„Fenyőgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye,
a szeretet fehér szárnyán, szállj, siess a földre…”
Ilyen, és ehhez hasonló kedves énekekkel hívogatják és várják a gyermekek a Jézuskát.
Örvendeznek a csillogó karácsonyfának és az alatta megtalált sok-sok
ajándéknak. Nem is gondolják az ártatlan kicsinyek, hogy minden
szépnek és értékesnek tűnő ajándék helyett, a legnagyobb ajándékot
adta a Teremtő és gondviselő Isten a „fenyőgallyas kis Jézuska” által.
Hiszen Jézus Krisztus azért jött el karácsony szent éjszakáján, hogy
helyre állítsa a rendet a teremtmény és a teremtő között, hogy
közvetítő legyen ég és föld között.
Mert, Jézus Krisztus, megváltói életével és halálával kaput nyitott
nekünk az Atyához. Ő maga a kapu, az egyetlen ajtó, amelyen
áthaladva kapjuk meg, az üdvösséget. Ő mondta: „Én vagyok az ajtó.
Aki én rajtam megy be, az üdvözül.” ( Jn 10.9) Sőt, maga Jézus Krisztus a találkozás, a kibékülés, mert az Isten és az ember benne, az Ő
Istenember személyében boldog örömmel egymásra talált, elszakíthatatlan örök barátságban és egységben.
Hisszük, hogy ez a „fenyőgallyas kis Jézuska”, megváltói művének
véghezvitele után testével-lelkével fölment a mennybe és Isten trónján
ül. Szemtől-szembe az Atyával képviseli a mi ügyünket. Szünet nélkül
közbenjár értünk. Benne most már örökre egyesülve marad az Isten
és ember. Jézus az egyetlen közbenjárónk az Atyánál. Nem lehet több
és nem is lehet más. Az Atya, ha szabad ilyet mondani, csak vele áll
szóba, csak Őt hajlandó meghallgatni, mivel egyedül Jézusban találja
meg a saját arcának vonásait, egyedül Jézusban ismer magára. Jézus
Krisztus ugyanis a láthatatlan Isten képmása. Azért áll csak vele szóba
az Atya, mert csak Ők értik meg egymást és beszélnek „isteni nyelven”.
Hiszen Jézus Krisztus öröktől fogva az Atya Igéje, akivel örök és meg
nem szűnő beszélgetést folytat. Az ember még sincs kizárva ebből az
isteni párbeszédből. Ugyanis, amikor az Atya Jézussal szóba áll, akkor
az emberrel beszél, és amikor Jézus szól, akkor az ember szól.
Keresve sem találhatnánk alkalmasabb közbenjárót Jézus Krisztusnál,
hiszen Ő ismeri természetünket, gyengeségeinket, fogyatékossá-

gainkat. Tisztában van azzal, mit várhat tőlünk, mire vagyunk képesek. Ismeri Ő, az emberi lét nyomorát, megkóstolta a kínt, a szenvedést, a kiszolgáltatottságot, az élet legaljára jutott, mert vállalta
emberségünket, a bűnt kivéve.
Jézus Krisztus puszta jelenlétével is közbenjár értünk. Kereszthalálával
szerezte meg számunkra az Atyaisten bocsánatát. Kereszthalálának
sebei ott ragyognak kezén, lábán, és oldalán. Szünet nélkül az Atya
elé tárja ezeket a sebeket és ezzel, meg nem szűnő irgalomra ösztönzi
irántunk a Mennyei Atyát. A „fenyőgallyas kis Jézuska” nem csak
karácsony éjszakáján árassza szeretetét az emberi szívekbe, hanem
földi életében számtalanszor tanújelét adta jó szívének, ki nem fogyó
szeretetének. Ő maga volt a szeretet, Ő maga volt a jóság. Szüntelenül
körüljárt jót cselekedvén. A zöld fenyőfa ág elhervad, elszárad, az
ajándékok tönkre mehetnek, de Jézus megváltói ember szeretetének
gyertyalángja, most is lobog és belevilágít a bűn sötétségébe. Így van
kiút számunkra, az élet legsötétebb helyzeteiből is. Ezért énekli az
Anyaszentegyház karácsony éjszakáján a megváltott emberiségnek,
hogy „nem szabad szomorkodni akkor, amikor az ÉLET születésnapját ünnepeljük”. Azért az Anyaszentegyház hívja föl a figyelmünket, mert Jézus Krisztus közvetítői szerepét a történelem útjain az egy
és oszthatatlan Anyaszentegyházban hajtja végbe.
A Jézus Krisztus által alapított egyházon keresztül áramlik Jézus
megváltó kegyelme, minden kor embere felé, mert hisz Jézus Krisztus
tevékenykedik az Anyaszentegyházban. Ő fejti ki benne a szentségek
révén az üdvözítő erejét. A „fenyőgallyas kis Jézuska”, aki azért jött,
hogy kibékítse az emberiséget a Mennyei Atyával.. Az Ő főségében
egyesít valamennyiünket, így a szent keresztség által egy Fő alatt
egyesülünk, és valósággal együvé tartozunk, egy titokzatos testet
alkotunk, az Anyaszentegyház közösségében. Ezért, a betlehemi
gyermek Jézusban, mint Főben mindnyájan utat találunk az Atyához.
Ő a mi szó-szólónk, még pontosabban Ő szól az Atyához helyettünk,
titokzatos testének tagjai helyett. Mi tehát általa, az Ő szájával terjesztjük kéréseinket Istenünk, Mennyei Atyánk elé.
Jézus Krisztusban az Anyaszentegyház áll a Mindenható trónja előtt,
így bármit kérünk az Atyától, vagy bármit terjesztünk eléje, mindig
„a mi Urunk Jézus Krisztus” által tesszük.
Énekeljük, hát boldogan, mi felnőttek is a legkisebbekkel együtt:
„Fenyőgallyas kis Jézuska, lelkünk drága gyöngye,
a szeretet fehér szárnyán, szállj, siess a földre!
Lelkünkben kis jászolyocskát készítetünk néked,
Puha, meleg takaróba göngyölgetünk Téged.”
(Régi templomi énekeink 529. éneke)
Kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket, és a betlehemi Kisded által
megáldott, boldog újesztendőt kívánok, minden Testvéremnek!
VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ
ESPERES, PLÉBÁNOS

Az ünnepi asztal áldásai
Közeledik az év vége, a karácsonyi és új esztendei ünnepkör kapcsán
gyakran terítjük meg gazdagabban asztalunkat és természetesen az
ételek mellett a különlegesebb italok is többnyire ilyenkor emelik az
ünnep fényét. Az áruházak, vinotékák és pincészetek zavarba ejtően
gazdag kínálatából nem is tudjuk egykönnyen kiválasztani az
ételeinkhez leginkább illeszkedő italt. E sokak számára problémát
okozó helyzethez szeretnénk némi segítséget nyújtani.
Az ételsor felvezetéséhez, a gyomor megfelelő előkészítéséhez pálinka
vagy keserű ital megfelelő. Mi elsősorban persze hazai italt, gyümölcspárlatot azaz pálinkát ajánlunk. Az ital jellegének megfelelően kínálhatjuk hidegen vagy szobahőmérsékleten, de törekedjünk arra, hogy
megfelelő stílusú, kisméretű pohárban. A szűkülő szájú poharakban
az ital elfogyasztása után sokáig megmarad a kellemes gyümölcsös
aroma. Gondoljunk azokra is, akik valami miatt nem ihatnak alkoholt, őket lehetőleg nem édes üdítőitallal (paradicsomlével, zöldség
kivonattal) vagy ásványvízzel kínáljuk.
Annak a kérdésnek a megválaszolása, hogy milyen ételhez milyen italt
válasszunk, sajnos egyáltalán nem egyszerű. Vannak, akik az ételekhez
harmonizáló italokra esküsznek, de olyanok is bőven akadnak, akik az
italokban az ételével éppen ellentétes ízvilágot keresik. Bármilyen ajánlás tehát csakis szubjektív, egyéni ízlést tükröző lehet. A különböző
ételekhez javasolt italokat most azon az alapon próbáltuk társítani,
hogy azok aromatartalmukkal lehetőleg illeszkedjenek a különböző
fogásokhoz. Sokan az egyszerű színharmóniát követik az italválasztásban, azaz fehér húsokhoz fehér borokat, vörös húsokhoz vörös borokat
kínálnak. Sokkal fontosabb azonban az, hogy az ételeink struktúrájához, azaz az elkészítés bonyolultságához igazítsuk az ital kínálatot.
A libamájra épített előételekhez hagyományosan a tokaji aszú borok
illeszkednek, míg a szárazabb halételekhez a száraz fehérborok.
Ha a szárnyasokhoz szeretnénk italt választani, meg szoktuk különböztetni a fehér és a barna színű húsokat. A csirkéből és a pulykából
készített, és főleg keleti fűszerekkel ízesített ételekhez az illatos, száraz

fehérborok valók, míg az alapvetően pirospaprika fűszerezésűekhez a
könnyű vörösborok, rozék illenek. A barnább húsú szárnyasokból (kacsa,
liba, gyöngytyúk) készített ételeinkhez vörös borokat fogyasszunk, de
annál testesebbet, minél erőteljesebben fűszerezzük az ételt. Az abszcinenseknek ízesítés nélküli zöld teát vagy ásványvizet javaslunk.
A sertéshúsos ételeink kísérőjeként ismét csak a fűszerezéshez
illeszkedő fehér vagy vörös borokat fogyasszunk, ezek közül is a sajátos ízvilággal rendelkező italokat. A somlói borok utolérhetetlen
aromája kiváló választás a legtöbb sertés ételünkhöz, míg a pörköltek
kísérőjének a testesebb vörösborokat kínáljuk.
A marhahúsok esetében azt a szabályt javasoljuk követni, hogy a főtt
vagy párolt marhahúsos ételeinkhez az ásványokban gazdag fehér
borokat vagy könnyű vörös borokat adjunk, míg a sültekhez a tanninban gazdag érett vörösborok, leginkább a házasított cabernet-franc
fajták illenek.
Ha az ünnepi asztalra vadhúsos ételkülönlegesség kerül, akkor az italnak is hasonlóan nagy kaliberű nemes bornak kell lennie. Jó választás
ilyenkor a syrah, a merlot vagy a pinot noir.
Az étkezés lezárásaként az asztalra kerülő desszertek mellé is adhatunk hozzá illő bort. Ilyenkor arra illik figyelni, hogy a bor édesebb
legyen, mint a desszert. A hazai tokaji muskotályok vagy a Balatonfelvidéki illatos félszáraz borok mellett a portói is jó választás lehet.
Soha ne feledjük el azonban a mértéket. A gondosan érlelt finom boraink mértékletes fogyasztása testi-lelki egészségünket szolgálja,
gasztronómiai kultúránkat fejleszti. A túlzott mértékben fogyasztott
alkohol azonban nemcsak a testnek, hanem a szellemnek is méreg!
Jó étvágyat, jó egészséget kíván az ünnepekre a Kertbarát Kör!
Egészségükre!
A Kertbarát Kör 2015. január 12-én 18 órakor tartja következő összejövetelét a Civilházban. A téma a metszés lesz.
ANTAL ANDRÁS, KULCSÁR TAMÁS

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014.
december 15-én tartotta soron következő ülését.
A testület módosította a településképi véleményezési eljárásról szóló
10/2014. (VI. 02.) önkormányzati rendeletét. A módosítás eredményeképpen az építési engedélyezési eljárás során vizsgálható, hogy
az engedélyezésre benyújtott terv a helyi építési szabályzat előírásainak keretein belül törekszik-e arra, hogy a Balaton-felvidéki hagyományos népi építészet formavilága, arányai, szerkezeti kialakításai,
anyag- és színhasználatai, díszítési módjai érvényesüljenek az újonnan
épített épületeknél.
A képviselő-testület első olvasatban tárgyalta az épített környezet helyi
védelméről szóló önkormányzati rendelettervezetet és megbízta a polgármestert, hogy a rendelettervezetet bocsássa társadalmi egyeztetésre
és a tervezet szerint helyi védettség alá kerülő építmények tulajdonosait értesítse azzal, hogy az értesítést követően 30 napon belül írásban
észrevételt tehetnek. Az egyeztetésre szánt anyag az Önkormányzat
honlapján is megtalálható (www.felsoors.hu/rendelettervezetek).
A testület a 2015. évi költségvetést úgy kívánja elkészíteni, hogy abban
300 000,- Ft előirányzat legyen a védetté nyilvánított helyi építészeti
értékek megóvására, fennmaradására, megőrzésére.
A testület elfogadta az önkormányzat vagyonáról szóló 16/2013.
(VII.03.) önkormányzati rendelet módosítását. Az elmúlt év
csapadékvíz-elvezetés beruházási munkái, a tervezett kerékpárút
előkészítő munkái miatt megvásárolt néhány kisebb földrészlet
egészíti ki az önkormányzati vagyonkatasztert. A rendelettervezet
társadalmi egyeztetése is megtörtént.
A képviselő-testület áttekintette a 2014-es költségvetési rendeletét és
a rendelkezésre álló információk alapján + 986 eFt-tal módosította.
A módosítás okai:
– az állami támogatások változásai,
– a képviselő-testület előző döntéseinek (2014. november 30-ig)
rendeletbe foglalása,
– a kiemelt előirányzatok közötti átcsoportosítások a gazdálkodók
rendelkezései szerint.
A következőkben a Bakony Gaszt szociális étkeztetésre és az óvodai,
iskolai ebéd 2015. évi díjának emelésére tett javaslatát vitatta meg a
testület. A Bakony Gaszt különböző okokra hivatkozva („Menza
törvény, minimálbér-emelés, online pénztárgépek beszerzése) rendkívüli
áremelésre terjesztett elő igényt. A képviselők a szolgáltató indokait csak
részben fogadták el és az ajánlott díjemelés feléhez járultak hozzá.
A testület határozatot hozott a Balatonalmádi Közös Önkormányzati
Hivatal alapító okiratának módosításáról és egységes szerkezetbe
foglalásáról. A módosításra Kormányrendelet módosítása miatt volt
szükség, lényeges tartalmi változás nincsen.

A képviselők a tulajdonossal történt előzetes egyeztetés alapján az
Önkormányzat javára szolgalmi jogot alapítottak a 1483/32 hrsz
ingatlanra. A szolgalmi jog alapítására a csapadékvíz elvezető rendszer
kiépítése miatt volt szükség.
Ezután a Balatonalmádi Szociális Társulással fennálló megállapodás
módosításáról szavaztak a képviselők. A módosításra Szentkirályszabadja önkormányzata képviseletében beállott személyi változás (új
polgármester) miatt volt szükség.
A képviselők jóváhagyták az Önkormányzat átmeneti gazdálkodásra
vonatkozó rendeletét, mely a következő költségvetés elfogadásáig,
jövő februárig teremt megfelelő jogi környezetet az Önkormányzat
zökkenőmentes gazdálkodása számára.
A testület áttekintette és elfogadta az Önkormányzati Hivatal 2015.
évi belső ellenőrzési tervét.
Felsőörs Önkormányzata az érintettek kérelmét támogatva a Faluház
konditermébe használt kondicionáló gép beszerzését hagyta jóvá
30 000,- Ft-vételáron.
A Faluházban működő Paracelsus 2000 Bt (fiókpatika) értesítette az
Önkormányzatot, hogy felsőörsi fióktelepét bezárja, illetve a működtetés jogát átadja a Dr. György Gyógyszertár Bt. részére. A testület hozzájárul a bérleti jogviszony átruházására azzal a feltétellel,
hogy a gyógyszertári szolgáltatás fennakadás nélkül működjön
továbbra is Felsőörsön. A polgármester tárgyalást folytat a
Dr. György Gyógyszertár Bt. tulajdonosával a váltás részleteiről.
A képviselő-testület módosította megállapodását a Magyarország
legszebb konyhakertje mozgalommal. A módosításra a mozgalom
névváltoztatása miatt volt szükség.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár decemberben és
januárban tartandó eseményeit, a Hírmondó következő számának
tartalmát és jóváhagyták a kiadó változtatására vonatkozó javaslatot.
Az új kiadó kedvezőbb árajánlattal és magasabb szolgáltatási tartalommal nyerte el a testület támogatását.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják
községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
DR . KULCSÁR TAMÁS
ALPOLGÁRMESTER

Adventi koncert
2014. december 12-én családias hangulatú,
kellemes, de ugyanakkor izgalmas, egyedi
párosítású adventi hangversenyen vehettek
részt a zeneszerető érdeklődők.
A fellépők között szinte minden korosztály
képviselte magát, a hangszerek széles skálája
felvonult, az elhangzott zeneművek pazar
választékot mutattak be a reneszánsz
dallamoktól a klasszikus karácsonyi dalokig.
Egy közös jellemzőjük feltűnő volt: a szeretet
jelenléte.

Fellépők névsora:
Nagy Csaba (lant) és vendégei: Suda
Magdolna (ének), Sipos Csaba (dob), Búzavirág Népdalkör, Kántor Levente (trombita),
Róza Luca (klarinét), Rodriguez Szintia
(ének), Szilágyi Eszter (hegedű), Faragó Ildikó
( fuvola), Strenner Viktória (ének), Kelemen
András (gitár) és tanítványai: Erhardt Enikő
(gitár), Sütöri Zsófia (gitár), Csabai Pál
(gitár).

Tisztelettel köszönöm minden kedves fellépőnknek a szép koncertet, a Református
Egyházközségnek, hogy rendelkezésünkre
bocsátották közösségi házukat, Szalai Attilának a hangosítást, Viszt Péterné Terikének a
rendezvény lebonyolításában nyújtott önzetlen segítségét.
TÓTH CSABÁNÉ
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Felsőörsi foci hírei
A 2014–15 évi bajnokságot – ifjúsági csapat hiányában – a Megyei
IV. osztályban kezdtük el. A tavalyi csapatunkból többen is, főként
veszprémiek más csapatokba távoztak, de még így is a tavalyi ifjúsági
csapatunk megmaradt tagjaival és néhány érkezővel kiegészülve egy
24-es kerettel kezdtük meg a felkészülést a bajnokságra. Sajnos augusztus végére ez a keret leapadt 17–18 főre, és sérülések, munkahelyi
és iskolai elfoglaltságok miatt volt olyan bajnoki mérkőzés, hogy
éppen ki tudtunk állni. Az sem könnyítette meg a helyzetünket, hogy
az első négy mérkőzésünket idegenben játszottuk. A 3. fordulót
követően 3 ponttal a tabella hátsó felében szerénykedtünk, azonban
ezt követően sikerült elkapni a fonalat és a következő 7 összecsapásból
hatot megnyerve felkúsztunk a 4. helyre. Mindössze hárompontos
hátrányban vagyunk a tabellát vezető Várpalotával szemben.
Az előrelépésben talán az is segített, hogy többször is elbeszélgettünk
fiatal játékosainkkal és úgy gondolom sikerült megértetni velük, hogy
mit várunk el tőlük emberi és sportszakmai szempontból is. Arra
büszke vagyok, hogy ezeket a fiatal játékosokat sikerült beépíteni a
csapatba és ők góljaikkal és megváltozott hozzáállásukkal nagyon
sokat tettek a jó szereplésért. Természetesen nem szeretnék elfeledkezni a többiekről sem, hisz mindenki hozzátette a maga részét
ahhoz, hogy a bajnokság felénél elmondhassuk, hogy a dobogó
elérése nem csak álom. Emellett a Magyar Kupában is sikerült állva
maradnunk, hisz az Olaszfalu és a Megyei II. osztályban szereplő
Balatonkenese kiverésével már túl vagyunk a 3. körön is. (Az 1. körben a Litérrel játszottunk volna, de ők egy nappal a mérkőzés előtt
bejelentették a megszűnésüket. Nem gondolom, hogy azért, mert annyira megijedtek tőlünk…)

dult, hogy 30 gyerek is részt vett edzéseken. Büszkén mondhatom,
hogy a tornákon résztvevő Balatonkenese, Csopak, Csajág, Peremarton, Balatonfűzfő csapatait rendre legyőztük, egyedül a Balatonalmádi csapata tudott felülkerekedni rajtunk, de az utolsó
Felsőörsön rendezett tornán sikerült őket is legyőzve tornagyőzelmet
aratni. Természetesen az elmúlt 10–15 év tapasztalata alapján mondhatom, hogy közülük később sokan abbahagyják majd a focit, de
remélem, hogy lesznek olyanok is, akik majd eljutnak a felnőtt csapatba is, és játékukkal örömet okoznak szurkolóinknak.
Végezetül szeretnék köszönetet mondani az Önkormányzatnak és
azoknak a magánszemélyeknek, vállalkozásoknak, akik támogattak
minket ebben az esztendőben is.
Az egyesületünk nevében kívánok Kellemes Karácsonyi Ünnepeket
és sportban gazdag Boldog Új Évet!
GALAMBOS ZSOLT

U-11-es csapat
Mindenképpen említést érdemelnek a Bozsik-programban szereplő
gyerekfocistáink is, egyrészt azért, mert a számukra rendezett őszi
tornákon remekül szerepeltek, másrészt azért, mert korábban talán
soha ennyi helybeli gyerek nem rúgta a labdát a focipályán. Előfor-

Farsangi bál
Felsőörs Község Önkormányzata FARSANGI BÁLT rendez
vacsorával, tombolával, jelmez/álarc versennyel, melyre
tisztelettel meghívja Önt, kedves családtagjait, barátait!
Ideje: 2015. február 7. (szombat) 18.00
Helyszín: Malomvölgy Oktatási és Szabadidő Központ (Felsőörs,
Hóvirág u. 28.)
Zene: Pingiczer Szilárd

Választható menü:
A menü: Aszalt szilvával töltött csirkemell, krokettel, friss kerti
salátával, házi almás és túrós rétes
B menü: Vörösboros kacsacomb, párolt káposztával, hagymás törtburgonyával, friss kerti salátával, házi almás és túrós rétes
C menü: (vegetáriánus) Rántott camembert áfonyalekvárral, rizzsel,
friss kerti salátával, házi almás és túrós rétes

Buszjáratok indulnak 17.40–18.00 között a Batthyány térről,
valamint igény szerint visszafelé ugyanoda.
A belépőjegy ára: 2.500,- Ft/fő, mely tartalmaz: 1 üdvözlő italt,
1 pohár pezsgőt és a vacsorát. Büfé a rendezvény alatt rendelkezésre
áll.
Jegyek elővételben 2015. január 30-ig vásárolhatók a Könyvtárban, nyitvatartási időben.
(Tel: 87/577-219, 70-320-6854)
Hétfő: 14.00–18.00; kedd: –; szerda: 13.00–18.00; csütörtök:
08.00–09.00; péntek: 13.00–18.00

Mindenkit szeretettel várunk!

Iskolai hírek
– „Múzeum-kör-út”-on voltunk 2014. december 4-én Veszprémben: Országjáró
Múzeum projekt keretében egy gömbsátorban interaktív módon megismertették
a tanulókkal a Magyar Nemzeti Múzeum
műkincsállományát.
– Luca-napi vásárt tartottunk 2014. december 13-án.
– Bábelőadás volt 2014. december 16-án.
Cím: Karácsony a nagyinál, Előadó:
Palánta misszió
– 2014. december 17-én 15 órakor szerdán
a harmadik, negyedik osztályosok karác-

sonyi műsorral köszöntötték az időseket a
faluházban.
– Az úszásoktatás folytatódik. Sajnos a Balaton Uszoda karbantartási munkái az
ősszel elhúzódtak, de most már minden
hétfőn ismét járunk az uszodába.
Téli szünet:
2014. december 22–2015. január 2.
Szünet előtti utolsó tanítási nap:
2014. december 19. péntek
Szünet utáni első tanítási nap:
2015. január 5. hétfő

Tisztelt Felsőörsi Polgárok, ingatlantulajdonosok!
Tisztelettel hívom fel figyelmüket
a
társadalmi
egyeztetési szakaszban lévő
alábbi rendelettervezetekre:
– Településrendezési terv módosítása: az
anyagot településünk hivatalos honlapján
tekinthetik meg (tartalmazza a leendő
kerékpárút nyomvonalát is): ’ÖNKOR-

MÁNYZAT’ → ’TELEPÜLÉSRENDEZÉSI
TERV MÓDOSÍTÁSÁNAK PARTNERSÉGI EGYEZTETÉSE’ → 3. EGYEZTETŐ
TÁRGYALÁS
DOKUMENTÁCIÓJA
(www.felsoors.hu/telepules_rendezesei_terv )
– A helyi védelem alá kerülő épületeket szabályozó és felújításukat támogató „az
épített környezet helyi védelméről” szóló

Veszprémi Hulladékgazdálkodási
Közszolgáltató Nonprofit Kft.
tájékoztatója:
2015. január 1-i nap helyett a lakossági szemétszállítás szolgáltatást 2015. január 3-án (szombaton) végzi el a szolgáltató.
Megértésüket, együttműködésüket köszönjük.

rendelettervezet, melyet itt tekinthetnek
meg: ’ÖNKORMÁNYZAT’ → ’RENDELETTERVEZETEK’ (www.felsoors.hu/
rendelettervezetek)
Észrevételeiket írásban várjuk a megadott email címre (onkormanyzat@felsoors.hu ).
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Meghívó közmeghallgatásra
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.
január 15-én (csütörtök) 17:30 órakor közmeghallgatást tart,
melyre ezúton tisztelettel meghívom!
A közmeghallgatás helye: Felsőörs, Malomvölgy Általános Iskola
tetőtéri közösségi helyisége (8227 Felsőörs, Körmendy prépost
u. 5.)

VKSZ ZRT. VESZPRÉM

Felsőörsi házunktól megváltunk, ezért elbúcsúzunk kedves
szülőfalunktól, a rokonoktól, a barátoktól, az ismerősöktől.
A sok szép emléket szívünkben megőrizve, minden jót kívánunk!
Hollóssy Sára és Drobni Imre

Napirend:
1. Közbiztonsági Egyeztető Fórum (Balatonalmádi Rendőrkapitányság)
2. A 2015-2019 évre szóló gazdasági programhoz fejlesztési javaslatok
3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
4. Egyebek
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat • Szerkeszti a Humán Bizottság
Lapszerkesztő: Tóth Csabáné közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

2015. évi rendezvénynaptár
Dátum

Program megnevezése

Rendező
Január

1. 24.
1. 31.

Magyar Kultúra Napja
Református teaest

2. 7.
2. 14.
2. 21.

Farsangi Bál
Iskolafarsang
Bálint-napi Fánkfarsang

Felsőörsért Közalapítvány
Református Egyházközség
Február

2015. 3. 14–31.
3. 15.
2015. 3. 21–31.
4. 4.
4. 9.
4. 17.
2015. 5. 1–10.
5. 2.
5. 23.
5. 31.
6. 20.
6. 22–26./29–3.
7. 13–17.
7. 24–26.
2015. 8. 3–7.
8. 15.
8. 20.
8. 21.
9. 5.
9. 26.
2015. 9. 25–10. 5.
10. 3.
10. 3.
10. 10.
10. 23.
11. 7.
11. 29.
12. 5.
12. 11.
12. 23.

Március
Huszárruha kiállítás
Nemzeti Ünnep
„Öltögetünk, örökítünk” kézimunka kiállítás
Április
Húsvétváró játszóház
Civilek Egymás közt
Egészségnap
Május
Nyitott Balaton
Mandula túra (Nyitott Balaton keretében)
Pünkösdi forgatag
Gyermeknap
Június
Ízutazás
Hittantábor
Július
Angol tábor
24. Felsőörsi Falunapok és Búcsú
Augusztus
Természetbarát tábor
Kenyérsütés
Szent István és kenyérünnep
Fotográfia napja
Szeptember
Nyárbúcsúztató
Szüreti felvonulás és bál
Nyitott Balaton
Október
Nyitott pincék (Nyitott Balaton keretében)
Idősek napja
Felsőörsi nyolcas
Nemzeti Ünnep
November
Libanap
Advent köszöntő délután
December
Mikulás ünnep
Adventi koncert
Felsőörs Karácsonya
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Önkormányzat
Szülői Munkaközösség
NÖFE
Felsőörsért Közalapítvány
Önkormányzat
Felsőörsért Közalapítvány
Önkormányzat
Felsőörsért Közalapítvány
Felsőörsért Közalapítvány
Balaton Riviéra
Balaton Riviéra
CBK
Önkormányzat
NÖFE
Református Egyházközség
Református Egyházközség
Önkormányzat
CBK
FÉK Egyesület
Önkormányzat
Felsőörsért Közalapítvány
CBK
Önkormányzat
Balaton Riviéra
Balaton Riviéra
Búzavirág Ny.klub, Önkorm.
Önkormányzat
Önkormányzat
NÖFE
Református Egyházközség
Önkormányzat + NÖFE
Önkorm.+ Reform. Egyház
Önkormányzat

Felsőörsön járt a Mikulás
December 5-én először az óvodába, kiscsoportba érkezett. Volt nagy izgalom, szepegés,
sőt még sírás is. Mikulás bácsi azonban gyorsan megnyugtatta a kicsiket, hogy tőle ugyan
nem kell félni, hiszen ajándékot hozott
nekik. Ez persze felszárította a könnyeket, és
a közös éneklést követően minden gyermek
átvehette hőn áhított csomagocskáját.
A középső csoport már rutinosabban,
bátrabban viselkedett. Szépen, hangosan
énekeltek Télapónak, aki meg is dicsérte
őket, és szétosztotta az ajándékcsomagokat.
A nagycsoportot tágas, új csoportszobájukba, játékba merülve sikerült meglepni.
Volt nagy öröm és kacagás. Ők is elénekelték
dalcsokrukat Télapónak, aki viszonzásul csomagokat osztott szét. Néhány kisgyermek
rajzzal készült, így hát végül is Télapó is
kapott ajándékot.
Az iskolában sok piros mikulássapkás gyermek várta már a Mikulást, aki 13 óra tájban
meg is érkezett. No de nem egyedül, egy

Krampusz társaságában. Ez bizony egy kis
meghökkenést váltott ki, de aztán rájöttek a
tanulók, hogy valójában ő egy kedves, csintalan, vidám Kiskrampusz. A közös dalolás
után a Mikulás bácsi egyenként szólította ki
a gyerekeket és felolvasta róluk a tudnivalókat. Nem volt kétség, a legtöbben jó
gyerekek voltak, habár azért akadtak köztük
nem olyan jók is. Megígéred, hogy jó leszel? –
kérdésre, azonban ők is buzgón bólogattak.
Sok iskolás készült egyéni produkcióval,
énekkel, verssel, furulya játékkal. A vidám
hangulatot fokozta, hogy a zsákból minden
gyermeknek előkerült egy ajándékcsomag.
December 6-án reggelre már a családok otthonába is eljutott a Mikulás. Több ablakban
látható volt fényes bizonyítéka. 14 órától
megkezdődött a falusi Mikulás ünnep,
Lipovszky- Dresher Mária „Csak egy mese”
című kiállításának megnyitójával, valamint
adventi vásárral. A kiállítás 2 hétig látogatható,
a mesék varázslatos világába kalauzolja a

nézőket. A vásárban karácsonyi kézműves termékeket vásárolhattunk, többek között
cukormentes szaloncukrokat, mézeskalácsokat, ékszereket, szebbnél szebb gyertyákat,
terítőket, sálakat, bábokat, gyönyörű kerámiákat, székelyföldi termékeket, mézet,
levendulaolajat. Kortyolhattunk meleg teát,
forralt bort, miközben a kemencében a Nők
Felsőörsért Egyesület ínycsiklandó langallói
sültek. E közben Mikulásvonattal lehetőség
nyílt Felsőörs utcáit bejárni, a vonat irányításában a helyi Polgárőrség segédkezett. 17
órától az Iciri-Piciri Együttes énekelt hagyományos Mikulás váró dalokat. Ez hamarosan
elő is csalta a Mikulást, aki hatalmas zsákkal
meg is érkezett. A gyerekek bőkezű ajándékokban, és ami fontosabb, sok-sok örömben részesültek ezekben a napokban.
Kedves, nagy szakállú Télapó, köszönjük
szépen, s jövőre visszavárunk Felsőörsre!
TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

