
Karácsony – egy kicsit másként…
A felületes szemlélő a havas padon egy betakart  embert  lát feküdni
– „már megint egy hajléktalan…”. Aki közelebb megy, láthatja, hogy
egy szobor fekszik a padon, egy takaróba bugyolált emberalak. Aki
még tüzetesebben figyeli meg a szobrot, látja, hogy a mezítelen
lábakon két seb tátong – szög ütötte sebek… S akkor leesik a tantusz
– ez a hajléktalan Jézus! Lehet, hogy van, aki megbotránkozik:
hogyan lehet Őt így ábrázolni? Főleg, így Karácsonyhoz közel,
amikor az édes  adventi dallamok rózsaarcú csecsemőről búgnak, aki
a jászolban fekszik, körülötte ökör és szamár, háttérben a

megilletődött Mária és József. Félő, hogy ez a kép a hajléktalan Jézus-
ról megzavarja a karácsonyi romantikát. Bocsássanak meg ezért!
Azonban a valóság az, hogy Jézus többször  hajléktalan, mint befo-
gadott. Kívül rekedő. Zárt ajtók mögött várakozó. Jézus az első pil-
lanattól fogva az ajtók megnyílására vár. Azóta, hogy erre a világra
megérkezett. Születésekor sem volt számára hely. A szállást kereső
Mária és József egy istállóban kötött ki, „mivel a szálláson nem volt
számukra hely.” (Lukács 2,7) Ma sincs. Jézus istállóban született, ma

úgy mondhatnánk: a periférián. Ma is a periférián, életünk peremén
van, amikor  a gondolatok szélén, a programok legvégén, az
időbeosztás leg utolsó helyén, a pénztárcánk  apró „fillérei” között van.
Sokszor, sokak életében a peremvidéken él Jézus – mint egy hajlék-
talan. Nincs a szívben Jézus, nincs hely a szá mára. Kétségbeejtő lenne,
ha ez lenne a végszó!
Azonban Jézus Krisztus nem adja fel! És ez az örömhír! Advent,
Karácsony azt üzeni, hogy Jézus Krisztus rendületlenül jön, és a peri -
fériáról a középre akar kerülni: életed közepére! „Ha Krisztus százszor
is születne Betlehemben, Elvesznél, hogyha nem jönne el a szívedben.”
(Angelus Silesius) Ő jön, kitar tóan, türelmesen, várva, hogy végre
Benned éljen! Mert boldoggá akar tenni! Meg akar szabadítani a
görcseidtől, félelmeidtől, magányodtól, elrontott dolgaidtól, zsák -
utcáidtól, fásultságodtól. Örömöt szeretne a szívedbe teremteni, igaz
és tiszta örömöt! Karácsony akkor lesz ünneppé, ha Őt magát fo-
gadod be. Sokféle „karácsonyi receptünk” van, amelyeket előveszünk
és azt gondoljuk, hogy ha végig sütjük-főzzük őket, akkor szép kará -
csonyunk lesz. Biztos? Lehet, hogy túl esszük magunkat, lehet, hogy
túl költe kezünk, lehet, hogy lefáradunk a vendég já rás ban és a
vendéglátásban, s közben el sza lasztjuk Jézust beengedni. Olyan jó
lenne, ha ezen az ünnepen félre tennénk eddigi karácsonyi recept -
jeinket, és megpróbálnánk másként ünnepelni. Talán odaülni arra a
bizonyos padra Jézus mellé, a lábaihoz, csendben, nyitott szívvel és
lélekkel, és kérni Őt, hogy éljen  ezentúl a szívünk, az életünk
közepén! Meg lehet próbálni. Így legyen boldog Karácsonya  minden
kedves Olvasónak!

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA REF. LELKÉSZ

Bódás János: Nem akadt hely

Nép a nép hátán nyüzsgött Betlehemben,
s hogy jött, akit évezredek óta vártak,
– mily szégyen ez! – a vaksággal vert ember
nem adott helyet az Isten Fiának!

Ím legelőször barmok szeme tágul
ámulattal az égi jövevényre
s egy vén istálló korhadt jászolábul
tündöklik a szeretet tiszta fénye.

Nem volt hely! S ma sincs. Szívünk tele van,
Száz indulat zsibongó népe lakja,
S Krisztus bolyong, az Isten hontalan…
Feléd vezet ma szent karácsony napja,
Szennyes szívem szállásnak felajánlom,
Foglald el Jézus, légy uram, királyom!
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Klímagondolatok

Sokat és sokan panaszkodunk az utóbbi évtizedben az olykor furcsa
időjárásra, az évszakok eltűnésére és az egyre melegedő nyarakra
és telekre. Tény, hogy a Föld globális hőmérséklete évről évre
emelkedik. Csak az elmúlt száz évben a hőmérséklet 1 ºC fokkal lett
magasabb. Sajnos ebből a tendenciából az idei év sem fog kilógni,
mivel már most tudni, hogy az idei év lesz a legmelegebb, amióta mér-
jük a hőmérsékletet. A klímaváltozás egyik fő okozójának min-

denképpen az üvegházhatású gázokat (szén-dioxid, metán és vízgőz)
tekinthetjük. Ezek közül a legaggasztóbbat, a légköri szén-dioxid
(CO2) koncentrációjának változását mutatja az alábbi ábra. Jól lát-
szik, hogy jelenleg közel 50%-al több van belőle a légkörben, mint az
ipari forradalmat megelőző kb. 11000 évben. Sajnos növekedési
üteme exponenciális és már tavaly átléptük a lélektaninak gondolt
400 ppm értéket.

„Hagyjanak minket is élni a Földön.” Akka (az öreg vezérlúd)  

Mára beláttuk, hogy ez komoly kihívások elé állítja az emberiséget.
A világ összes országának vezetői tárgyalóasztalhoz ültek és megoldá-
sosokat keresnek (pl. a Párizsi Klímakonferencia) az üvegházhatású
gázok légkörbe jutásának visszaszorítására. A megoldás mindenki
számára világos: át kell térni a CO2 mentes gazdaságra úgy, hogy az
ne vesse vissza a jelenlegi gazdasági növekedést.  Emiatt minden ország
próbál olyan megoldásokat találni, ami a megújuló energiákon (nap,
szél, víz) alapszik. Sajnos azonban a megújuló energia csak nagyon híg
formában van jelen és nem áll mindig a rendelkezésünkre (pl. éjjel nem
süt a nap, a szél sem fúj mindig és nincs mindenhol vízfolyás). Emiatt
a gazdaságot és a lakosságot éjjel-nappal kiszolgáló energia-há -
lózatainkat nem fogjuk tudni működtetni tisztán zöldenergiával.
A zöldenergiákban rejlő problémák miatt a világ országainak mostani
felajánlása nagyon csekély ahhoz, hogy az igazán drasztikus klímavál-
tozást elkerüljük. Pl. a CO2 kibocsátás csökkentésének tekintetében,
a szükséges mértéknek csak a töredékére (0.5 %-ára) várható megál-
lapodás. Így nem tartható az a cél sem, hogy a Föld átlaghőmérsék-
letének növekedését 2 ºC fokban maximalizáljuk ebben a században.
Elgondolkoztató, hogy vajon miért nem vállal be egyetlen ország sem
jelentős csökkentést a CO2 kibocsátásában. A válasz nagyon egyszerű,
mivel a jólétünk alapja a jelenleg fennálló energiabőség, ami döntő
mértékben a fosszilis energiahordozók (olaj, földgáz, szén) kiter-
melésén és elégetésén alapszik. Ha olyan döntéseket hoznának a világ
országai, hogy bezárják az összes szénbányát és lezárják az összes gáz-
és olajkutat, az a gazdaság összeomlását és a jóléti társadalmi beren-
dezkedés teljes feladását idézné elő. Nem csoda, hogy olaj- és
földgázkitermelés visszafogása szóba sem jöhet a tárgyalásokon, pedig
ez lenne a leghasznosabb döntés a Föld jövőjével kapcsolatban. Így
marad a beletörődés, hogy a levegő egyre szennyezettebb lesz és rom-

lik a Föld állapota. Lehet okolni a politikusokat és a világ vezetőhatal-
mait is, de a fő baj akkor is magában az emberben rejlik. Az egyén
számára sokkal fontosabb a fennálló személyes jóléte, mint a Föld
álla pota és az, hogy mi lesz a jövő generációival az egyre romló
életkörülmények között. Jelen fogyasztói társadalomnak az a fontos,
hogy mindig tele legyenek az áruházak, legyen üzemanyag, működ-
jenek az okostelefonok és nézhessék a tv-műsorokat. Ilyen kö rül -
mények között egy mérhető globális CO2 visszafogási megállapodás
az emberekre nézve súlyos megszorításokkal járna, amit a nemzeti
parlamentek többsége biztosan nem is ratifikálna.
A kiút a jóléti csapdából talán az lehetne, ha nem az államok hoznak
közösen időről időre látszatmegoldásokat, hanem a végfogyasztó (aki
megveszi a terméket) tenne ígéretet a CO2 kibocsátásának csökken-
tésére. Ma már minden vásárlást rögzítenek és a vásárolt termékek
előállításával vagy elhasználásával járó CO2 kibocsátás is mérhető. Így
mindenkinek lehetne egy saját CO2 számlája is és láthatná minden
évben, hogy mennyit ártott vagy segített a Földünknek. Újévkor pedig
újabb és újabb fogadalmakat tehetnénk, hogy mivel teszünk többet a
következő évben, hogy ne romoljon tovább a Föld állapota. Ahogyan
azt Benedek pápa Laudato si’ című enciklikájában is megállapítja, a
környezeti gondoknak mindenki személyes problémájává kell válniuk.
A cikk mottójául választott mondat a „Nils Holgerson csodálatos
utazásai” című rajzfilmben hangzott el; ez Akka, a vezérlúd utolsó
kérése Nils-hez, hogy adja át a fenti üzenetet az emberiségnek.  Sajnos
nem fogadtuk meg, s ma már úgy állunk, hogy nem csak a ter-
mészetes növény- és állatvilágot pusztítjuk ki teljesen, de az uno -
káinknak sem lesz majd hol élnie.

V. Sz.
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A 2015-16 évi bajnokságot ifjúsági csapat hiányában újra a Megyei IV.
osztályban kezdtük el. A tavalyi csapatunkból többen távoztak, azonban
néhány érkezővel kiegészülve így is egy nagyjából 20 fős kerettel dolgoz -
hatott Szabó Zoltán, aki nyáron vette át a felnőtt csapat irányítását.
Örömteli, hogy a keret 90%-a felsőörsi lakos, ilyenre már rég nem volt
példa és szerintem egyedülálló szűkebb környezetünkben, Veszprém
megyében is. Visszatértek olyan játékosok, akik korábban már több évet
is játszottak nálunk (Kasler Zsolt, Imreh Márton, Kránicz Tamás).
A kitűzött cél a dobogó elérése, amelynek féltávnál eleget is tettünk,
hiszen jelenleg a 3. helyen állunk az élen tanyázó Hajmáskértől csupán
3 ponttal lemaradva. A 2. helyen álló Alsóörssel ugyanannyi pontot sze -
reztünk a gólkülönbségünk is jobb és meg is vertük őket Alsóörsön,
azonban a bajnokság kiírása alapján egyenlő pontszámnál elsőként a
több győzelem áll és ebben egyel jobbak nálunk. A Magyar Kupában
már 3 akadályt is vett a csapat, tavasszal folytathatjuk már komolyabb
ellenfelek ellen. Bár ifjúsági csapatunk még nincsen, örömteli azonban,
hogy újra sikerült összeállítani egy serdülőcsapatot, akikből remélhető-
leg 1–2 éven belül ismét lesz ifjúsági csapat Felsőörsön, és ezáltal a felnőtt
csapat is magasabb osztályba léphet. A legkisebb gyerekekkel továbbra

is sikeresen sze repelünk a Bozsik-programban, velük 9 tornán is részt
vettünk Balatonalmádiban. A folytatásban a felnőtt csapat benevezett
a nagypályás Téli Kupára, amely Balatonfüreden fog zajlani január elejé -
től február végéig Megyei I. és II. osztályú csapatok ellen és remek
alapokat szolgáltat a téli felkészülésre. 

Idei évben is sokan segítették egyesületünket: Felsőörs Község
Önkormányzata, Tóth Balázs, Gombos János, Antal Gyula, Vízkelety
Attila, Zyvny János, Kőrösi Zoltán, Takács József, dr. Bakos József,
Csóka Ferenc, Csóka Tamás, Mikóczi János, Lengyel Kálmán, Baráth
Zsolt, Nyitrai Róbert, Vass Zsolt, ifj. Horváth Géza, Herbely József,
Levendula Pincészet (Jakab Ernő). Munkájukat, támogatásukat ezú-
ton is hálásan köszönjük! Köszönetünket fejezzük ki azoknak is, akik
az adójuk 1%-át egyesületünknek ajánlották fel.
A szurkolóknak pedig köszönjük az egész éves támogatást és drukkolást!
Minden kedves sportbarátnak kívánunk Kellemes karácsonyi ünnepeket
és Boldog új évet!

SPORTEGYESÜLET VEZETŐSÉGE

A Felsőörsi Sportegyesület hírei

Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015 decem-
ber 16-án tartotta soron következő ülését. A képviselők módosították
a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás kötelező igénybevételéről szóló
önkormányzati rendelet. Januártól kezdve Felsőörsön is elindul a
házhoz menő szelektív gyűjtés. A szolgáltató havi egy alkalommal a
háztól fogja elszállítani a műanyag zsákban összegyűjtött műanyag,
fém és a kisméretű papírhulladékot. Az újságpapírt ás a nagyobb
méretű kartonpapírt kötegelve és összekötve a szelektív gyűjtőzsák
mellett kell elhelyezni, az üveg hulladékot viszont továbbra is a hulla -
dék gyűjtő szigetek kék színű edényzetében. A házhoz menő és a
szigeteken történő szelektív hulladékgyűjtési rendszerek tehát
párhuzamosan működnek a továbbiakban. A házhoz menő szelektív
hulladékgyűjtési rendszer bevezetésével a közszolgáltatás díja változat-
lan marad. A szelektív gyűjtőzsákokat a szolgáltató térítésmentesen
adja az ingatlan használóknak. A szelektív hulladékgyűjtési rendszert
a külterületen is bevezeti a szolgáltató. A testület ezután az önkor-
mányzat 2015-s költségvetésével foglalkozott. A költségvetést az év
közben befolyó, de a tervezési időszakban előre nem látható
bevételekkel módosította, egyben meghatározta a 2016 első hónap-
jainak átmeneti gazdálkodásának pénzügyi kereteit. Ezután a képviselő
testület hatályon kívül helyezte a Gyermekvédelmi ellátásokról szóló
5/1998. (XI. 24.) önkormányzati rendeletét. A gyermekvédelmi el-
látásokat az Önkormányzat a továbbiakban a Balatonalmádi Szociális
Társulás keretében látja el. Magyarország kormánya a gyermek-

szegénység elleni program keretében pénzügyi támogatásban része -
sítette Felsőörs önkormányzatát. A keretet gyermekek számára
összeállí tott élelmiszer csomagra lehet fordítani a téli szünidőben.
Az ön kormányzat a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jo -
gosul tak részére Erzsébet utalványt, mézet és gyümölcsöt ajándékoz.
A képviselők ezt követően rendeletet alkottak a kiren deltségen dol -
go zók 20%-os illetménykiegészítésről, és vezetői pótlékáról. A to -
vábbiak  ban a testület elfogadta az 5 éves belső ellenőrzési stratégiai
tervet, a 2016. évi belső ellenőrzési tervet, valamint a közbeszerzési
sza bályzat módosítását. E módosításban erősítették a képviselő-
testület ellenőrzési szerepét a közbeszerzési eljárásokban. 
A képviselők rendeletet alkottak a településrendezési terv három
kisléptékű módosításáról, és a lakossági kezdeményezések alapján
döntöttek a 2016. évi útépítési együttműködésre kijelölt külterületi
és belterületi utakról is. Az önkormányzati rendelet által szabott
kereteknek megfelelően külterületen a Nektár utcai lakók, bel-
területen a Kertvég utcai lakók vállaltak jelentős anyagi hozzájárulást
az aszfalt burkolatú út megépítéséhez.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják
községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegy -
ző könyvek’ menüpont alatt.

DR. KULCSÁR TAMÁS

ALPOLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek

A „VKSZ” Zrt. és leányvállalata a „VHK” Nonprofit Kft. a hulladékgazdálkodás területén új szolgáltatás, a házhoz menő szelektív hulladék-
gyűjtés bevezetését tervezi. A szelektíven gyűjthető anyagokról (papír, műanyag, italoskarton, alumínium italos doboz) a szolgáltató részletes
útmutatójában illetve a gyűjtőzsákok oldalán olvashatnak. A szelektív gyűjtőzsákok az első gyűjtési napot megelőzően kiosztásra kerülnek.

Felsőörsön a szelektív hulladékgyűjtés napja: 
minden hónap 3. péntek – ELSŐ ALKALOM: 2016. február 19.

A házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés bevezetése a lakosság számára térítésmentes, a közszolgáltatási díj nem változik.
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„Lehet élni zene nélkül is. A sivatagon át is vezet út. De mi (...) azt
akarjuk, hogy az ember ne úgy járja végig élete útját, mintha sivatagon
menne át, hanem virágos réteken.”

Kodály Zoltán

December 11-én tartottuk hagyományos adventi hangversenyünket
a Református Közös ségi Házban. A kellemes hangulatú, csa ládias
koncerten figyelemmel kísérhettük helyi művészpalántáink fej lő -
dését, gyö nyör ködhettünk szeretett énekeseink, zenészeink elő -
adásában, miközben zenei időutazáson vettünk részt a régi korok
muzsikájától a klasszikus karácsonyi dallamokig.

Fellépők névsora:
Búzavirág Népdalkör, Dr. Pásztorné Simon Annamária ( fuvola),
Felső örsi Kórus, Kántor Levente (trombita), Kelemen András és
tanítványai: Erhardt Enikő, Czuri Laura, Csabai Pál, Papp Bálint,
Sütöri Zsófia (gitár), Murányi Eleonóra ( fuvola), Recercare Régizenei
Műhely (ének, középkori hárfa, reneszánsz lant, dob), Róza Luca
(klarinét), Somogyi-Strenner Viktória (ének)

Köszönjük az élményekben gazdag, szép estét.

TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Adventi koncert
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Szeretettel köszöntjük kedves olvasónkat,
Kiss Józsefnét 90. születésnapján.
Isten tartsa meg jó egészségben!

Szeretettel meghívjuk Községünk lakóit 2015. december 23-án
FELSŐÖRS KARÁCSONYA ünnepségünkre!

„Üdvözlégy kis Jézus, Szeretet Királya, Hozz békét és áldást sok magyar családra!”

Műsor: 
16.30 Karácsonyi orgonakoncert az Árpád-kori műemléktemplomban
Programok az Árpád-kori templom előtt:
17.00 Ünnepi köszöntő – Szabó Balázs polgármester
17.05 Malomvölgy Általános Iskola karácsonyi műsora
A műsor végeztével teát, forralt bort, szaloncukrot és mézeskalácsot kínálunk.
Kérjük poharat hozzanak magukkal!

Áldott, békés karácsonyt és boldog új esztendőt kívánunk!
Felsőörs Község Önkormányzata

Farsangi bál   
Felsőörs Község Önkormányzata FARSANGI BÁLT rendez vacsorával, tombolával, jelmez/álarc versennyel, melyre

tisztelettel meghívja Önt, kedves Családtagjait, Barátait!
Ideje: 2016. február 6. (szombat) 18.00 • Helyszín: Malomvölgy Oktatási és Szabadidő Központ (Felsőörs, Hóvirág u. 28.)

Zene: Pingiczer Szilárd

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 2016. január 30-ig vásárolhatók a Könyvtárban, nyitvatartási időben. (Tel: 87/577-219, 70-320-6854)
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

Választható menü:
A menü: Juhtúróval töltött csirkemell baconbe tekerve, zöldséges rizzsel, házi csalamádéval

B menü: Vörösboros marhapörkölt nokedlivel, házi csalamádéval
C menü (vegetáriánus): Rántott sajt tartármártással, rizzsel, házi csalamádéval

Desszert: Somlói galuska

Mindenkit szeretettel várunk!
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2016. évi rendezvénynaptár
Dátum Program megnevezése Rendező
Január
1. 21. Magyar Kultúra Napja Felsőörsért Közalapítvány
1. 23. Fánkfarsang NÖFE
1. 30. Református teaest Református Egyházközség
Február
2. 6. Farsangi bál Önkormányzat
2. 13. Iskolafarsang Szülői Munkaközösség
Március
3. 15. Nemzeti Ünnep Önkormányzat
3. 19. Szemétszedés FÉK Egyesület
3. 20–26. Tojásfa kiállítás CBK
Április
4. 16. Egészségnap EFI, Felsőörsért Közalapítvány
Május
2016. 5. 1–5. Nyitott Balaton Balaton Riviéra
5. 7. Mandula túra (Nyitott Balaton keretében) Balaton Riviéra
5. 14. Pünkösdi forgatag CBK
5. 29. Gyermeknap Önkormányzat
Június
6. 11. Ízutazás NÖFE
6. 27–7.1. vagy 7. 4–8. Hittantábor Református Egyházközség
Július
7. 2. Felsőörsi Disputa FÉK Egyesület
7. 22–24. 25. Felsőörsi Falunapok és Búcsú Önkormányzat
Augusztus
2016. 8. 1–5. Természetbarát tábor CBK
8. 13. Kenyérsütés FÉK Egyesület
8. 20. Szent István és kenyérünnep Önkormányzat
8. 27. Szendrey Attila Emléktorna Soós Zoltán
8. 27. Szenior találkozó Felsőörsért Közalapítvány
Szeptember
9. 3. Nyárbúcsúztató CBK
9. 24. Szüreti mulatság Önkormányzat
Október
Októberi hétvégék Nyitott Balaton Balaton Riviéra
10. 1. Felsőörsi nyolcas Önkormányzat
10. 2. Idősek napja Önkormányzat, Búzavirág Ny. klub
10. 2. Nyitott pincék (Nyitott Balaton keretében) Balaton Riviéra
10. 23. Nemzeti Ünnep Önkormányzat
November
11. 12. Márton-napi libavacsora NÖFE
11. 26. Advent köszöntő délután Református Egyházközség
December
12. 3. Mikulás ünnep NÖFE, Önkormányzat
12. 9. Adventi koncert Önkormányzat
12. 11. Adventi teaest Katolikus Egyházközség
12. 23. Felsőörs Karácsonya Önkormányzat

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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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

A községi könyvtár 2015. 12. 23-tól 2016. január 3-ig zárva tart. 
*
Karácsonyi könyvajánló: Fagyöngy – A szeretet könyve
„Fagyöngy a karácsony jelképe az angoloknál, a szeretet szimbolikus
növénye, mely alatt a családtagok, elfelejtkezve egy hosszú, küzdelmes
esztendő gondjairól, megenyhülve az ünnep meghitt hangulatában,
megcsókolják egymást. Csodálatos, mély értelmű szertartás ez: azt
hirdeti talán, hogy a szeretet él és virul akkor is, mikor semmi egye-
bünk nem maradt már, mint a fagyöngy, mely egyetlen élő zöld a téli
erdőn. És hirdeti talán azt is, hogy a szeretet áldozatot követel,
lemondást sokszor önmagunkról; virág, melyet önnön vérével táplál
a szív, mint tölgy a fagyöngyöt.
Fagyöngy a jelképe a művészetnek, ennek a legnagyobb szeretetnek,
melyben a művész önmagát, lelke legjavát osztja, pazarolja széjjel.

Amit a művész ad, gyönggyé vált könnye a léleknek, nem halott, mint
a tengerek gyöngye, hanem élő, életében a fagyon, téli viharon, magán
a halálon is győzedelmeskedő – fagyöngy.
Fagyöngy legyen ünneped éke, Olvasó. Lásd benne a soha el nem
apadó élet szimbólumát, a szeretetben a mulandóság gondjai fölé
emelkedő lét jelképét. Fogadd benne a magyar írók ajándékát, azokét,
akik a lelkük gyönggyé nemesült könnyeit csillapítják eléd, hogy
gyönyörködj bennük, szeresd őket, és tanulj tőlük szeretetet. Legyen
házadban a béke jelképes ága, nem hervadó, árnyéktalan; alatta elosz -
lik a gond, mosollyá békül a bánat, s szívében kihajt a szeretet, mint
téli erdők viharlátta fáin a fagyöngy.”
Áldott, meghitt karácsonyi ünnepeket és boldog új évet kívánok mindenkinek!

TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ/KÖNYVTÁROS

Könyvtári tájékoztató

Gerincjóga 
Gerincjóga indul 2016. január 8-tól

péntekenként 18 órától az iskolában.
Szeretettel várjuk!

Bíró Erika 70-652-9008

Meridián torna
Téli szünet után 2016. 1. 13-tól

folytatódik az ingyenes meridián
torna szerdánként a Civilházban.

Program: 17.30-tól beszélgetés
18.00-tól torna

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!
Vezeti: Kovács Lajos, nemzetközi

csikung tanár

Köszönet az 1 %-ért
A Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány kuratóriuma köszönetet mond

mindazoknak, akik 2014. évi személyi
jövedelemadójuknak 1%-át az Alapítvány céljaira felajánlották.

A befolyt összeget, 42.824 Ft-ot a hittanos gyermekek
nyári táboroztatásához, illetve karácsonyi ajándékozásuk támogatására használtuk fel.

Kérjük szíves támogatásukat a jövő évben is!
Az Alapítvány adószáma: 18913048-1-19

TISZTELETTEL AZ ALAPÍTVÁNY KURATÓRIUMA

Felhívás
Felhívjuk a lakosság figyelmét,

hogy az utóbbi időben több
besurranásos lopás történt

Felsőörsön.
Kérjük, saját érdekükben zárják

házaik ajtaját, vigyázzanak
értékeikre!

FELSŐÖRSI POLGÁRŐR EGYESÜLET
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Télapó itt volt
A falusi Mikulás ünnepet december 5-én délután tartottuk a Nők
Felsőörsért Egyesület és az Önkormányzat közös szervezésében. 
Hangulatos adventi vásárral kezdődött a program, amelyben helyi és
környékbeli árusok kínálták javarészt saját készítésű portékáikat. Itt
nem az áruházak polcain található tucatáruk sorakoztak, hanem a
kézműveseink által megálmodott, létrehozott sok-sok apró kincs.
Kincsek bizony, mert benne fellelhetők alkotási vágyuk, szorgalmuk,
szívük-lelkük. Kérem Önöket, keressék, értékeljék a helyi termékeket,
hogy jövőre gyarapodhasson számuk.
Immáron kb. 8 éve biztosítja a NÖFE a mikulásvonatozást Felső -
örsön töretlen népszerűséggel. Aki kedvet érzett hozzá, akár többször

is beutazhatta a falut, gyönyörködhetett az adventi fényekben.
Közben folyamatosan sült a finom langalló a kemencében, ihattunk
mellé meleg teát, forralt bort. A Civilházban a gyermekek és a fázósak
játszóházban készíthettek télapószánt, festhettek karácsonyi gipsz -
mintákat, vagy a mesesarokban diafilmeket nézhettek.
A vonatozás befejeztével zenés-énekes műsor következett, melynek
végén bűvészmutatvánnyal sikerült elővarázsolni a várva várt Télapót,
így aztán minden gyermek ajándékcsomaggal és örömmel térhetett
haza.

TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Gólyahír
A Fő utca 8. szám alá
megérkezett a gólya!
Sipőcz Vencelt hozta

ajándékba.

Szülei: Sipőcz József,
Sipőczné Horváth Laura,

testvére: Albert,
nagyszülei:

Horváth Lajos és
Károlyi Erzsébet

legnagyobb örömére.

Kedves Olvasóink!
Kellemes karácsonyi ünnepeket és
boldog új esztendőt kívánunk!

Szerkesztőség
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