnak mindnyájunknak a Szervez k!
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Köszönet
A gyermekkönyvhét keretén belül (november 25-én) megtartott játékos vetélked n részt
vev segít imnek szeretnék köszönetet mondani:
a versenyz kisdiákoknak a szereplésért
a tanító néniknek az együttm ködésért
a Képvisel Testületnek az anyagi támogatásáért
a zs ri tagjainak: Angyal Veronika
Kalmár Lajosné
Kiss Jánosné
Dombai Zoltánnak a fellépésért
A Teleház dolgozóinak a munkájukért:
Terebesi Norbert
Schuszter Zsolt
A segít szül knek:
Dobosné Anikó
Vízi Gabriella
Remélve, hogy mindenki jól érezte magát
és a hagyományt folytatjuk.
Kissné Fodor Judit
Könyvtáros

Irodalmi vetélked
Lassacskán Fels örsön is szép hagyománynyá válik a gyermekkönyvhét alkalmából megrendezett irodalmi vetélked falunk Könyvtárában. Olyan szinte és tiszta formájaként a versengésnek, amiben a f szerepet nem az izomer ,
hanem a tudás adja. Az a tudás, ami az olvasás,
népmesék, versek, dalok, szólások és közmondások ismeretére épül. Örömteli pillanatokat szerezve
a vetélked gyerekeknek, tanítóknak és nem utolsó sorban a szül knek.
Kissné Fodor Judit könyvtárosunk kedves
köszönt je után, Dombai Zoltán el adóm vészt l
hallhattunk gyerekverseket. Az 1 forintos tiszteletdíj fejében, Dombai úr kell hangulatba hozta a
gyerekeket. Idén nem egyéni verseny volt, hanem
8 f s csoportoknak kellett azonos feladatsort
megoldani. Minden csoport élén egy-egy 4. osztályos volt a csapat kapitánya. Jó volt látni a sok kis
fejecskét, ahogy lelkesen a feladatsor fölé hajolva
suttogják egymást között a megoldásokat.
A legeredményesebb csapat a 4-es számú
lett. Sz ll s Réka csapatkapitány vezetésével
Farkas Roberta, Heged s Ágnes, Kutas Nikolett,
Szabó Gréta, Nagy Jennifer, Jakab Kitti és
Csikász Ferenc kapták az els helyezettnek járó
oklevelet, könyvjutalmat, matricát és csokit. Jutka
néni – igéretéhez híven – egy gyerek sem távozott
üres kézzel. Mi, akik szül ként izgulhattunk a
gyerekekért, egy vidám hangulatú, gyereknevetés-

sel megajándékozott délutánt kaptunk emlékbe.
Kedves Jutka, köszönjük!
Vízi Gabriella

Iskola hírek
Az iskolai karácsonyi ünnepélyt 2004. december
17-én 1630 kezdettel tartjuk, melyre szeretettel
várjuk a község lakóit, akik szívesen fogadják a
tanulók karácsonyi köszönt m sorát.
„ Hétmérföldes csizmában” cím mesevetélked re
iskolánk 6 csapattal nevezett be. Az els forduló
Alsóörsön lesz 2004. december 16-án délután,
ahol 11 csapat méri össze tudását.
Szöll s Réka, iskolánk 4. osztályos tanulója a
veszprémi Gyermekkönyvtár által meghirdetett
megyei versenyen fogalmazásával I. helyezést ért
el. Büszkék vagyunk rá! (A mese A kutyám és a
szarvas címmel olvasható a 3. oldalon)
Fels örs Iskola Alapítvány számlájára a 2003. évi
személyi jövedelemadó felajánlott 1%-ából
110.524,- Ft érkezett. Köszönjük tanulóink nevében ezt a támogatást, melyet az úszásoktatás további megszervezésére fogunk fordítani.

Gólyahír
Kecskés Barbara
Szülei: Kecskés Zsolt
Zseli Éva
Vörös Száva
Szülei: Vörös Csaba
Rózsás Krisztina

A közúti biztonságért
Itt a tél, s vele a korai naplemente, és a köd.
Ezért mihamarabb használjuk a világítást, mert
nem csak látni kell de látszani is. Ködben használjuk a ködlámpát, így nem csak a vezetés biztonságosabb, de az autó is jobban látható. Újra csúsznak az utak a hajnali dért l, vagy az esti fagytól,
ezért vezessünk megfontoltabban. Vegyük figyelembe az útburkolat állapotát, és számoljunk inkább hosszabb fékúttal. Ügyeljünk a saját és embertársaink testi épségére, hisz mindenkit haza
várnak. Használjuk a biztonsági övet, még ha a
viselése kellemetlen is, hisz életet menthet!
Ezúton is kívánok mindenkinek kellemes
utazást, Terebesi Norbert barátomnak és kollégámnak miel bbi felépülést.
Schuszter Zsolt (Teleház)
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Hirdetés
A balatonalmádi Pannónia Kulturális Központ és
Könyvtár szeretettel meghívja Önt, kedves családját, barátait és ismer seit

HAGYOMÁNYOS KARÁCSONYVÁRÓ
KONCERTRE,

melyet
2004. december 19-én, vasárnap, 16 órai kezdettel
tartunk az intézmény nagytermében.
Közrem ködnek:
Balatonalmádi Város Vegyeskara
Kósa György Városi Zeneiskola növendékei
Vörösberényi Népdalkör
A belépés díjtalan!
Szeretettel várunk minden érdekl d t!

MINDENKI KARÁCSONYA
FELS ÖRSÖN
2004. december 24-én 1500-kor
A Millenniumi Emlékpark szabadtéri színpadán

Betlehemes játék

A játék résztvev i a település fiataljai. Természetes környezetben, istállóval, él állatokkal.
Mindenkit szeretettel várunk!

Gyertyafényes szilveszterest XIX. századi
környezetben
az Udvarház Étteremben!
„A” menü:
Aperitif: Házi pálinka
F étel: Malacpecsenye pezsg s káposztával és
tepsis burgonyával
„B” menü:
Aperitif: Házi pálinka
F étel: Hurka, kolbász, pecsenye savanyú uborkával és tepsis burgonyával
Desszert minkét menühöz:
Meggyes-mákos, almás rétes
Éjfélkor kocsonya és egy pohár pezsg .
Estét l hajnalig harmonika és szintetizátor.
El jegyzés a helyszínen, vagy a 06(30)994-5967,
06(87)477-521-es telefonon.

INGATLANKÖZVETÍTÉS,
ÉRTÉKBECSLÉS
Továbbra is keressen bennünket, ha Fels örsön
vagy a térségben eladó családi házat, telket, hétvégi házat, albérletet keres vagy kínál. Bizalmukat
el re is köszönjük.
Kínálatunkból:
Balatoni panorámás 1400 m²-es foghíjtelek Fels örs egyik legszebb mellékutcájában 6100
Ft/ m²
Építési telek, összközm ves Fenyves utcai
telekosztás 6.500 Ft/ m²
Belterületi telek Bárókertben 2200 m2
2950 Ft/m2
Szépen felújított 2 szobás összközm ves
parasztház 670 m2 telken 16 MFt
Egyéb családi házak, külterületi telkek.
Lovasobjektum Vilonyán 13 MFt

