Világfát ültettünk a Szilas utcában!
A felsőörsi Szilas utca lakói is csatlakoztak a
Magyarországi Éghajlatvédelmi Szövetség
kampányához, melynek során 2016-ban 57
helyszínen ültetnek „Világfákat” a szövetség
közösségei.
Mik is azok a világfák? – kezdte a program ismertetését Lajtmann Csaba, a Magyarországi
Éghajlatvédelmi Szövetség elnöke. – A világvagy életfa a hagyományainkkal köt bennünket össze. Ennek a hagyománynak a jövőbe
vezetése, gyökereztetése volt az alapgondolatunk, mikor ezt a címet választottuk kampányunknak. A valóságban a világfa az év

fájának egyike, melyet az Országos Erdészeti
Egyesület választott az elmúlt évek folyamán
a hazánkban őshonos fafajok közül.
Ezeket a csemetéket ültetik el szövetségünk
közösségei egy-egy helyi akció keretein belül
– folytatta a program bemutatását a szövetség
elnöke. Az akció helyszínei átszövik az országot, sőt, idén erdélyi partnereink is újra
bekapcsolódnak a kampányba. Ugyan a kis
facsemeték elültetése nem oldja meg az éghajlatváltozás problémáját, de ezek a kis szimbolikus lépések kifejezik azt, hogy a helyi
közösségek felismerik a problémát és fontosnak tartják, hogy valódi lépések szülessenek.
Róza András Szilas utcai lakó a kampány
helyi eseményeit foglalta össze:
A fák elültetését szombat délelőtt végeztük
el, kellemes őszi napsütéses időben, két
tapasztalt kertbarát, Rakk Ottó és Sörös
István urakkal, természetesen a jövő nemzedék képviselői Luca, Nicolle és Imre is
kivették a részüket a munkából. A Szilas utca
a fák elültetésével, ténylegesen Szilas (szilfás
utca) lett. A fák gondozását Luca, Nicolle és
Imre kapták feladatul, az ültetésben résztvevő idősebb lakótársaktól.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Felsőörsi angyal – Adománygyűjtés
Talán többeknek van olyan személy, család a látókörében, akin szívesen segítene,
támogatna, de nem tudja, hogy miként tegye ezt meg!? Szeretné megőrizni
anonimitását, de látja a kialakult helyzetet és szeretne segíteni?
Felsőörs Község Önkormányzata adománygyűjtést hirdet
a rászoruló felsőörsi családok, egyedülálló, idős, beteg személyek részére.
Adományok mellett nagy szükség lenne az ötletekre is,
hogy kinek a helyzetén kellene segíteni, ezért ezt is nagy szeretettel várjuk.
Az adományokat az adventi időszakban a faluban megrendezett rendezvényeken, illetve a
Faluházban (Polgármesteri Hivatal) gyűjtjük a kihelyezett adománygyűjtő ládában.
A ládán Lipovszky-Drescher Mária helyi iparművész adományaként, az Ő felajánlásával
készült, itt látható grafika/logo lesz feltüntetve.
Sokkal szebb az ünnep, ha ismeretlenek felé is nyitunk.
Reméljük, hogy ez úton többen is átélik az adakozás örömét!
Adományaikat 2016. december 18-ig (vasárnap) köszönettel várjuk!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Hálaadás
Viszonylag ritkán látni a református templomot a mellékelt fotón
látható perspektívából! A „nyilvánosság” szeme nem látja a templom
keleti falát, amely ezen az őszön a déli fallal együtt megújulhatott.
Azonban, aki a templom mögötti parkolóban teszi le az autóját,
láthatja a felújítás eredményét!
A viszonylag csendesen, rejtetten folyó felújítást, hálaadó zenés istentisztelet zárta templomunkban október 22-én délután. Orgona és fuvolaszó dicsőítette Istent budakeszi zenészek közreműködésével, és
szívünk mélyéről szólt a köszönet az Úrnak ezért a számunkra
csodálatos ajándékért. Hiszen 2014-ben úgy indultunk, hogy egy fillérünk sem volt a templom külső homlokzatának teljes renoválására,
aztán két éve a nyugati és északi falak, illetve a teljes torony újult meg,
idén ősszel pedig a már említett két fal. Imádsággal kezdtük és
hálaadással fejezzük be ezt a „projektet”. Hálát adunk, hiszen teljesen
Istentől kértük el a munkálatokhoz szükséges pénzt, és teljesen az Ő
munkáját látjuk abban, hogy pont annyi pénzünk lett, amely elegendőnek bizonyult! 6,7 millió forintba került a beruházás, amelyhez
Önkormányzatunk 1 millió, a Veszprémi Református Egyházmegye
900 000, az Emberi Erőforrások Minisztériuma 2 millió, és gyülekezetünk önerejéből, adakozó tagjai által 2,8 millió forinttal járult
hozzá! Köszönet az adományokért! Egyedül Istené a dicsőség!
A templomi hálaadás terített asztaloknál folytatódott, közösségi
házunkban. Jó volt ilyen módon is együtt lenni, beszélgetni, kiszakadni a mindennapok monotonitásából, taposó malmaiból. Olyan
kevés szerepe van az életünkben a hálának, a köszönetmondásnak,
ezért is fontosak az ilyen alkalmak. „Adjatok hálát az Úrnak!”

(Zsoltárok 136.1) volt a mottója ennek az alkalomnak, amit jó megfontolni, és sokkal többet hálát adni a hétköznapokban is! Felfigyelni
az élet apró ajándékaira, vagy éppen az egészen természetesnek vett
adottságokra, akár az erőre, az egészségre, a mindennapi ételre,
ruházatra, a békére, az emberi kapcsolatokra, a gyönyörű tájra, a jó
levegőre, a termésre, és még folytathatnánk a sort. A hálaadás
elégedetté és boldoggá tesz, megóv a panaszkodástól, az aggodalmaskodástól. Ezt tapasztaltuk meg konkrétan templomunk
megújulása kapcsán, és reméljük, hogy a hálaadás a hétköznapokban
is egyre jobban elkísér majd minket!
KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA REF. LELKÉSZ

Hálaadó szentmise és szeretetvendégség
November első vasárnapján a felsőörsi prépostsági templomban immár
hagyománnyá vált hálaadásra gyűltek össze a település és a környék
hívei. Az oltárt ezúttal szemet gyönyörködtető terméskompozíció;
gyümölcsökkel, zöldségekkel teli kosarak; méz, bor és virágok övezték,
melyek Orbán György – az egyházközség világi elnökének – és
segítőinek munkáját dicsérik. A szentmisén vitéz Ajtós József László
prépost, kerületi esperes, plébános megköszönte, hogy a Teremtő és
Gondviselő Isten a nehézségekben, a viharok után erőt adott és megáldotta a dolgos kezek munkáját. Egyúttal arra kérte a Jóistent, hogy a
téli pihenés után a természet és a hívek egyaránt megújulva láthassanak

majd újra munkához. A szentmise után, az év nagy részében üresen
álló préposti kúria is megtelt élettel. A népes gyereksereget játékkal,
műsorral és finomságokkal várták, míg a felnőtteket terített asztal mellett látták vendégül a mi Urunk dicsőségére. Köszönet érte az egyházközség lelkes és fáradhatatlan elnökének, tagjainak. Jó volt együtt
lenni, imádkozni, hálát adni, beszélgetni. Reméljük, hogy legközelebb
még többen elfogadják a meghívást és megadják az alkalmat arra, hogy
szeretettel, szeretetben vendégül láthassuk.
CSERHÁTI GABRIELLA
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KI MIT TUD? az iskolában
2016. november 15-én délután rendeztük meg iskolánkban a Ki mit
tud? vetélkedőt.
A gyerekek sok színvonalas műsorszámmal léptek fel. Volt mese, vers,
jelenet, tánc, bűvész-, valamint hangszeres produkció is. A gyerekek
szereplésére sok hozzátartozó is kíváncsi volt, akik reméljük kellemes

órát töltöttek iskolánkban. A fellépő tanulók emléklapot és egy kis
édességet kaptak a rendezvény végén.
SIMONNÉ FÜLEKI JUDIT
SZERVEZŐ

Fotók: Steiger Veronika

Terménybábokat készítettek az óvodások

Fotók: Steiger Veronika
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Meghívó

„Szólj hangosan az éjszakából:
Angyal, vigyél hírt a csodáról.
Csattogtasd szaporán a szárnyad,
Repülj, suhogj, mert nagyon várnak.”

Felsőörs Község Önkormányzata szeretettel
meghívja Önt és kedves családját

FELSŐÖRS KARÁCSONYA
című rendezvényünkre!
Időpont: 2016. december 23. 16.30
Műsor:
16.30 Karácsonyi koncert a veszprémi Scola Regina
kórusával az Árpád-kori műemléktemplomban
majd a templomdombon:
17.00 Köszöntőt mond Szabó Balázs polgármester
17.10 A Malomvölgy Általános Iskola Apró Torna csoportja
A Malomvölgy Általános Iskola karácsonyi műsora
Kérjük poharat hozzanak magukkal!
Mindenkit nagy szeretettel, teával, forralt borral,
mézeskaláccsal, szaloncukorral várunk!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Meghívó – Felgyúlnak Felsőörs fényei
Szeretettel várjuk Önt és kedves családját
november 27-ei rendezvényünkre!
16.00–17.30: Advent köszöntő családi
délután a Református Közösségi Házban
Adventi versek, mesék, zenék – kicsiknek és
nagyoknak – kézműves sarokkal
Közreműködik: a Peregrinus Együttes,
valamint felsőörsi vers- és mesemondó
felnőttek és gyerekek.
17.30: Felgyúlnak Felsőörs fényei
Gyertyagyújtás a Faluház előtt
(meggyújtja a Polgármester),
óvodások műsora, közös éneklés.
17.45: Dávid Roland ünnepi
műsora a Civilházban
Kiegészítő program: gyertyakiállítás,
kézműves vásár a Kézműves Szalon
Termékeiből, tombolasorsolás.
Kapható lesz: grillázs, dió,
forralt bor, tea
Szeretettel vár minden érdeklődőt
a Református Egyházközség, a CBK,
a Kézműves Szalon és az Idősek Klubja!
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Vilma nénire emlékezünk
Tislér Gyuláné, született Varga Vilma
Díszpolgárunktól búcsúzunk
1940–2016
Tartalmas, dolgos életút állt Vilma néni
mögött, amikor ez év nyarán áldozatos
közösségi munkájáért, példamutató tevékenységéért és vöröskeresztes munkásságáért
díszpolgári címet kapott Felsőörsön. Türelemmel és Istenbe vetett hittel viselt betegsége után október 29-én kísértük utolsó
útjára a felsőörsi református temetőbe.
Vilma néni Káptalanfüreden, a Halacs
dűlőben született. Tislér Gyula felsőörsi lakossal 1960 januárjában keltek frigyre, ekkortól élt Felsőörsön Fő utcai házában.
Házasságukból 3 fiú született. Lovakkal,
tehenekkel, baromfikkal szép gazdaságot tartottak fenn. Mint majd’ minden felsőörsi
család, Ők is szőlőt műveltek. Alsóörsi, majd
ezredfordulón történő nyugdíjazásáig káptalanfüredi üdülőkben dolgozott szakács-

nőként. Több évtizedig volt a felsőörsi
vöröskereszt aktív tagja, 30 évvel ezelőtti
megválasztásáig gazdasági vezetője. Adományokat gyűjtött rászorulók számára,
véradásokat szervezett, a helyi közösségi élet

szervezője volt már ekkor is. 1990-ben döntő
szerepe volt a méltatlanul elhanyagolt Hősök
kertje mai formában is látható visszaállításában. Ezek után évtizedeken át, egészen
a közelmúltig társaival gondját viselte, szépítgette ezt a központi elhelyezkedésű közparkot a felsőörsiek és az átutazók nagy
örömére.
A Búzavirág Nyugdíjasklub vezetője volt.
A faluban minden évben az Idősek napi
ünnepséget is lelkiismeretesen szervezte.
A Búzavirág Dalkör egyik alapító tagja.
Világi munkásságán túl a református egyházközségnek is igen aktív tagja, presbitere.
Önkéntes, közösségi munkából itt is jócskán
kivette részét, gyűjtésekben, a templom, a
parókia építésében, szépítésében tevékenyen
részt vett.
Életútja, példás élete mintául szolgálhat mindannyiunknak. Emlékét szívünkben őrizzük.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Tizenévesek figyelem!
Ötleteket várunk olyan közösségi projektekre, mely a 11–20 éves
korosztálynak szóló fejlesztést, programot valósítana meg Felsőörsön.

delkezésre, de az ötlethez nem szükséges költségkimutatást készíteni,
így a fenti összeg ne korlátozza elképzeléseiteket.
Ötleteket tizenévesektől várunk a könyvtár email címére:
konyvtar@felsoors.hu

A cél, hogy az elképzelés megvalósításával javuljon a tizenévesek felsőörsi szórakozási, kikapcsolódási, sportolási, időtöltési lehetősége.
Egy nagylelkű adományozónak köszönhetően 175,000.- Ft áll ren-

DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Rendezvények 2016. november–december
Dátum

Rendezvény

November 27. 16.00–19.00

Felgyúlnak Felsőörs fényei

December 3. 15.00
December 9. 18.00
December 21. 16.00

Mikulás Felsőörsön + vásár
Adventi koncert
Karácsonyi vásár

Szervező
Református Egyházközség és
a CBK
Önkormányzat, NÖFE
Önkormányzat
Művészeti iskola

December 23. 16.30

Felsőörs Karácsonya

Önkormányzat

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Alakformáló torna Galako módszerrel!
A Balatonalmádi Egészségfejlesztési Iroda szervezésében ingyenes
alakformáló tornákat tartunk.
Ideje: Hétfő 17.00 óra
Helyszín: Felsőörs, iskola
Várunk minden mozogni vágyót korhatár nélkül!

Helyszín
Református Parókia,
Civilház és a Faluház előtti tér
Civilház
Református Parókia
Iskola, ebédlő
Templomdomb,
Római kat. templom
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A „klímaváltozás” okairól
A klímaváltozás okait kereső igényes tudományos munkák tudnak
ugyan a klímaváltozás gazdaságtörténeti hátteréről, de a részletekbe
nem bonyolódnak. Kár, mert ezzel a lényegi kérdések, s egyben a
megoldás reménye kerül ki a figyelem középpontjából. A klímaváltozás két – egymástól el nem választható – társadalmi-gazdasági
jelenségből bontakozott ki; egyrészt a kapitalizmus, másrészt a népességnövekedés játszotta és játssza a főszerepet. A kapitalizmus
a klasszikus ideális formájában a XVIII–XIX. század fordulóján
a vidéki Angliában született meg, tanyákon és kis falvakban. Az ún.
munkakiadó rendszer a pamuttextil-iparban indult útjára. Lakatosok,
bádogosok, borbélyok-parókakészítők, autodidakta gépszerelők, órások, szereptévesztett papok, s egy-két bányamérnök és hadimérnök
újításai vezettek el a tömegtermeléshez, végső soron az ipari forradalomhoz. A kapitalizmus sajátossága tehát a tömegtermelés, ennek
a korábbi korokban, még az előkapitalista érában (XIV–XVIII.
század) sem volt előzménye. Ez egy valódi innováció. Ezt az utat járta
be a liberális demokrácia is, amelynek intézményesülését a Függetlenségi Nyilatkozathoz (1776), illetve az 1789-es nagy francia forradalmat követő Nemzetgyűlési Határozatokhoz szokás kötni. Jegyezzük
meg azt is, hogy a korábbi korok világgazdasági centrumai mindig
városállamokhoz (Velence, Genova, Milánó, Antwerpen, Amszterdam stb.) vagy vidéktől „függetlenül” élő nagyvárosokhoz (Párizs,
London, Lisszabon, Frankfurt stb.) kötődött, most pedig egy ország
(Anglia) került előtérbe. Összefoglalva tehát elmondható, hogy az
ún. modern kor materiális feltételei (kapitalizmus) az angliai falvakból indult világhódító útjára. Ez persze elégtelen lett volna fennmaradásához. A materiális folyamatoktól természetesen elválaszthatatlan
a szellemi ok (elvégre ez az ember sajátos megkülönböztetett jegye).
Ebben az esetben a gyökerek messzebbre nyúlnak. A reneszánsz,
a reformáció akaratlan szellemi erjesztő hatása kellett ahhoz, hogy az
európai ember a liberális politikai szerveződés keretei közötti kapitalizmus szolgálatába szegődjön. Az eleve elrendelés zseniális dogmájának gyakorlata szülte a hivatás gondolatát, amely eredetileg a
szerzetesek harangszavában gyökerezik, majd a puritán zsarnokságban, végül a gentleman képében mutatja meg gyakorlati arcát.
Lényegi megfogalmazásban tehát a protestáns ethosz és az eredeti
tőkefelhalmozás szülte a liberalizmusba ágyazott kapitalista termelési
rendet. Ez a rendszer csak akkor racionális és csak akkor harmonikus, ha növekvő. A folytonos gazdasági növekedés képtelensége (mert hiszen egy véges bioszférában élünk) tehát intézményesült,
eredetileg ez az irracionális rendszer táplálta és táplálja az irracionális
népesedésnövekedést is. Ez az alig több mint kétszáz éves történet
(a valamiféle emberi létezésnek kb. 0,008%-a) „napirendre tűzte” az
emberi kultúra felszámolásának lehetőségét, az emberi létezés létfeltételeit ostromolva: a vízrendszerek, a termőföld, a levegő újratermelési körei kerültek veszélybe, de ebbe a sorba illeszthetők a
társadalomszerveződés alapelveinek felszámolása (családok, lakóhelyek tönkretétele, a férfi-nő viszony felforgatása, a speciálbarbár
munkamegosztás erőltetése) és az emberi psziché összezavarása is.
Ezen tragikus változások fényében a klímaváltozás egy figyelemre
érdemes részjelenség, egy divatos médiatéma. Hatalmas apparátusok
dolgoznak azon, hogy a jelentős globális kihívásokról a nyitott emberek figyelmét eltereljék. A liberális kapitalizmus hasznában tobzódó, egyre szűkebb társadalmi réteg jól felfogott érdeke, hogy ne
essék szó az atmoszféra, a litoszféra, a hidroszféra, a bioszféra, a szocioszféra egészségességének feltételeiről, csak egy-két olyan vonat-

kozás (pl. klímaváltozás) jöjjön szóba, amelynek ígért orvoslása mellett a haszonélvezők hatalma töretlen marad. (Ahol ez a trükk nem
sikerül, ott jöhet az elhallgatás, de nem riadnak vissza az elhallgattatástól sem.) A fennálló globális hatalmi erőket akaratlanul támogató
kritikusok ontják, onthatják ötleteiket, amelyek a károsanyag-kibocsátás visszafogását célozzák. A jószándék megkérdőjelezhetetlen
ugyan, de ezek a törekvések aligha vezetnek eredményre.
Érdemes bemutatni egy olyan gondolkodási keretet (társadalmi célok
és eszközök spektruma), amelyet hiteles, ún. ökológiai ökonómiai
közgazdászok dolgoztak ki. Itt feltárulnak a lényeges ok-okozati viszonyok, s egyben ezen ok-okozati lánc mentén világossá válik, hogy
mit kellene tenni a döntéshozóknak. A döntéshozók közül ki kell
emelni a nemzetek feletti intézmények vezetőit, a nemzetek és a
települések elöljáróit, a gazdálkodói szervezetek és intézmények
stratégáit és a családok fejeit.
A társadalmi célok és eszközök spektruma pontosan kijelöli a helyét
társadalmi létezésünk minden lényeges elemének, s az ezek közötti
ok-okozati kapcsolatokat is jelzi. A spektrumra jellemző, hogy: 1. teljes, 2. az elemek fontossági sorrendet alkotnak, 3. a mindenkori két
szomszédos elem közül a felső a cél, az alatta lévő az eszköz, a célok
természetéből következik az eszközök minősége és mennyisége
(valójában tehát a célok jelentik az okot, az eszközök a következményt). Tanulmányozzuk az ábrát!

Az emberi létezés végső célját – amióta ember az ember – a spirituális
szféra, tehát a vallások határozzák meg. Az ábra jobb oldalán található
az öt világvallás alapvető hitelve; a kereszténység esetén a cselekvő
szeretet, a hinduizmus a dharmá-t (a rendezett egész) helyezi középpontba, a buddhisták az élet = szenvedés elvéből indulnak ki,
a taoisták a tao-ból (az út), az iszlám az irgalomból. Anélkül, hogy
elvtelenül képviselnénk a közös nevezőre hozás lehetőségét, állítjuk:
van ilyen. A legjelesebb spiritiszták tanítják: minden Egy, itt be kell
érnünk ennek elfogadásával. Ez az alapállás nem zárja ki, sőt támogatja a krisztuskövetőket, a buddhistákat stb..
Ha a szeretetet, a harmóniát, a nem-ártást, az út-at, az irgalmat
lelkembe akarom költöztetni a hétköznapi életben, akkor szükségem
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van ezeket szolgáló eszközökre (otthonra, kórházra, iskolára, munkahelyre stb.) Ez utóbbiak minősége – minden embert szem előtt tartva
– olyan kell, hogy legyen, hogy a végső célokat maradéktalanul szolgálja.
A köztes eszközök céllá, s egyben okká válnak, ha arra a kérdésre
válaszolunk, hogy mitől függ az „Egy-et” hordozó iskola, kórház stb.
és a bennük zajlódó élet minősége. A válasz: a köztes eszközöktől.
Az ok mégsem a köztes eszköz (épület, gép, berendezés, jármű, ültetvény, szerszámok, anyagok, energia, munka, tehát a termelési erőforrások). Az „Egy-gyel” áthatott köztes célok határozzák meg a köztes
eszközök minőségét és mennyiségét.
S végül: az „Egy-gyel” áthatott köztes eszközök válnak céllá (okká),
amikor a végső eszközhöz, a Természethez nyúlunk, s alázattal kérjük
Földanyánkat, hogy napról napra, évről évre adja meg nekünk testünk
és lelkünk fenntartásához és életünk szolgálatához szükséges
ajándékait.
Ha erről az útról nem tért volna le az emberiség a liberális demokrácia
keretei között rendszerbe állított kapitalizmussal, akkor nem is ismernénk a klímaváltozás okozta jelenségeket, mint ahogy más – esetenként ettől sokszorosan veszélyesebb – kihívásokat sem, gondoljunk
az érzelmek fagyhalálára, a fékevesztett egoizmusra, az atomháború
veszélyeire, a sivatagosodásra, a vízhiányra stb..
A célok és eszközök spektrumának megértését segíti, ha az ábra
baloldalára tekintünk. Itt feltüntetjük azokat a tudományokat és e
tudományok tárgyát jelentő gyakorlati életszférákat, amelyek a célok
és eszközök logikáját kell, hogy kövessék. Itt a szellemtudomány
(teológia, etika, esztétika) határozza meg a társadalomtudományt
(pszichológiai, pedagógia, politológia, szociológia, politikai gaz-

daságtan), a társadalomtudomány a műszaki tudományokat, s végül
a műszaki tudományok a természettudományokat (biológia, kémia,
fizika).
A természetes sorrend a későújkorra csaknem fejetetejére állt, de talán
közelebb kerülünk az igazsághoz, ha azt mondjuk összezavarodott.
Az értékkáoszban élő ember már nem képes megítélni és felfogni,
hogy neki alanyi jogon járna a repülőgépektől mentes csillagos ég, a
személyautóktól, vonatoktól (embertelen sebesség, zaj, bűz) mentes
közlekedés, a tudatmódosító informatikai eszközöktől mentes kulturálódás stb. A szükségszerűnek(!) tartott nagytechnikák (villanyáram,
biotechnológia, kemikáliák, óriás gépek, atomtechnika, számítógép
stb.) alig száz, legfeljebb kétszáz év alatt tették tönkre az ember elemi
létfeltételeit, olyan értelmi, érzelmi és erkölcsi változásra kényszerítve
a hétköznapi embert, amely ember voltának felszámolását kísérti (természetesen a többség erről mit sem tud), így ne csodálkozzunk, hogy
az ember idomítása és tenyésztése napirendre került. (Ebben az állapotában egy „kis klímaváltozásnak” még örülni is fog, többet fog
turistáskodni, napozni, légkondicionált lakásokban internetezni…)
A társadalmi célok és eszközök spektruma által kínált gondolkodási
keretek vázolása után talán nem elrugaszkodott az az összefoglaló
értékelés, hogy nem is annyira a klímaváltozás, hanem az ember legnemesebb szférájában, a spirituális életében bekövetkezett „klímaváltozás” jelent igazi kihívást! Cselekvési programként megfogalmazva:
vajon képesek lehetünk-e arra, hogy a Földi-valóságunk létrontottságát az Átelleni-valóság fényében újraalkossuk?
SOMOGYI FERENC
TANÁR-KÖZGAZDÁSZ

Az ünnepekről
Ha az ünnep elérkezik életedben, akkor ünnepelj egészen. Ölts fekete
ruhát. Keféld meg hajad vizes kefével. Tisztálkodjál belülről és kívülről. Felejts el mindent, ami a köznapok szertartása és feladata. Az ünnepet nemcsak a naptárban írják piros betűkkel. Nézd a régieket,
milyen áhítatosan, milyen feltétlenül, milyen körülményesen, mennyi
vad örömmel ünnepeltek! Az ünnep a különbözés. Az ünnep a mély
és varázsos rendhagyás. Az ünnep legyen ünnepies. Legyen benne
tánc, virág, fiatal nők, válogatott étkek, vérpezsdítő és feledkezést

nyújtó italok. S mindenekfölött legyen benne valami a régi rendtartásból, a hetedik napból, a megszakításból, a teljes kikapcsolásból,
legyen benne áhítat és föltétlenség. Az ünnep az élet rangja, felsőbb
értelme. Készülj föl reá, testben és lélekben.
S nemcsak a naptárnak van piros betűs napja. Az élet elhoz másféle,
láthatatlan ünnepeket is. Ilyenkor felejts el mindent, figyelj az ünnepre.
MÁRAI SÁNDOR

Az őszi faültetés margójára
Az idei szokásos faültetés igen kalandosra
sikerült. Az ültető gödrök ásásakor egy „ismeretlen” eredetű földkábel került elő, ezért
az ültetést a november 5-ére tervezett
időpontról át kellett tenni 12-ére. Ötödikén
csak néhány korábban ültetett és kiszáradt
facsemete pótlására került sor (1db kőrisfa a
forgalomlassító szigetnél, 1db hársfa a Bárókert utcában, 1 db mandulafa az óvoda
mögötti kerítésnél, 1 db mézes fa a bérlakásoknál, 1 db mézes fa a szabadtéri színpad
feletti parkolónál.) A tényleges faültetés
napján a szakadó eső és a hideg szél ellenére,
a vártnál nagyobb tömeg gyűlt össze (3 fő),

akik rohamtempóban, 2 óra alatt végeztek az
ültetéssel. 15 db eperfa csemete került földbe,
ezáltal az Eperfa sor keleti oldalán 41 fa készül
nyári árnyékot adni. Az utómunkálatokat
óvodás és iskolás segítők (a gyerekeim)
közreműködésével végeztük. Köszönet az
Önkormányzat támogatásának, Papp Gyulának és a lelkes faültetőknek: Bíró Zoltán,
Cserháti Gábor, Takács Ákos, Pásztor lányok.
U.I.: Ha szeretne csatlakozni a faültetőkhöz, vagy
van ötlete, hogy mit hová ültessünk, jelentkezzen
az alábbi címen: pasztor.istvan@kristaly.hu
DR . PÁSZTOR ISTVÁN
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete november 14-én tartotta soron
következő nyílt ülését. Elsőként Dr. Kulcsár
Tamás alpolgármester Úr kezdeményezésére
döntött a képviselő-testület arról, hogy a
Fenyves utca alsó szakaszától délre eső terület
belterületbe vonhatóságának ügyét következő
ülésén újratárgyalja.
Következőként a képviselő-testület jóváhagyta
a Települési Szennyvízkezelési Programot, mely
a volt zártkerti településrészek (Pocca –
Főszőlők, Öreghegy, Kishegy) ingatlantulajdonosainak szennyvízkezeléséhez nyújt
egyértelmű útmutatást.
Döntés született arról, hogy a várható pályázati
felhívásra mely külterületi utak felújítására fog
pályázatot benyújtani az önkormányzat. Ezek
várhatóan a Hosszú utca, Főszőlőki utca és a
Köveskútpusztai út, Öreghegy-dűlői út burkolatlan szakaszai lehetnek. Ugyanezen pályázat
keretében a külterületi utak karbantartására
szolgáló erő- és munkagépek beszerzésére is szeretnénk támogatást kapni.
A következőkben formai kötelességének eleget
téve a képviselő-testület rendeletet alkotott az
egészségügyi alapellátási körzetekről.
Következő napirendi pontként a védőnői szol-

gálat számára 100.000 forintot biztosított az
önkormányzat egy új hallásvizsgáló készülék
beszerzéséhez, a régi ugyanis tönkrement.
A képviselők rendeletet alkottak a pályázaton
elnyert 38 m3 tűzifa szociális célú kiosztásának
rendjéről, valamint az elnyert mennyiség
kiegészítéséről az önkormányzat saját költségéből.
A Humán Bizottság javaslatának megfelelően a
képviselő-testület döntött a közösségszervezői
állásra beérkezett pályázatokról. Az öt pályázó
közül kettő felsőörsi volt, közülük Dr. Pásztorné
Simon Annamáriát kívánja napi 4 órás munkaviszonyba, közösségszervezői és könyvtárosi feladatokra foglalkoztatni az önkormányzat.
A következőkben a testület döntött a következő három évre szóló szippantásos közszolgáltatás ellátására vonatkozó ajánlattételi
felhívás kiírásáról.
A Felsőörsön is fogható Öböl TV 750 ezer
forintról szóló támogatási kérelmére a
képviselők állást foglaltak arról, hogy az idei évi
300 ezer forintos támogatás után 2017-ben 600
ezer forinttal támogathatja az önkormányzat a
kistérségi TV működését. Összehasonlításul, az
Öböl TV-t 2010-ben 700 ezer forinttal támogatta Felsőörs Község Önkormányzata.

A testület döntött arról, hogy átalakítja a Felsőörsi Hírmondó szerkesztőbizottságát. Az újság
szerkesztőbizottsági feladatait eddig a Humá Bizottság látta el. Ez a rendszer azonban nem volt
elég rugalmas a cikkek megjelenés előtti áttekintésében, hiszen a Humán Bizottság ülései mindig
a változó időpontokban tartott képviselőtestületi ülésekhez, nem pedig a lapzártához igazodtak. Ezért a továbbiakban a képviselők külön
szerkesztőbizottság felállítását tartották célravezetőnek. Az öttagú szerkesztőbizottság javasolt tagjai: közösségszervező, Humán Bizottság
elnöke, Humán Bizottság egy tagja, alpolgármester, polgármester.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár
novemberben és decemberben tartandó eseményeit, valamint a lejárt idejű határozatokról
szóló beszámolómat és az elmúlt testületi ülés
óta történt fontosabb eseményekről szóló
tájékoztatómat.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
SZABÓ BALÁZS
POLGÁRMESTER

Megkezdődött a reformáció 500. éve
Aki egyszer látta, nem felejtheti többé a Rajnamenti Worms városában a főteret díszítő reformátori emlékművet. Nagyméretű márvány
talapzaton állnak-ülnek a fénylő bronzszobrok.
Immár öt évszázad egyházújítási törekvéseinek
vezéralakjai láthatók a közös márványalapon.
A valódi alap ennél is szilárdabb és közösebb:
a BIBLIA. Négyen ülik körbe Luthert az elő
reformátorok közül. Az első Vald Péter egykori
gazdag lyoni kereskedő, aki minden vagyonát
eladta és szétosztotta a szegények között, s
városról városra járva hirdette az igét. Kezében
vándorbot, lábán saru, ölében a Biblia.
Második a tudós Wiclif János, aki az oxfordi
egyetem segédtanára volt. Vallotta, hogy minden keresztyén hitbeli ismeret egyedüli forrása

a Biblia, s le is fordította angol nyelvre. Harmadik: Husz János prágai egyetemi tanár
magába roskadtan ül, mint egy előrevetítve
máglyahalálát. Követői, a husziták sokáig fegyveresen is védték és terjesztették hitüket. A
negyedik, hajdani firenzei szerzetes, Savonarola
Jeromos, aki evangéliumi tisztaságúvá akarta fehéríteni a fényűző város erkölcseit. Máglyahalált halt, s hamvait az Arnó folyóba szórták.
Az elő-reformátorokon kívül itt vannak Luther
kortársai is. Két fejedelmi alak veszi közre őt:
Bölcs Frigyes szász választófejedelem és Hesseni Fülöp, a „nagylelkű”, a hesseni tartomány
grófja. Kissé Luther elé helyezték őket, ezzel is
jelezve hatalmukat.
Luther Márton 1483-ban Eisleben bányavároskában született. Egyházi pályafutását szerzetesként Erfurtban kezdte 1505-ben.
1507-ben Bölcs Frigyes meghívta a wittenbergi
egyetem bölcseleti professzorául. Szerzetesi fogadalmát továbbra is megtartotta. Hamarosan
a hittudományok doktorává avatták, majd rendjének generális vikáriusává nevezték ki. Rendje
megbízásából jutott el Rómába, ahol ekkor már
javában épült a Szent Péter templom. Az épít-

kezés mérhetetlen pénzt emésztett fel és a költségek fedezésére ekkor találták ki a bűnbocsátó
cédulák és érmek árusítását. Többek között
ennek hatására írta meg 95 tételben megvitatásra szánt véleményét a bűnbocsánatról,
s még több teológiai kérdésről. E tételeket nagy
plakátszerű papírra írta fel, és 1517. október
31-én kiszegezte a wittenbergi vártemplom kapujára. Legnagyobb irodalmi tette, s évszázadáé
is, az 1543-ban megjelent teljes bibliafordítása
volt, mellyel az egységes német nyelvet is
megteremtette. A diákokat távoli országokból
vonzották tanításai, így magyarokat is. Megalakították mintaszerű diákszervezetüket, a
Magyar Bursát. Őrködtek egymás viselkedésére,
tanulmányi színvonalára, erkölcsi életére,
erősítették hazánk jó hírnevét. Luther, mint
énekszerző reformátor is nagy volt. A 46. zsoltár
bibliai szövege nyomán írt éneke hitvallása és
bátorítója lett minden protestánsnak:
„Erős vár a mi Istenünk, Jó fegyverünk és pajzsunk. Ha ő velünk, ki ellenünk? Az Úr a mi oltalmunk!”
RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR
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Márton-napi Libavacsora
2016. november 12-én megrendeztünk Márton nap és az újbor
tiszteletére libavacsoránkat. A rossz idő ellenére sokan kóstolták meg
a kemencében ropogósra sült libacombot, amit egyesületünk asszonyai és önkénteseink előző nap megtisztítottak és befűszereztek.
Kiváló szakácsaink évek óta sikerre viszik programunkat (Benedek
Szabolcs és Papp Gyula.) Pocca Pince kiváló borai, és Szalainé Marika
forralt bora segített elviselni a kellemetlen időt. A kellő hangulatot a
Nagyvázsonyból meghívott Szinto együttes autentikus cigány zenéje
és énekeseik adták meg. Úgy gondoljuk, jó választás volt a meghívásuk. A vacsora után, helyi amatőr társulat adott elő kabarét. A felnőttek szórakoztatása mellett nem feledkeztünk meg a gyerekekről
sem. Melnecsukné és férje közreműködésével lámpást készítettek és
színeztek a kellemes melegben a Civilházban.

Köszönetet kell mondanunk önkéntes segítőinknek, akik az időjárás
ellenére is eljöttek és dolgoztak, segítették rendezvényünket: Benedek
Szabolcs, Derzsiné Simon Judit, Domján Kitti, Csikász Ferencné,
Szabó Pálné, Kalmár Lajos, Lakatos András, Kaszás László, Bakos
Martin, Papp Gyula, ifj. Szalai János, Szőllős Zsoltné, Szakács Mihályné, Melnecsukné Vati Judit és férje. Nem felejtkezhetem el
egyesületünk tagjairól sem, hiszen ők voltak azok, akik erőt, energiát
nem kímélve dolgoztak segítőinkkel együtt a rendezvény sikeréért.
Köszönetet illeti a Pocca Pincészetet és az AQUACO2 Szikvíz Felsőörs
tulajdonosát, Lénárt Imrénét.
KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA
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Őszi kirándulás
November 10-én reggel 7 órakor indultunk az őszi kirándulásunkra.
Szentkirályszabadjáról, Balatonfűzfőről és Felsőörsről jöttek a Balatonalmádi Szociális Szolgálat Idősek Klubjának tagjai.
Első utunk Veresegyházra vezetett, ahol a Medveotthonba tettünk
egy kirándulást. Ez Közép-Európa egyetlen medvemenhelye, ahol kb.
2,5 hektárnyi területen több tucat medve játszhat kedvére.
A parkban mosómedvéket és farkasokat is láthattunk. Két mesterséges tavat alakítottak ki a medvéknek. 12 db mesterséges barlang és
1,5 hektáros erdő biztosítja az elrejtőzés és fára mászás lehetőségét az
állatoknak. Közülünk néhányan hoztak mézet, és hosszú nyelű
fakanalakra csorgatva kínálták a maciknak, amit azok örömmel
nyalogattak le.
Szentendrén ebédeltünk, majd elindultunk a Retro Design Centerbe,
ami a Duna partján van, így hazánk legnagyobb folyóját is megnézhettük közelről.
A múzeum a ’70-es, ’80-as évek világát igyekszik felidézni, így mindannyian otthon érzetük magunkat az ismerős dolgok között.
25 autót is bemutat a kiállítás, köztük hippi Barkast, pink Cabriot,
Wartburgot, rally Moszkvicsot, Babettát, Simson motorkerékpárokat,
de persze az volt a legnagyobb élmény, hogy némelyikbe be is ülhettünk, és lefényképezhettük.
Az épületben a kor stílusa szerint berendezett lakásokba léptünk, itt
ismét csupa ismerős tárggyal találkoztunk. Talán még emlékeznek rá,
mintha egy komplett Keravill üzletbe csöppentünk volna: TV-k,
rádiók, orsós- és kazettás magnók, háztartási gépek választéka, és szinte minden, ami erre a korszakra jellemző. Csodálatos utazás volt ez
mindannyiunk számára a múltba.
Ez után a Szamos Marcipán kiállítás- és látványműhelybe sétáltunk át.

Magyarország édesipari történetének két nagy alakja, Szamos Mátyás
és Szabó Károly műhelye, munkássága fonódott össze itt Szentendrén, a közösen működtetett üzlet megvalósításával.
Az emeleten Marcipán Múzeum található, ahol láthattuk a megformázott parlamentet, hintót, mesefigurákat, kaktuszkertet, gyümölcsöket, Lady Dianát, Michael Jacksont és még sok csodálatos figurát.
A földszinten vásárlásra volt lehetőség, ezzel is többen éltek közülünk. Így hozhattunk haza egy kis édes emléket innen is. Hazafelé
már sötétedett, így míg átjutottunk a fővároson, Budapest fényeit
csodálhattuk.
Visszagondolva erre a színes napra, mindannyian egy kellemesen
eltöltött nap emlékeként fogjuk őrizni ezt a kirándulást.
HERBELY TÍMEA, IDŐSEK KLUBJA
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Szent Miklós püspök és a Mikulás története
Amilyen kevés hitelesnek tekinthető
történeti adat szól róla, olyan sok mozgalmas
történet fűződik a szent püspökhöz, akiről a
hagyomány olyan tisztelettel beszél, hogy
népszerűségben, bensőséges tiszteletben és
életszerűségben alig található párja a szentek
között.
A XIII. századi Legenda Aurea és görög
források szerint Krisztus születése után
kb. 245-ben a Kis-Ázsiai Anatóliában, Patara
városában született egy gazdag család gyerekeként. Már gyerekkorában is történtek
vele csodák. Alig kezdte el iskoláit, mikor
Patarában nagy járvány tört ki, és mint kisgyermek, árvaságra jutott. Ezért, a szüleitől
örökölt hatalmas vagyonával Patara érsekéhez (aki apja testvére volt), a város
kolostorába költözött, és érsek nagybátyja
felügyelete mellett nevelkedett. Gyermekévei
alatt megszerette a kolostori életet, majd
iskolái befejeztével a papi hivatást választotta.
270-ben Jeruzsálembe ment zarándokútra
hajóval, közben feltámadt a tenger, és több
ember életét mentette meg. A zarándokútról
hazafelé betért imádkozni Anatólia fővárosába, Myrába, ahol legendás körülmények
között püspökké választották. 52 évig volt
püspök. Egyszerű emberként élt a nép
között, miközben tanított és szeretetet hirdetett. A gyerekekkel való törődése miatt annyira megszerették, hogy nem csak
püspöknek, de még vezetőjüknek is tartották. Vagyonát a gyerekek és az emberek
megsegítésére fordította. Minden este a város
utcáin sétált, beszélgetett az emberekkel,
figyelt a gondjaikra. Így történt a legendáját
alkotó eset is, ami valójában megtörtént.
A kolostor szomszédságában élt egy elszegényedett nemes ember, aki úgy elnyomorodott, hogy betévő falatra is alig jutott.
Három férjhez menetel előtt álló lánya azon
vitatkozott egy este, hogy melyikük adja el
magát „rabszolgának”, hogy tudjon segíteni
a családon, és hogy a másik kettő férjhez
tudjon menni. Ekkor ért az ablak alá Miklós
püspök, és meghallotta az alkut. Visszasietett
a templomba, egy marék aranyat kötött a
kesztyűjébe, és bedobta az ablakon. A lányok
azt hitték, hogy csoda történt. Majd egy év
múlva ugyanebben az időben még egy
keszkenő aranyat dobott be a második lánynak. Kisiettek a zajra, s akkor látták, hogy
egy piros ruhás öregember sietett el a sötétben. A 3. évben ezen a napon nagyon hideg
volt, és zárva találta az ablakot, ezért felmá-

szott a sziklaoldalban épült ház tetejére, és a
nyitott tűzhely kéményén dobta be az
aranyat. A legkisebb lány éppen ekkor tette
a harisnyáját a kandallószerű tűzhelyre
száradni, és az arany pont abba esett bele.
Egy másik legenda szerint december 5-én a
névnapja előestéjén a hideg idő beköszöntével megajándékozta a gyerekeket mindenféle csemegével. Az adakozásért a nép
elnevezte Noel Baba-nak, ami azt jelenti:
Ajándékozó Apa. A keresztényüldözés alatt
őt is elfogták, éheztették, kínozták, de kivégezni nem merték. Hosszú, békés öregkort
ért meg.
A legenda szerint lelkét (342. december
6-án) angyalok vitték végső nyughelyére,
ahol egy tiszta forrás eredt. Ebből a tiszta
vizű forrásból áradó szeretettel küldi legendája a mai gyerekekhez utódát, a Mikulást.
„Miklós püspök egykor régen,
Segített a szegény népen.
Őt dicsérte koldus, árva
Emlékezzünk jóságára!”
Ő a védőszentje Oroszországnak, Görögországnak, Szicíliának, Lotaringiának, a gyermekeknek, a szüzeknek, a házasulandóknak,
az anyaságnak és a sok-sok foglalkozás közül
a tengerészeknek, halászoknak, pékeknek,
sör- és pálinkafőzőknek, kereskedőknek,
gyógyszerészeknek, orvosoknak, bíróknak,
ügyvédeknek, tanulóknak, földműveseknek.
Jelképei: három gyermek, három aranygolyó,
három pénzes zacskó, három aranyalma.
A Szent Miklós napi magyar népi hagyományok német hatást tükröznek. A katolikus szent kultuszát Németországba
a X. században vitték a kereskedők.
A középkorban szerepjátékokkal emlékeztek
meg a szent tetteiről. Miklós szerepét
kezdetben a kolostori iskolák legfiatalabb
diákja, később felnőtt alakította. Ebből
alakult ki a magyar nyelvterületen is, hogy
az ünnep előestéjén Mikulásnak elnevezett,
piros ruhába öltözött apó házról-házra járt,
vizsgáztatta, és dicsérte, ajándékokkal halmozta el a gyerekeket, vagy éppen megfenyítette, megbüntette őket. A modern
magyar néphagyomány szerint december
6-ra virradóan éjszaka a Mikulás meglátogatja a gyerekeket és az ablakba ajándékot
helyez. Ez a titokzatos mikulásjárás kb. egy
évszázadra tekint vissza. A Mikulás szó cseh
származású, maga az ajándékozás pedig osztrák hatásra terjedt el a magyaroknál.

A II. világháború után a Télapó elnevezést
kapta.
A magyar Mikulásnak megfelelő ajándékosztó
mesealak nevei más országokban: Kanada,
USA: Santa Claus; Anglia: Father Chrismtas;
Brazília, Peru, Spanyolország: Papa’ Noel;
Finnország: Joulupukki; Japán: Hoteiosho;
Lengyelország: Mikolaj; Marokkó: Black
Peter; Németország: Nikolaus; Olaszország:
Babbo Natale; Oroszország: Gyed Moroz.
A csokoládé Mikulás figurát Magyarországon 1934-ben kezdték el gyártani. Az utóbbi
időkben évente kb. 8000 tonna készült
hazánkban.
Végezetül egy személyes emlék. 1960-ban
ezekkel a szavakkal jött hozzánk a Mikulás:
„Én vagyok ám ritka ember!
Jövök, ha itt a december.
Ki vagyok? – hisz jól tudjátok!
Mikulás néz itt most rátok.
Aki jó lesz, gyerekek,
Ahhoz mindjárt elmegyek!
Viszek neki mogyorót,
Friss fügéből kóstolót,
Huszárcsákót, falovat,
Képeskönyvet, jót, sokat.
De ez csak a jóknak jár,
A rosszakra virgács vár.
Csípős virgács, nyakleves,
Berci, Laci, ne nevess!
Majd estére meglátom,
Kinek nyissam a zsákom?
Majd estére meglátom,
Hol hagyjam a virgácsom!”
Ebben az évben is sok-sok kisgyermek várja
a világban, hogy eljöjjön hozzá a legendás
Mikulás, Felsőörsön pedig a Mikulás vonat
érkezését is.
KÁROLYI ERZSÉBET
forrás: internet, Szentek lexikona
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Gólyahír
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Kis Csenge
november 1-én egészségesen megérkezett, szülei
(Vass Éva, Kis Szilárd) nagy örömére.

BIOREZONANCIA
Legmodernebb számítógépes biofizikai állapotfelmérés, teljesen fájdalommentes és
kényelmes.
Pontos képet ad a szervezetünk biofizikai
állapotáról.
Célja, a korai felismerés
Felismeri az energetikai rendellenességeket,
blokádokat, az esetleges kórokozók,
allergének, felhalmozódott toxinok
aktivitását a szervezetben.

Biorezonancia terápia
fokozza az öngyógyító képesség helyreállítását.

Tel.: 06 70 365 27 35
Bünsow Judit Természetgyógyász
Felsõörs Kishegyi u.

December 3-án Felsőörsre, a Civilházhoz is
megérkezik a Mikulás!
Program:
15.00–17.00: Indul a MIKULÁS-VONAT a Faluház elől
ADVENTI BARKÁCSOLÁS a gyerekeknek
ADVENTI VÁSÁR helyi kézművesek termékeiből!
Méz, kopogtatók, lakberendezési kellékek, koszorúk, borok,
karácsonyfa díszek, mécsesek, táskák, bábok, stb.

• Fáradt, kimerült? Nem tud jól aludni?
• Allergia kínozza?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Minden lelete negatív, mégsem érzi jól magát?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?
• Szeretne egészségesebben élni, könnyebben
átvészelni a betegségeket?

Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást! Érezze jól magát,
tegyen az egészségéért!
Az alábbi kezelési technikákkal várom kedves vendégeimet:
Dr Wu-féle fejmasszázs: A Dr. Wu-féle fejmasszázs nem egyszerűen a fej
masszírozása, hanem a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej, mint
kulcs használata által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)
Talpmasszázs (reflexológia): A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk
az egyes szervek nem megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.
Biorezonancia: A biorezonanciás kezelés sejt szintig felméri és helyreállítja
az emberi szervezetben zajló, felborult egyensúlyú biokémiai, fizikai, elektrofiziológiai folyamatokat, melynek hatására javulnak a hiányállapotok,
csökken a fáradtság, javul a kedélyállapot, fizikai állapot stb.

Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta
Szeretettel várom hívását: 20-3505658

Meghívó
Felsőörs Község Önkormányzata szeretettel meghívja
Önt és kedves családját adventi koncertjére!

Időpont: 2016. december 9. 18.00.
Helyszín: Református Közösségi Ház

17.30: GARABONCIÁS EGYÜTTES
élőzenés Mikulás-váró műsora majd jön a MIKULÁS!
Teával, forralt borral és langallóval várunk
mindenkit szeretettel!
Kérjük poharat mindenki hozzon magával!

Fellépők: Búzavirág Népdalkör • Református Énekegyüttes •
Murányi Eleonóra ( fuvola) • Kelemen András és tanítványai
(gitár) • Recercare Régizenei Műhely • Ruzsin-Bóné Kinga vers

A SZERVEZŐK : NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET ÉS
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Mindenkit nagy szeretettel várunk!
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