Adventi gondolatok
„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.
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 testévellelkével 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, fogyatékosságainkat.
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

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 keresztény
Testvéremnek!
VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ
PRÉPOST, ESPERES, PLÉBÁNOS

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

Füle Lajos: Karácsony
Mindig szép volt, mindig szép marad,
amíg gyermek lesz az ég alatt.
S mindig lesznek, míg a föld forog,
ünnepváró, pöttöm vándorok.
Én is, ámbár felnőtt a nevem,
ma is várom, ma is szeretem,
s amíg az ember gyermek egy kicsit,
mindig is vár tőle valamit.
Karácsony vagy fenyőünnep?
Nem bánja azt a Mindenható.
Jézus, aki akkor született,
átlépi az évezredeket.
S ajándékát boldogan veszi,
aki hisz és aki nem hiszi.
Hisz őérte és őáltala
csendül fel az ember dallama.
Mindegy: vallja vagy tagadja-e?
Mindaz, aki él, Őbenne él.
Karácsonykor szíve, ha derül,
öntudatlan Őneki örül.
S Ővele, ki Megváltó, csodás,
jászolbölcsős, töviskoronás.
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2016. november 23-án tartotta ezévi közmeghallgatását.
A közmeghallgatás az utóbbi években
tapasztalható gyér lakossági érdeklődés mellett zajlott, az előre meghirdetett napirendi
pontokat mindemellett részletesen ismertettük a megjelenteknek. A közmeghallgatás
kezdetén a rendőrkapitányság tartott tájékoztatót Felsőörs közbiztonsági helyzetéről,
melyről megállapította, hogy településünk az
elmúlt időszak tapasztalata alapján igen biztonságos, nyugodt helynek mondható.
A következőkben a lakóhelyi környezet állapotáról tájékoztattam a megjelenteket.

„Az elődök kultúrája egykettőre elpárolog,
ha minden nemzedék
újra meg újra meg nem szerzi magának”
(Kodály Zoltán)

Beharangozó:
ÖRÖKSÉGŐRZŐ,
FELSŐÖRS anno…
(Közkívánatra az új esztendőben útjára induló sorozatunk elé)
Rövid cikkekben fedezzük fel:
– Falunk történetét a legkorábbi kezdetektől napjainkig
– Kiindulunk a gyermekvilág helyi meséiből, mondáiból
– Természeti környezetünk értékeinek bemutatása, külön szólva a szőlőművelés és
a hegyközségek történetéről, a közbirtokosságról
– A szűkebb szülőföld hagyományain keresztül megismerhetjük az itt élő emberek életmódját, szokásait, ünnepeit
– Szólunk falunk híres szülötteiről, de
azokról az egyszerű emberekről is, akik
köztünk élnek és sokat tesznek a közösségért
– Egyházaink történetéről, a keresztekről,
hőseink emlékjeleiről, emlékfáiról láttatva, hogy egy kis falu lakói hogyan
kerültek be a történelem sodrába és tettek sokat hazájukért
– Épített örökségünk szépségeiről
– Irodalmi, képzőművészeti alkotásaink a
múltból, jelenből
– Intézményeink: óvodánk, iskolánk története
– Egyesületeinkről
RÁSKY MIHÁLYNÉ

Hetek óta láthatjuk a bekötőút mentén
megszámozott nyárfákat, ezért a közmeghallgatásra meghívtuk a közútkezelő Magyar
Közút NZrt. képviselőjét, aki részletesen
tájékoztatta a jelenlevőket a Veszprém–Felsőörs összekötő út mentén lévő fasor 2017.
január-februárra tervezett kivágásáról. A jelen
lévők a fasor újratelepítésére kértek garanciát,
de a jelenlegi formában látható módon
történő ültetésre nem hangzott el konkrét
ígéret, helyette a „szükséges és indokolt
mértékben, ahol biztonságos” körülírást ismételte többször a közútkezelő képviselője.
A jelenlévő felsőörsiek részéről felajánlások
hangzottak el annak érdekében, hogy megfelelő

számú és méretű fa újratelepítése történjen meg
legkésőbb a kivágást követő ősszel.
Ezt követően a Malom-völgy helyi védett természeti területté nyilvánításának folyamatban
lévő ügyéről volt szó. A védetté nyilvánítást kimondó rendelet elfogadásának tervezett időpontja: 2016. december 19.
Végezetül a folyamatban lévő fejlesztésekről
adtam áttekintő tájékoztatást.
A közmeghallgatás részletes jegyzőkönyvét
községünk honlapján (www.felsoors.hu) az
’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt olvashatják.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

„Minden közösségnek vannak értékei”
Nekünk is? Igen, persze nekünk is. Ahogy
szűkebb családunkban, otthon is megvannak
a szokások, a hagyományok, ugyanígy van ez
egy közösség, egy faluközösség szintjén is.
Miről is van szó?
November 25-én megyei értékünnepen vettünk részt Herenden Polgármester Úrral és
Steiger Veronika könyvtárossal. Az Értékünnep lényege, hogy felhívja mindenki figyelmét mindazon értékekre, amelyek
környezetünkben megtalálhatók. Ha azt
mondom Felsőörs, biztosan mindenkinek
eszébe jut a két templom; – a katolikus templom robosztus nagysága, mely a település fölé
magasodik, aztán a karcsúbb református,
a maga egyszerűségével – meghatározza a
falu arculatát. És akkor még nem beszéltem
a Malom-völgyről, régészeti leleteinkről, tanösvényeinkről, mindarról, amit mi helyiek
fontosnak tartunk önmagunk számára, vagy
szívesen megmutatunk azoknak, akik ide látogatnak.
A Hírmondóban volt már szó arról, hogy
megalakult a Helyi Értéktár Bizottság, amely
arra hívatott, hogy értékeket vegyen fel a
helyi lakosok jelölése alapján az Értéktárba.
Nálunk ezt a feladatot a Humán Bizottság
látja el, s a feladatba bele is kezdett. Így
felvételre került már a legrégebbi sírkő, Pápay
Sámuel nyelvész munkássága, Felsőörs prépostjai, plébánosai, a katolikus templom, a
Szent Kereszt-hegy, a Geológiai Csoda, a
Mésztufa gátak, a préposti malom vízjogi engedélye, az őskori Felsőörs leletei, és a legelső
felsőörsi írásos emlék. A Helyi Értéktár után
fel lehet terjeszteni ezeket az értékeket

megyei, majd onnan tovább juthat országos
szintre is, a csúcs a Hungarikummá történő
nyilvánítás, amely a Herendi Porcelán esetében meg is történt. Szeretném, ha újra, és
mindig gondolkoznánk azon, hogy felvételre
javasoljunk értékeket. Az eseményen érdekes
volt hallani, hogy Pusztakovácsiban Helyi
Érték lett a lakók konyhakertje, Bakonyjákón, Takácsiban pedig folyamatosan kis
könyvek formájában jelennek meg az értékek
bemutatásai, így az értékek már kézzel
foghatóak, megmutathatóak egy kis kiadványban.
Az Értéktárat koordináló Megyei Művelődési Intézet karöltve dolgozik a KÖSZI-vel
(Közép- dunántúli Szövetség az Ifjúságért
Egyesülettel), akik ifjúsági tábort szerveznek
fiataloknak, ahol megmutatják és megtanítják őket az értékek megőrzésére és meglátására, felfedezésére. Nagyon szeretném,
hogy Felsőörsön is legyen ilyen!!!
Értékeink bemutatását a Hírmondó következő számaiban (újra) olvashatják…
Bízom benne, hogy a cikk hatására, Önök is
elgondolkoznak azon, hogy mi az, amit mindenképp szeretnénk, ha tudnának rólunk,
felsőörsiekről, mi az, amit szeretnénk, hogy
az utánunk jövők se felejtsenek el! Az értékké
nyilvánítást és az Értéktárba való bekerülést
bárki kezdeményezheti a könyvtárban egy
adatlap kitöltésével.
További információért forduljanak hozzám
bizalommal!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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„Kutyául érzem magam”
Úgy érzem, sokunkat érintő probléma miatt
fordulok most a felsőörsi lakossághoz. Családommal együtt nagyon szeretjük Felsőörsöt,
a tájat, a nyugalmat, az itt élő embereket is.
Kisgyerekes szülőként sokat beszélgetek
anyukákkal és a közösségi média is színtere lett
a beszélgetéseknek. Mostanában, mint állandó
téma felmerül, hogy mennyi kóbor kutya van
a faluban és aggályaikat fogalmazzák meg ezzel
kapcsolatban. Sok történetet lehet hallani,
hogy kit - hogy támadott meg egy kutya.
Ha lelkembe nézek, nem mondom magam
„kutyautálónak”, mi is szeretnénk kiskutyát,
hisz az ember barátja, szeretetet ad, viszonozza a törődést. Sajnos azonban nem tudok
elmenni a faluban történő gazdátlan kutyák
kóborlása és támadása mellett, hiszen több
esetben is ezek a kutyák támadásba lendültek
és csak a szerencsén múlott, hogy nem lett
tragédia az esetekből. Pedig lehetett volna.
Gyermekemmel sokszor sétálunk kettesben a
faluban és az utóbbi időben nem tudtunk úgy

nyugodtan sétálni, hogy ne találkoztunk
volna gazdátlan ebekkel. Azt gondolom,
hogy nem árt néha a kutyatartók figyelmét
felhívni a tudatos kutyatartásra. Mindenki
szeretne békésen, nyugodtan itt élni és nem
kutyariasztó sprayvel sétálgatni. Sajnos az
ezzel kapcsolatos szabályozás nem hatékony.
A kóborló kutyákra sintért lehet hívni, aki
elviszi az ebet, majd azt, kiválthatja a tulajdonos. A tapasztalat azt mutatja, hogy mire
a sintér kiér, addigra a kutya már árkonbokron túl van. A másik lehetőség, hogy aki
kóbor kutyát lát betelefonál a Hivatalba, ahol
felhívják a kutya tulajdonosát (ha tudják,
hogy ki a gazdi) és megkérik, hogy vigye haza
a kutyáját, mert kóborol. Előfordul persze,
hogy a kutya valahol kiszökik, vagy a gazdik
elutaztak és a kutya elkóborol. Nem ezekről
az esetekről kell beszélni, hanem azokról,
amikor nap, mint nap ugyanazokat a kutyákat látjuk az utcákon. Kutatva a Felsőörsi
Hírmondó régebbi számaiban rábukkantam

egy cikkre, ahol ugyanez a probléma merült
fel. Ebben kérik a kutyatartókat, hogy tartsák
be a kutyatartás szabályait. Abban az időben
a kóbor kutyákat a sintérnek engedélye volt
lelőni. Persze ilyen drasztikus megoldást senki
nem szeretne, de azt gondolom, hogy a
mostani eseteket látva az erre vonatkozó szabályok nem hatékonyak.
Azt hiszem, kérhetem a többi kisgyerekes
anyuka nevében is, hogy a kutyatartók jobban
figyeljenek kutyáikra mindannyiunk érdekében.
Szeretnénk kérni az Önkormányzatot, hogy ha
van rá módja, szigorítsa a szabályokat ezzel
kapcsolatban, illetve tájékoztassa a lakosságot
a Hírmondó hasábjain is a kutyatartással kapcsolatos országos szabályokról, szankciókról,
lehetőségekről és érdemben is beszélgessünk
erről a – sokak által foglalkoztatott – témáról.
Vigyázzunk egymásra!
KÖSZÖNETTEL : EGY FELSŐÖRSI,
GYERMEKEIÉRT AGGÓDÓ ANYUKA

A szabályos kutyatartásról
Ahogy most újságunk hasábjain, úgy az elmúlt
időszakban más hírcsatornákon is beszédtéma
volt a felsőörsi utcákon kóborló kutyák ügye.
Mindenekelőtt azt szükséges hangsúlyozni,
hogy a hiba nem a kutyában keresendő,
hanem a kutyát tartó emberben, már
amennyiben nem szabályos módon (jelen
esetben a kerítésén belül) tartja kutyáját.
Az ebtartást országos jogszabályok szabályozzák, így ha ezeket mindenki betartaná,
gazda nélkül vagy gazdával, de nem pórázon
sétáló kutyával nem találkozhatnánk
utcáinkon. A kutyák csippel való kötelező
ellátása óta elvileg egy csipleolvasó segítségévek azonosítható minden kutya. Két
évente pedig ebösszeírás van a faluban. Mégis
előfordul, hogy egyesek nagyvonalúan sétáltatják kutyájukat, vagy nem a szabályok
figyelembe vételével tartják őket.
Valóban hiába a sintér, ha a kutya nem hajlandó megvárni, míg más településről ideér.
Az elmúlt időszakban (napokban) az önkormányzat az alábbi intézkedéseket hozta a
kóborló kutyák visszaszorítására:
• élvefogó kutyacsapdát (150cm x 45cm x
75cm) szereztünk be 49.000,- Ft értékben,
• teleszkópos állatbefogó botot szereztünk
be 76.000,- Ft értékben,
• csipleolvasó készüléket szereztünk be
30.000,- Ft értékben.

A fenti kiadások fedezete a helyi ebadóból
befolyó összeg volt.
Az élvefogó kutyacsapdától azt várjuk, hogy
az utcákon kóborló kutyák ügyét hatékonyan tudjuk kezelni. Az így befogott kutyákat átadjuk az ebrendésznek (sintér), akinél
a gazdák térítés ellenében kiválthatják kutyájukat. Ezzel párhuzamosan szabálysértési
eljárást kezdeményezünk az ebtartó ellen az
illetékes Balatonalmádi Járási Hivatalnál.
A szabálysértési eljárás során kiszabható
pénzbírság összege 5.000,-től 150.000,forintig terjedhet.

Reméljük, hogy a fenti intézkedések hatására
a kutyatartók fokozottabban ügyelni fognak
az ebtartási szabályok betartására.
Itt szeretném még megjegyezni, hogy az
önkormányzat szociális ellátások rendjéről
szóló (3/2015. (II.27.)) rendelete értelmében a kutyák ivartalanításának költségét az
önkormányzat kérelemre megtéríti a felsőörsi kutyatulajdonosoknak. Az ivartalanított
kutya tulajdonosa mentesül az ebadó fizetési
kötelezettség alól is.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Advent első vasárnapja
Az elmúlt évek hagyományát tovább ápolva
Advent első gyertyáját a Civil Baráti Kör tagjai a Református Gyülekezettel, és az Idősek
Klubjával karöltve november 27-én vasárnap
délután gyújtotta meg, a „Felgyúlnak Felsőörs fényei” közös program keretében.
A Református Gyülekezet családi programja
után, a Polgármesteri Hivatal előtt a Betlehemi
jászolnál, – melyet Simon Gábor fafaragó,
tanár, és egyben a Felsőörsért Közalapítvány
elnöke készített – a falu óvodásai táncoltak,
majd felgyúltak a fények, és Polgármesterünk
meggyújtotta Advent első gyertyáját.
A Civilházba betérőket a gyertyakiállítás, a
Kézműves Szalon karácsonyi vására, forró
tea, sütemény és forralt bor várta. A kiállítás

anyagát Herbelyné Kaszás Tímea az Idősek
Klubjának vezetője gyűjtötte össze, így féltve
őrzött, 40–50 éves retro gyertyákban és illatos mécsesekben is gyönyörködhettünk.

Meglepetés vendégünk is érkezett! Dávid
Roland rock és musical énekes karácsonyi
dalokkal varázsolta meghitté az estét.
Az est tombola bevételével a Civil Baráti Kör
elsőként csatlakozott az Önkormányzat „Felsőörsi Angyal” elnevezésű adománygyűjtő
felhívásához.
A jól sikerült, meghitt este lélekben felkészített mindenkit a Karácsonyi várakozásra.
Örülünk, hogy ezt a programot több évi
felkérés után, ebben az évben sikerült több
civil szervezet összefogásával szebbé, színesebbé tenni, falunk lakói számára.
ÁLDOTT KARÁCSONYT KÍVÁNUNK :
CIVIL BARÁTI KÖR

Megérkezett Felsőörsre a Mikulás!
Igaz nem volt hó, de nem volt orkán erejű
szél és nem szakadt az eső sem. Készülődésünk nem volt hiábavaló. Előző nap a
Nők Felsőörsért Egyesület asszonyai gondoskodtak a csomagokról és a lehetőségekhez
képest, méltóan feldíszítették a fedett
közösségi teret az adventi hangulathoz és a
Mikulás megérkezéséhez. A kézműves kirakodók szebbnél-szebb saját készítésű termékkel, ajándékkal jelentek meg. Hogy
termékeik gazdára találtak-e, annak idő
hiányában nem tudtunk utána járni, de igazi
vásári forgatag volt! Az előző évekhez képest
többen voltak a rendezvényen, melyet
közösen rendezünk az Önkormányzattal.
A finom forralt bor, a kemencében sülő langalló illata is sok vendéget becsábított a

fedett részbe. A gyerekek melegedéséhez teával járultunk hozzá.
15.00. órától a Mikulás-vonatra szállhattak
fel a gyerekek és a felnőttek is. Volt, aki sajnos
nem fért fel, pedig még 17.00 órakor csinált
egy plusz fordulót a vonat. Bent a Civilházban a gyerekeknek adventi barkácsolást
tartott Lipovszky-Drescher Mária. A fedett
részben a Mikulás érkezéséig a Garabonciás
Együttes adott hangulatos műsort. A gyerekek nagy örömére a műsor becsalogatta a
várva-várt Mikulást és segítőit, akik hozták
a csomagokat. Volt, aki verset mondott,
énekelt. A Mikulás több mint 140 csomagot
osztott ki a gyerekeknek, ha hozzá számoljuk
szüleiket is, kiszámítható, hogy körülbelül
mennyien jöttek el a rendezvényre.

A sikeres estéért köszönet illeti mindazokat,
akik segítettek: Papp Gyula, Benedek
Szabolcs, Csikász Ferencné, Szabó Pálné,
Szakács Mihályné, Szalai János, Szalai Attila,
Kaszás László, Lipovszky-Drescher Mária,
a Nők Felsőörsért Egyesület tag jai, Felsőörs
Község Önkormányzata.
ÁLDOTT, BÉKÉS KARÁCSONYT KÍVÁNUNK :
KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA NŐFE ELNÖKE

Én is szeretném megköszönni a NŐFÉ-nek a
lelkes hozzáállást, és az ügyes csapatmunkát!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA,
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Köszönetnyilvánítás
Ezúton szeretném megköszönni a Civil Baráti Körnek, a Nők Felsőörsért Egyesületnek és az Önkormányzat dolgozóinak, hogy a
Szabadság téren Advent első vasárnapján ünnepi hangulatot varázsoltak az épületek és az épületek előtti terek feldíszítésével!
Külön köszönet illeti Simon Gábort, aki új, barátságos figurákat faragott a Betlehembe! Hogy milyen figurákat?
Aki még nem látta, nézze meg este a kivilágított Szabadság teret!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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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

Kedves Olvasók!
A felsőörsi könyvtár, a Balatonalmádi Pannónia Művelődési Központ
Könyvtárának fiókkönyvtára. Bár nem rendelkezünk óriási gyűjteménnyel, az almádi kollégák készségesen segítenek könyvek
keresésében és kölcsönadásában. Éljenek ezzel a lehetőséggel, és kérjék
tőlünk ezt a szolgáltatást, mi pár nap alatt megszerezzük, amire szükségük van! A könyvtárba a beiratkozás INGYENES!!!
Sokan ismerik a könyvtár előtte kihelyezett könyvespolcot, ahol ingyenesen elvihető, kiselejtezett könyvek vannak. Bár az állományba ezek
a könyvek nem kerültek be, azért még koránt sem értéktelenek!
Nézzenek be hozzánk és válasszanak bátran könyvet! Szeretettel fogadunk megunt könyveket is, amelyek egy része az állomány gyarapítja,
másik része erre a „szabadpolcra” kerül! Rejtvényújságok is érkeztek,
amelyek elvihetők!
Működtetünk egy programajánlós címlistát, ahová nemcsak rendezvényeinkről, hírekről kaphatnak információt, de a Felsőörsi Hírmondó
aktuális számát is elküldjük digitálisan!
Érdemes rá feliratkozni, csak egy email címet kell küldeni a könyvtár
címére: konyvtar@felsoors.hu! Külön ajánlom a külterületen élőknek,
ahová nem jut el a Hírmondó! A nyomtatott számokat egyébként a
könyvtárból is el lehet vinni, mindig tartunk kéznél!
Természetesen a Facebookon is jelen vagyunk, Felsőörsi Aktuális
néven, szintén helyi és a környező települések friss programjaival, kérjük csatlakozzon bátran!
Ne feledje, aki kimarad, lemarad! Várjuk jelentkezését!
Steiger Veronika, könyvtáros és Dr. Pásztorné Simon Annamária,
közösségszervező (06/70-320-68-54)

A könyvtár nyitvatartása:
Hétfő: 13.00–18.00 • Kedd: – • Szerda: 13.00–18.00 • Csütörtök:
08.00–12.00 • Péntek: 13.00–17.00 • Szombat: 08.00–10.00
Telefonszám: 06/87-577-219

Klímaváltozás – van-e alternatíva?
A Hírmondó 2016-os számaiban szerzőtársaimmal sokféle szempontból vizsgáltuk a témát, megpróbáltuk a napi politikumot lefejtve
mélyebb összefüggéseiben tárgyalni. A szűk – újságbeli megjelenési –
keretek miatt persze továbbra is azzal a népmesei zárógondolattal kell
biztatnom a kedves olvasót, hogy amennyiben érdekli a téma és
további aspektusokra is kíváncsi, járjon utána. Ehhez az önálló
böngészéshez szeretnék e sorozatot záró gondolataimmal kedvet
csinálni és talán egy kis segítséget nyújtani.
A sorozatot azzal a kérdéssel kezdtük, hogy „Végül is mi ez a klímaváltozás? Történik velünk, vagy mi csináljuk?” A világon számtalan
média foglalkozik e kérdéssel és a szerző vérmérséklettől, esetleg politikai irányultságától függően jelentéktelennek vagy drámainak festik
le a Föld vagy az emberiség helyzetét és jövőjét. Ezekből a forrásokból
tehát nem fogunk tudni jól eligazodni. Azt a megközelítést javaslom,
hogy az életünket, sőt tágabb értelemben a faluközösség, a nemzet
közössége és az emberiség életét befolyásoló legfontosabb tématerületet vizsgáljunk, persze a tudományos teljesség nélkül, de azzal a
reménnyel, hogy ha összeillesztjük az elemi tudások apró színes kavicsait, akkor elmélyült tudás nélkül is kibontakozik előttünk a valóságot pontosan tükröző mozaikkép. Nézzük hát a főbb problémákat:
Népesedés. Történelmi tanulmányainkból ismerjük, hogy az emberiség létszáma hosszú évezredeken át alig változott és azt is gondolhatjuk, hogy a természeti környezettel lényegében harmóniában

éltünk. Néhány évszázaddal ezelőtt azonban elindult egy olyan változás, – aminek gyökerei már az ókori városok, városállamok és
birodalmak kialakulásánál is felfedezhető – ami robbanásszerű népességnövekedést indított el. Ennek a drámai növekedésnek a határait
és valamennyi következményét ma sem látjuk világosan, de egyre
inkább az a sejtésünk, hogy hosszú távon fenntarthatatlan. Az exponenciálisan növekvő népesség élelmezéséhez exponenciálisan
növekedő élelmiszer forrásokra van szükség. Ez az igény – történelmi
léptékben - pillanatok alatt ki fogja meríteni a Föld igencsak véges
élelmiszer-termelő képességeit. Az úgynevezett „műszaki-technikai
fejlődés” ideig-óráig megpróbálhat lépést tartani az igények kielégítésére az intenzív technológiák terjesztésével, a terméshozamok
növelésével, hosszú távon viszont az a veszély is fennáll, hogy az egyre
több üzemanyagot és kemikáliát igénylő nagyipari mezőgazdálkodás
összeomlik az üzemanyag hiány vagy a talajok kiüresedése, termőképességének csökkenése miatt.
A népesedési folyamatokban az a paradoxon is megfigyelhető –
történelmi tanulmányainkkal szöges ellentétben – hogy azokon a
területeken figyelhető meg jelentős népesség növekedés (már-már
népesség robbanás) ahol az életfeltételek a legkedvezőtlenebbek
(pl.: a Szahel-övezet Afrikában), más területeken, ahol az emberi életfeltételek a legkedvezőbbnek mondhatók (pl.: Nyugat-Európa) ott a
népesség egyenesen csökkenő tendenciát mutat. Az emberiség tehát
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a darwini tanításokkal szembemenő jelenségeket mutat, ami azt jelentheti, hogy az emberiség a modernnek mondott társadalmi berendezkedésében már annyira elszakadt a földi valóságtól, hogy az
egyetemesnek mondott biológiai törvényszerűségek sem igazak már
rá. Az, hogy ennek – az evolúció alapvető törvényével ellentétes –
viselkedésformának mi lehet az oka, azért sejthetjük. A biológiai
törvényszerűségnek gondolt fajfenntartó életösztön működését
eltéríti valami más erő. Az én gondoltom szerint ez a más erő, az emberi lét középponti céljává tett anyagi jólét keresése. Ez persze újabb
és újabb konfliktusok forrása lehet. Utalnék itt korunk népvándolásiembercsempész-európai nagypolitika problémakörre, aminek hátterében ugyancsak komoly pénzügyi érdekek működhetnek.
Globalizáció. A kapitalizmus legutóbbi fejlődési szakaszaként
értelmezett fogalom azt jelenti, hogy a gazdasági szereplők (elsősorban
a tőke és kismértékben a munkaerő) akadálytalanul mozoghasson a világ
gazdasági térségei között, megkeresve azokat a lokációkat, ahol a tőkejövedelem (a profit) maximális lehet. A termelési folyamatok így szinte
„atomi” szintre bomolva messze egymástól elkülönülhetnek, s óriási logisztikai rendszerek hozzák-viszik az alkatrészeket a részegységeket és
persze a kész termékeket is Európa szerte, de nemcsak itt, hanem óriási
hajókon a világtengereken is, sőt egyre nagyobb mértékben a légi szállítás útján is. Ha a kedves olvasó megnézi egyszer az M1 autópálya külső
sávjában nyugat felé vonuló szinte folyamatos kamionsort, megérti mire
gondolok. Ennek a rettenetesen megnövekedett logisztikai iparnak a
környezetet romboló negatív hatásait (negatív externáliáit) senki sem
vizsgálja, ennek a társadalmi károkat okozó költségeit nem számolják
bele a termelési költségekbe, ezek az állami költségvetés, – azaz a helyi
népesség adójából származó – plusz kiadásai lesznek. Az iparosodás, a
Föld bolygó minden területére kiterjedő iparosodás rátelepszik a korábban a mezőgazdaság által használt legjobb termőterületekre, az energia
igény növekedése (a fenntarthatóság fügefa levelével takarva) letarolja
és bio-energia termelő erőművekben égeti el erdeinket, monokultúrás
bio-üzemanyag termelésre állítja át a legjobb termő területeinket.
E folyamatok a biodiverzitásnak, a táj jellemző képének, a lokális klimatikus viszonyoknak a megváltozásával járhat, vagyis jelentős szerepet
játszhat a globális klímaváltozásban is.
Individualizmus. Az emberi történelem hosszú évezredei alatt az volt
az emberiséget alkotó kisebb-nagyobb emberi csoportok tapasztalata,
hogy a közös cselekvés, az együttes tevékenység mindig sikeresebb
volt, mint az egyén önálló erőfeszítése. A csoportot közösségé formáló gondolkozási és viselkedési mintázat (mítoszok, mesék, hagyományok, szokások, vallás) generációról generációra öröklődtek és
stabil háttérrel biztosították a csoport fennmaradását. Az utóbbi
évszázadokban gyökeres változások következtek be ezen a téren is.
A reneszánsszal kezdődően elindul a szakrális életszemlélet istentelenítése, majd a francia forradalommal megszületik az individualizmus, mely mapjainkra az egoizmus fetisizálásáig „fejlődik”. („Csak
magadra gondolj!” „Valósítsd meg önmagad!” „Mert megérdemled!”)
A társadalom atomjaira hullik, a – korábbi – közösségi értékeket a
mai társadalom túlhaladottnak gondolja, az egyén – akár irracionális
– igényeinek viszont megpróbál tárt kapukat nyitni. A normalitás
gúny tárgya lesz, a korábbi abnormalitások elfogadást és egyenlő
kezelésmódot követelnek maguknak. Az egoizmus térnyerése és
követendő viselkedés mintázatának terjedése mögött ismételten nem
nehéz felfedezni a pénzügyi érdekcsoportok működését. Az individualizmus már-már féktelen tobzódása is az irracionális igénykielégítés nyomán a földi erőforrások túlzott felhasználását igényli,
ezért jelentős befolyása lehet a klímaváltozásra.

Eddig mindössze három szempontot érintettünk. Biológiai, gazdasági
és lélektani oldalról említettünk meg pár gondolatot. Továbbgondolásra szánt mondataimból egyértelműen érzékelhető az álláspontom.
A – már a mi generációnk által is – érzékelhető klímaváltozás oka
legalábbis nagyrészben az emberi tevékenységre vezethető vissza, ezen
belül is arra a tévútra, amit az emberiség jóval több, mint kétezer év óta
jár: a pénzre épülő gazdaság és társadalomszervezés hibás programjára.
E hibás működés kijavítására persze van esély. Ez az esély azonban
kicsi, és a kijavítás csak nagyon lassan végezhető el. A siker is kétséges,
ha kevesen lesznek azok, akik e hibák kijavításáért tenni is hajlandók
valamit.
Végezetül azt szedegessük össze, hogy mit tudunk tenni mi magunk
(egyénenként és kis közösségként) azért, hogy visszatérhessünk az
emberiség túlélő útjára és kompenzálni tudjuk a klímaváltozás
hatását.
Helyi élelmiszer termelés. A falusi környezet lehetőséget ad még arra,
hogy a család élelmiszer szükségletének legalább egy kis részét önellátóan elő tudjuk állítani a konyhakertben és a gyümölcsösben.
A helyi termelőktől megvásárolt egyéb zöldségek, gyümölcsök,
húsáruk, egyéb feldolgozott termékek csökkentik az ökológiai
lábnyomot, másrészt nagyobb bizalommal fogyaszthatjuk az ismert
termelő ismert termékét.
Víz visszatartás. A csapadékvíz összegyűjtése és későbbi, vízhiányos
időben öntözésre való felhasználása megóvja az ivóvíz kútjainkat, a
karszt vízbázist. Jómagam mintegy harminc köbméternyi csapadékvíz
tároló kapacitást építettem ki, ezzel évi mintegy hetven köbméternyi
vezetékes víz használata helyettesíthető.
A hagyományos tartósítás technikáinak újratanulása, használata.
(füstölés, aszalás) E technikákkal a helyben megtermelt értékes termékeket tudjuk megmenteni és későbbi időkre eltenni.
A hagyományos – Kárpát-medencében őshonos – gyümölcsfajták
termelése. A régi fajták ellenállóbbak a kártevőkkel és a növény
betegségekkel szemben, jobban képesek alkalmazkodni a változó
környezethez.
A hagyományos – paraszti – mesterségek újratanulása, felélesztése.
A régi, kézműves mesterségek olyan használati tárgyak előállítását jelentik, amik bizonyosan nem felesleges „igényeket” elégítenek ki,
amik hosszú távon használhatók, amik javíthatók is sérülés vagy
tönkremenetel esetén. Ez bizonyosan csökkenti az ökológiai lábnyomot is.
Lehetőleg olyan zöldséget vásároljunk a nagy áruházakban, amit bizonyosan kis távolságról szállítottak oda. A nagy távolságról szállított
termékeket komoly - környezetet terhelő - hatások érik. Az is érdekes
dolog, hogy a spanyol paprikát nem Spanyolországban, hanem ÉszakAfrikában termelik, legalább 3000 km-t utazik, mire a boltjainkba
ér. Igyekezzünk az évszaknak megfelelő és lehetőleg helyi forrásból
származó élelmiszert fogyasztani. A téli paradicsom fogyasztás meglehetősen drága, ráadásul az egészségre sincsen kedvező hatása.
A helyi kis közösségek, civil szervezetek szerepének erősítése a
település életében. A kohéziót (emberi kapcsolatokat) erősítő tevékenységek, rendezvények támogatása, segítése.
A sor persze folytatható. Rengeteg olyan stratégia, viselkedés mintázat
vagy tevékenység sorolható, ami segíthet abban, hogy a bizonyosan
bekövetkező klímaváltozáshoz sikeresen alkalmazkodni tudó közösség tagjai legyünk. Bíztatok mindenkit arra, hogy keresse meg a
saját megoldásait és persze ossza is meg a közösséggel azokat.
KULCSÁR TAMÁS

7. oldal

Ádventi és karácsonyi szertartások,
szentmisék rendje plébániánk területén
A szállást keres a szentcsalád népi ájtatosság
mind a négy faluban december 14-én
kezdődik. Mindenkit szeretettel várunk!
Szenteste
Paloznakon, 15.30-kor a szabadtéri betlehemnél – betlehemi pásztorjáték
Lovason, 18.00 órakor vigíliai szentmise.
A szentmisét követően, a Jézuska elhelyezése
a szabadtéri betlehemi istállóban.
Felsőörsön, 22.00 órakor szentmise
Csopakon, 23.00 órakor
Paloznakon, 24.00 órakor éjféli szentmise
A szentmisét követően, a Jézuska elhelyezése
a szabadtéri betlehemi istállóban. Karácsonyi
műsorral, pogácsával, forralt borralt és teával
köszöntjük a Kis Jézus születésének emlékünnepét.
Mindenkit szeretettel várunk!
December 25-én, Vasárnap, azaz, Karácsony
ünnepén:
Csopak 08.30-kor pásztorok miséje
Felsőörs 10.30-kor ünnepi nagymise
December 26. Hétfő Karácsony II. napja,
Szent István diakónus vértanú ünnepe
Csopak 08.30-kor szentmise
Felsőörs 10.30-kor szentmise
Paloznak 17.00-kor Templombúcsú

December 28. Szerda, Aprószentek ünnepe:
Paloznak, 17.00 órakor szentmise
December 29. Csütörtök
Felsőörs, 17.00 órakor szentmise

Gratuláció
Szeretettel gratulálunk a Recercare
Régizene Műhelynek, Nagy Csabának és
Vikman Pálnak, akik novemberben
megyei Príma Díjat kaptak Magyar
Zeneművészet kategóriában!
Munkájukhoz további sok sikert kívánunk!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

December 30. Péntek Szent Család ünnepe:
Csopak, 17.00 órakor szentmise
Szent Család ünnepén a Családok megáldásával!
Szeretettel hívjuk és várjuk a családokat!
December 31. Szombat Szent Szilveszter
pápa ünnepén:
Lovas 16.00 órakor szentmise
Paloznak 17.00 órakor szentmise és Év végi
Hálaadás
Január 1. Vasárnap: Újév, Szűz Mária istenanyaságának ünnepe, A Béke Világnapja
Csopak 08.30 órakor szentmise
Felsőörs 10.30 órakor szentmise

Plébániánk területén, minden keresztény
testvéremnek örömteli, a Betlehemi Kisded
Jézus által megáldott, kegyelemteljes karácsonyi ünnepeket és egészségben bővelkedő,
boldog újesztendőt kívánok, lelkipásztori
szeretettel!

December 27. Kedd Szent János apostol
ünnepe:
Boráldás
Csopak 17.00 órakor szentmise

VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ

Istentiszteletek rendje
a felsőörsi református
gyülekezetben
December 24. 16 óra: Szentesti áhitat a
gyermekek műsorával a templomban
December 25. 10 óra: Karácsony első napi
úrvacsorás istentisztelet a templomban
December 26. 10 óra: Karácsony második napi istentisztelet a gyülekezeti
teremben teológushallgató szolgálatával
December 31. 16 óra: Óévi hálaadás a
gyülekezeti teremben
Január 1. 10 óra: Újévi istentisztelet a
gyülekezeti teremben

PRÉPOST, KERÜLETI ESPERES, PLÉBÁNOS

Programok
Dátum
December
December 23.
Január
Január 14.
Január 20.
Január 20.
Február
Február 4.
Február 17.
Február 17.

Időpont

Program

Helyszín

Rendező

16.30

Felsőörs Karácsonya

Templomdomb, Római kat. templom

Önkormányzat

16.00
06.00

Disznótor
A magyar kultúra napja
Szelektív hulladék szállítása

Civilház
Civilház

FÉK Egyesület
Felsőörsért Közalapítvány

16.00
06.00

Református Teaest
Visszaemlékezés sorozat
Szelektív hulladék szállítása

Református Közösségi Ház
Civilház

Református Egyházközség
Felsőörsért Közalapítvány

Iskolafarsang

Iskola, tetőtér

Malomvölgy Általános
Iskola

Bál

Snétberger Zenei Tehetségközpont

Hóvirág utca

Február 18.
Február 25.

19.00

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

8. oldal

Tizenévesek figyelem!
Ötleteket várunk olyan közösségi projektekre,
mely a 11–20 éves korosztálynak szóló fejlesztést,
programot valósítana meg Felsőörsön. A cél, hogy az
elképzelés megvalósításával javuljon a tizenévesek
felsőörsi szórakozási, kikapcsolódási, sportolási,
időtöltési lehetősége.
Egy nagylelkű adományozónak köszönhetően 175,000.- Ft
áll rendelkezésre, de az ötlethez nem szükséges
költségkimutatást készíteni, így a fenti összeg
ne korlátozza elképzeléseiteket.
Ötleteket tizenévesektől várunk a könyvtár email címére:
konyvtar@felsoors.hu
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA – KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
(06/70-320-68-54)

A Balatonalmádi Egészségfejlesztési
Iroda keretein belül aerobic indul
január 11-től a Malomvölgy Általános
Iskola tornatermében!
A foglalkozást tartja:
Kohári Melinda sportoktató
A foglalkozás ideje:
Szerdánként 18.00–19.00.
A részvétel: INGYENES!!!!

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.

Felsőörs Község Önkormányzata Farsangi Bált rendez
2017. február 25-én, amelyre ezúttal hívunk mindenkit
nagy szeretettel!
Helyszín: Snétberger Zenei Tehetség Központ,
Felsőörs, Hóvirág utca 28.
Időpont: 2017. február 25. szombat

fokozza az öngyógyító képesség helyreállítását.

A talpalávalót a MOKKA Együttes szolgáltatja!
A vacsora: Vegyestál négy személyre desszerttel,
éjfélkor hidegtál salátával!
Minden kedves vendégünket egy pohár pezsgővel és
rövid itallal köszöntünk!

Tel.: 06 70 365 27 35

Jegyek 3500 Ft-os áron vásárolhatók a közösségszervezőnél a
könyvtár nyitvatartási idejében 2017. január 16–február 20-ig.

Bünsow Judit Természetgyógyász
Felsõörs Kishegyi u.

Tombola, tánc, mulatozás!

Biorezonancia terápia
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