
Többféle érzés kavarog bennünk Karácsony előtt néhány héttel. Vár-
juk is, meg nem is. Várjuk, mert szeretnénk nyugalmat, békét,
meghittséget, hogy kiléphessünk a hétköznapi mókuskerékből, de
tapasztalataink alapján tudjuk, hogy nem csak ezt hozza a Karácsony.
Hoz stresszt, konfliktusokat, feszültségeket is. Talán minden évben
megfogadjuk, hogy az idén más lesz a Karácsony – nem fogadunk
annyi vendéget, nem tervezünk be annyi főznivalót, nem tervezünk
be annyi programot, nem vásárolunk annyit, kisebb lesz a kará -
csonyfa, és az idén csak két féle süteményt sütünk. Sok, és egyre több
a „felhajtás” a karácsony körül – egyre drágább, egyre fényesebb, egyre
monumentálisabb. A környezet, a világ által diktált tempó gyakran
válik belső kényszerünkké is – s mi magunk is valami nagyot, valami
különlegeset, valami emlékezeteset akarunk. Ilyenkor mindig elgon-
dolkodom: szeretné ezt Jézus, az ünnepelt? Jézus, aki a legnagyobb –

kicsiny gyermekként jön közénk. Jézus, aki a leggazdagabb – egysze -
rű, szegény istállóban látja meg a napvilágot. Jézus, aki a világ vilá-
gossága – egy egyszerű természeti jelenség, egy csillag különös
fényével hívja föl magára a figyelmet. Jézus, aki a világ Ura, a hétköz-
napok teljesen átlagos világába érkezik. Hol van mindezekből a
stressz, a roskadásig megrakott asztal, a túlköltekezés, a vendéglátási
kényszer, a programról programra szaladgálás? Miért ne lehetne
másként ünnepelni? Több csenddel, több szeretettel, egyszerű asztal -
lal, kedves szót, figyelmességet, megértést ajándékozó találkozásokkal,
az Isten felé kinyitott szívvel-lélekkel! Miért ne lehetne komolyan
venni, hogy a Szabadító születését ünnepeljük, aki meg tud szabadí-
tani minden görcsös, feszültségekkel teli, túlméretezett, az eredeti
szándéktól teljesen elszakadt karácsonyozástól?  A következő imádság
segítsen bennünket abban, hogy meghitt Ünnepünk legyen!

Döbrentey Ildikó: Advent

Uram, telve a fejem határidőkkel, befejezni való munkákkal, elvégzésre váró
feladatokkal, meglátogatandó rokonokkal, barátokkal, ünnepi háziasszonyi
teendőkkel.
Uram, segíts, hogy a következő hetekben ne rohanjak el advent csodája mellett!
Segíts, hogy legyen erőm és időm minden nap megállni, Rád figyelni, beszélgetni
Veled, elfogadni a Te adventi békédet, csodálatos ígéreteidet, gyógyításodat!
Uram, segíts, hogy ne egy enni-innivalókkal, ajándékokkal tömött, pogány
karácsonyünnepre készüljek, hanem az ünnepi tennivalókból itt is, ott is le -
csípve, szerényebben – a Veled való találkozásra. Ámen!

(Beszélgetek az Úrral, 21. századi imák)

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA, REF. LELKÉSZ

Karácsony előtt
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Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017. november
22-én nyílt ülést tartott. Az ülés első napirendi pontjaként a képviselő-
testület Nagy Zsuzsanna óvodavezető véleményének meghallgatását
követően állást foglalt arról, hogy a kormány határozata alapján bölcső -
de építésre fordítható 95 millió forintot a korábban engedélyeztetett
bölcső dei terveknél nagyobb, 12-24 férőhelyes bölcsőde építésére kívánja
fordítani és ennek érdekében a meglévő terveket módosítja, majd újra
engedélyezteti.
A képviselő-testület, 550 ezer forint értékben, külsős projektmenedzseri
megbízást adott a Faluház (Polgármesteri Hivatal), mintegy 68 millió
forintos felújítási projektjének pályázati elszámolása érdekében. A hivatal
felújítása 2018-ban várható.
A képviselők a Humán Bizottság javaslatára támogatta Szélesy Bence,

országos terepíjász-bajnok, felsőörsi lakos kérelmét. Ezzel sport -
eszközének felújításához nyújt támogatást az önkormányzat.
A képviselő-testület elbírálta a Bursa Hungarica ösztöndíjpályázatra
érkezett kérelmeket és a nyolc pályázó mindegyikét támogatta különböző
összegű (min. 5000 Ft) havi ösztöndíjjal.
A képviselő-testület megalkotta Felsőörs 2018. évi rendezvénynaptárát.
A képviselők az ülés végén tájékoztatást kaptak az elmúlt ülés óta történt
fontosabb eseményekről.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk
honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’
menüpont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek

A SZÁLLÁST KERES, A SZENT CSALÁD népi ájtatosság
december 14-én kezdődik mind a négy faluban.

December 24. Ádvent IV. Vasárnapján:
Felsőörs 10.30-kor szentmise

SZENTESTE
Felsőörs 22.00 órakor szentmise

December 25-én, Hétfő, azaz, Karácsony ünnepén:
Felsőörs 10.30-kor ünnepi szentmise

December 26.  Kedd Karácsony II. napja, Szent István diakónus
vértanú ünnepe:
Felsőörs 10.30-kor szentmise

December 28. Csütörtök, Aprószentek ünnepe:
Felsőörs 16.00-kor szentmise

December 31. Vasárnap Szent Család ünnepe:
Felsőörs 10.30 órakor szentmise
Szent Család vasárnapon Családok meg áldásával!

Január 1. Vasárnap: ÚJÉV, SZŰZ MÁRIA ISTENANYASÁGÁ-
NAK ÜNNEPE, A Béke Világnapja, 
Felsőörs 10.30 órakor szentmise
Plébániánk területén, minden keresztény testvérünknek örömteli, a
Betlehemi Kisded Jézus által megáldott, kegyelemteljes karácsonyi ün-
nepeket és egészségben bővelkedő, boldog újesztendőt kívánunk
lelkipásztori szeretettel.

VITÉZ AJTÓS JÓZSEF LÁSZLÓ

C. PRÉPOST, KERÜLETI

ESPERES, PLÉBÁNOS

Ádventi és karácsonyi szertartások, szentmisék rendje plébániánk területén

December 8. péntek 17.30: adventi koncert
(Önkormányzati szervezés)
December 10. 10 óra: advent második vasár-
napi istentisztelet
December 15. péntek 17.00: Mesélő kará -
csony a Bárókerti Bábszínház műsora

December 17.  10 óra: advent 4. vasárnapi is-
tentisztelet. Utána: adventi gyülekezeti, hála -
adó ebéd
December 24. 10 óra: advent 4. vasárnapi is-
tentisztelet
December 24. 16 óra: gyermek karácsonyi
ünnepély a templomban

December 25. 10 óra: karácsony első napi is-
tentisztelet úrvacsorával (templom)
December 26. 10 óra: karácsony második
napi istentisztelet (gyül. terem)
December 31. 10 óra: óévi hálaadó isten-
tisztelet (gyül. terem)
Január 1. 10 óra: újévi istentisztelet (gyül. terem)

A református egyházközség decemberi alkalmai

Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2017. decem-
ber 18-án (hétfő) 17:00 órakor közmeghallgatást tart, melyre ezúton
tisztelettel meghívom!
A közmeghallgatás helye: Felsőörs, Faluház tanácsterem (8227 Felsőörs,
Szabadság tér 2.)

Napirend:
1. Tájékoztató az önkormányzat 2017. évi munkájáról és a 2018. évi tervekről
2. Tájékoztató a lakóhelyi környezet állapotának alakulásáról
3. Kérdések, javaslatok

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Meghívó – Közmeghallgatás
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November 24-én délután Csapody Kinga írónő, a Manó Könyvek Kiadó
főszerkesztője látogatott el a felsőörsi iskolába. Bemutatta saját könyveit,
amelyek egy része családi beszélgető könyv, (Tesó lettem, Türelmesek let-
tünk, Szuper napom lett, Jó gyerek lettem!) illetve „utazós” könyv (Irány
a Balaton!, Irány a Velencei-tó!, Irány Eger!). Kinga Veszprémben volt
egyetemista, majd évekig a zirci gimnáziumban tanított. Ezután el-
szegődött szerkesztőnek Budapestre. Amikor megszületett kisfia, úgy
érezte, szívesen írna könyvet mindazon dolgokról, amelyekről nem talált
a könyvpiacon. Illusztrátornak Pásztory Pankát választotta, aki barátságos
figuráival meghatározza a könyvek arculatát. A könyvszerkesztésről is szó
esett. Megtudhattuk, hogy ez nem könyvlapok egymás mellé illesztését
jelenti, – ahogy a gyerekek gondolták, – hanem a kiadni kívánt szöveg
átolvasását, stilisztikai javítását jelenti. Gyerekkönyvek esetében pedig
nagyon fontos megtalálni az ideális rajzolót, aki életre kelti a szöveget.
A kép-szöveg arányának meghatározása oldalanként igazi kihívás!
A gyerekek kézbe vehették, és megnézegethették a könyveket, amelyek
hamarosan a felsőörsi könyvtárból is kölcsönözhetők.

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA, KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Író-olvasó találkozó Csapody Kingával

Fával fűteni télen egyike a legromantikusabb dolgoknak, amit régebben
el tudtam képzelni. Ropog a tűz, melegen világítanak a lángcsóvák, az
erdő illata lengi be a házat…
Ebből az illúzióból a férjem zökkentett ki, aki már májusban elkezdett
kérdezősködni a faluban, ki honnan szerzi be a tüzelőt. Mint kiderült,
szinte már el voltunk késve, illetve a kérdés nem csak nekünk okoz fej -
törést, de régóta itt élő lakosoknak is komoly kihívás otthonuk téli
melegen tartása. Hiába van számtalan erdészet a környéken, nem min-
degy, melyiket választjuk, illetve milyen formában és milyen mérték-
egységben kérjük a fát. Köbméterre (erdei vagy rendes)? Kocsira?
Métereset vagy hasogatva? Mikorra tudják szállítani? Lesz-e egyáltalán?
És… mennyibe kerül? 
Az is hamar világossá vált, hogy ami a városban a parkolóellenőrök és
parkolás mizériája (állandóan megbüntetik az embert, illetve hatamas
a nyerészkedés), az itt falun a fabiznisz. Jól semmiképpen sem járhatunk,
csak azt kell eldöntenünk, kicsit vagy nagyon vágnak át minket. Ezt a
következtetést hónapokkal később vontuk csak le, amikor – kényelmes
és tapasztalatlan beköltözők módjára – hasogatva kértük a fát. Majd
vettünk még méteres kiszerelésű rönköket – már egy másik, kevésbé

maffiózó helyről. Ámulva csodáltuk, hogy mértékegység ide vagy oda,
a kettő nem ugyanannyi, sem arányosan, sőt, sehogyan sem. 
Mit volt mit tenni, akkora már két halom állt a kertben, be kellett
pakolni szépen a garázsba, illetve a korábban megépített fatárolóba. Föl
kell szépen szeletelni fűrésszel hasogatható méretűre, és talicskával
többszáz fordulót megtéve szépen be kellett spájzolni a végleges helyére.
Aki emelt már méteres husángokat, tudja, nem kell utána fitnesz
terembe járni, hogy izomláza legyen. Férjem a láncfűrésztől, két gyanút-
lan barátunk pedig a talicskázástól fáradt ki teljesen a nap végére,
amikorra sikerült a több köbmétert elrendeznünk. Ennél a pontnál már
világos volt, micsoda luxus volt a belvárosi lakásban föltekerni huszon -
két fokra a termosztátot, anno.
Időközben elkészült a cserépkályhánk is – kályhaépítő mestert válasz-
tani majdnem olyan kanossza volt, mint fatelep-ügyben –, végül egy
szótlan ember, Antal épített egy olyan szép, duruzsoló monstrumot pár
nap alatt, hogy alig vártuk, begyújthassunk. 
Csak október végén debütált a fűtési rendszerünk, köszönhetően a
meleg indiánnyárnak: s bár párszor csak füst gomolygott a kályha
belsejé ben tűz helyett, hamar kitanultuk csínját-bínját, hogyan tudunk
folyamatos meleget varázsolni a házban. 
Fitnesz terembe azóta sem járunk. Napi két kosár fát föl-, egy vödör hamut
le kell cipelni, s gubbasztani kell a vasajtó előtt, míg be nem lobban a láng. 
Az egész ceremónia romantikája viszont hamisítatlan: termosztát ide
vagy oda, összehasonlíthatatlan a meleg és meghittség, amit a fával
tüzelés ad hideg téli estéken.

PILHÁL ZSÓFIA
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Szót kér a természet: év végi számadás
Az idei év mindenképpen piros betűs volt a felsőörsi Malom-völgy történetében, mivel helyi védettséget kapott.
Ennek következtében a terület jövőjébe a felsőörsiek is beleszólhatnak és hozhatnak olyan döntéseket, amelyek
a terület természet-közeli állapotát és biológiai sokszínűségét erősíthetik.
Az év folyamán számos megbeszélést tartottunk és ülésen vettünk részt, amelyek Malom-völgy jövőjével kapcso-
latosak voltak. Sikerként könyvelhetjük el, hogy megmenekült a fokozottan védett kék pattanóbogár élőhelye.
Ennek eléréshez támogatást kaptunk a Balaton-felvidéki Nemzeti Parktól és az erdő kezelője (Bakonyerdő Zrt.) is
megértést tanúsított. A helyzet furcsasága, hogy a kék pattanók pont abban erdőrészletünkben bukkantak elő,
amelyben fakitermelést terveztek. Az erdőkezelővel olyan megállapodást kötöttünk, amely a fakitermelést egy
másik helyre helyezi át. A száraz időjárás ellenére is öt újabb védett növényfajt sikerült azonosítanunk. A pázsitos
nőszirmot erdősült hegytetőn, a pécsvidéki aszatot egy erdőszéli cserjésben és a Kopasz-tetőn, szálkás pajzsikát
árnyas hegyoldalban, míg mirigyes tölgyespáfrányt a patak partján találtunk. A legértékesebb „új” faj a szirti
gyöngyvessző, amelyről még Soó Rezső egy 1966-s tanulmányában számolt be, de a pontos előfordulási helyét
nem adta meg. Azóta ez a faj nem került elő, s virágzáskori célzott kereséssel sikerült újra megtalálni. A faj érde -
kessége, hogy a felsőörsi előfordulás az egyetlen az egész Balaton-felvidéken és a Bakonyban. A szirti gyöngyvessző
megmaradását a Bakonyerdő is segíteni fogja azzal, hogy a gyöngyvessző környékén nem végez gallyazást és fakiter-
melést. Előkerült két újabb fokozottan védett állatfaj is. A keleti rablópille lepkékre vadászik, de se nem szitakötő
se nem lepke. Repülési ideje a legforróbb napokra esik és tűző napsütésben repül. Sziklagyepes lejtőinken bukkant
fel. A dolomit kéneslepke egy nagyon ritka lepkefajunk. Elkülönítése más kéneslepke fajoktól nagyon nehéz.
Nálunk is dolomit-sziklagyepeken találkozhatunk vele. 
Megtörtént a völgy ökológiai vízigényének meghatározása is. Ez hasznos segítség lesz a Malomvölgyi-forrásból
ivóvízellátás céljából elvonható vízmennyiség meghatározásához. A Lovas–Felsőörs vízvezeték építésébe –, amelyre
jelenleg még nincs engedély- közbeszólhatnak a területen esetleg előforduló Natura 2000 és fokozottan védett
fajok is. Mostani tudásunk szerint a beruházásnak esetleges káros hatása lehet a nagy tűzlepke, csíkos medvelepke,
nagy szarvasbogár és nagy hőscincérek állományaira. Jövő év egyik feladata lesz, hogy további értékes fajokat
találjunk a területen és segítsük a beruházás Natura 2000 fajokra gyakorolt hatásának szakszerű kivizsgálását.
Önkormányzati támogatásból élőhelyvédelmi programot is elkezdtünk. Számos bagolyládát, denevérodút, cinege, fakusz és búbos banka költőládát
valamint erdei peléknek pihenőládát helyeztünk ki. Igyekeztünk irtani az aranyvesszőt, selyemkórót, bálványfát és az akácot is. Az elgyomosodott
patakparton gyertyánt ültettünk. Céljaink között szerepel, hogy a gyomos részeket jövőre többször is lekaszáljuk hagyományos (nem gépi) kaszával.
A tanösvény tábláinak egy részét felújítottuk és a Malom-völgy lepkéit bemutató kiállítást készítettünk. 
A jövő évvel kapcsolatban nem csak bizakodóak vagyunk, de egy kicsit félünk is. Nem tudjuk még, hogy mi lesz a jó állapotú, de gondozatlan gyep-
jeinkkel és mi lesz a védett gesztenyefával az óvoda udvarán. A falunk azon igyekezete, hogy kertjeink és udvaraink minél rendezettebbek legyenek,
egy nagyon nemes cél. Ugyanezt el lehet mondani a leendő bölcsödéről is. Az előírt gondozás azonban nem feltétlenül társul a szépüléssel és a fajok
sokszínűségét sem segíti. Kaszálással éppen az kerülne a szemünk elé, amit nem akarunk mi sem és a tulajdonosok sem látni. Ezek a szemétkupacok,
rohadó gépjárművek és az építési sitt. Nyilvánvaló sikert csak akkor lehetne elkönyvelni, ha az udvarok rendberakására is lehetne kötelezni a tulaj-
donosokat. Egy jó példaként Bécs városát lehet említeni, ahol pl. a vízmű lezárt területeit visszaadták a természetnek még a belváros szívében lévő
víztárolók esetében is. A vadvirágok betelepítésével és a kaszálások elhalasztásával elérték, hogy a kis dombocskák és udvarok védett virágokkal, ritka
lepkékkel és szöcskékkel teltek meg. A legmeglepőbb, hogy számos nagyon ritka kosborfaj is megtelepedett az ilyen helyeken. Angliában pl. már
minden kerttulajdonost arra ösztönöznek, hogy a nemesített virágok helyett minél több vadvirágot ültessenek a virágos kertjeikbe. Ott már annyira
beindult a fajok kipusztulása, hogy minden vadvirágot védett fajjá nyilvánítottak. A szép zöld gyepet sem becsülik már úgy, mint régen. 
Nekünk is inkább arra kellene törekedünk, hogy minél több faj találjon élelmet és menedéket a gyepjeinkben. Kaszálások során is hagynunk kellene
kisebb háborítatlan foltokat, hogy minél több növényfaj megtelepedhessen. Ha ezt megtesszük, akkor nem kell amiatt aggódunk, hogy lesznek-e
szöcskéink, lepkéink és énekes madaraink. Ebbéli reményben kívánok mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket és boldog új évet!

VARGA SZABOLCS

Keleti rablópille

Dolomit kéneslepke

Szirti gyöngyvessző

Ki mit tud?Fotók: Steiger Veronika
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Társastánc tanfolyam
indul felnõtteknek
Standard versenytáncok: bécsi keringõ,
angol keringõ, slowfox, tangó
Latin versenytáncok: rumba, cha cha cha,
szamba, jive, paso double
Divattáncok: mambó, salsa,
argentin tangó, gyors rumba,
boogie woogie
Intellingencia fejlesztés: illemtan,
testbeszéd, intelligencia tesztek,
párkapcsolati játékok

Idõtartam: 10 héten át heti
1 alkalommal 90 perc
Kezdés:  január 19. péntek, 17.30. 
Helyszín: Felsõörs, Faluház, tanácsterem

Teljes tanfolyam díja: 5000 forint/fõ
Tanfolyamvezetõ: Gacza Roland tánc-
és illemtanár � 06 20/828-9348,
gacza.roland@freemail.hu

Jelentkezés, információ:
Pásztorné Ancsa � közösségszervezõ
06 70/320-6854 � konyvtar@felsoors.hu

Fotók: Steiger Veronika

Márton-nap
képekben
Cikkünket
a 6. oldalon
olvashatják.

Az egyházat reformálni kell Cikkünk
a 7. oldalon.
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2017. november 11-én megrendeztük immár harmadik alkalommal a
Márton-napi Libavacsora programunkat, ami az egyesület évzáró
gasztronómiai eseménye. A vacsorát elővételben hirdettük meg, de még
a ráadás is kevésnek bizonyult. A kemencében sült libacomb mellett
vendégeink új bort is kóstolhattak a Pocca és a Gelléri pincészet jó-
voltából. Akinek nem volt elég a libacomb, kóstolhatott finom süteményt
és libatöpörtős zsíros kenyeret. Nem hiányzott a forralt bor és a tea sem
a kínálatból. Segítőinknek és az egyesület tagjainak önzetlen munkája
nem volt hiába való. A fedett részt megpróbáltuk szigetelni és melegebbé
tenni. A rendezvény hangulatát a Kőris Együttes adta meg.  Nem feled-
keztünk meg a gyerekek foglalkoztatásáról sem. A körülmények és az

időjárás ellenére egy jólsikerült programon vettek részt jelenlévők.
Köszönetet mondunk minden segítőnknek, akik nélkül nem tudtuk
volna megoldani a rendezvényt. Név szerint: Benedek Szabolcs, Csikász
Ferencné, Csordás József, Derzsi Mónika, Derzsiné Simon Judit, Domján
Kitti, Kalmár Lajos, Kaszás László, Papp Gyula, Steiger Veronika, Szabó
Pálné, Szőllős Zsoltné, Szőnyi András és a Polgárőr Egyesület. Köszönet
illeti az egyesület tagjainak önzetlen munkáját.
Támogatónk: az AQUACO2 Szikvíz Felsőörs.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA

NŐFE ELNÖK

Márton-napi Libavacsora

Közeleg a tél. Számos madárfaj tölti nálunk a hidegebb évszakot. Ilyenkor
azonban sokkal nehezebb számukra a megfelelő táplálék beszerzése, így
rászorulnak az ember segítségére. Hazánkban az etetési időszak az első
fagyok beköszöntével kezdődik és tart egészen a fagyok tartós
megszűnéséig, általában április közepéig, végéig. Rendkívül fontos, hogy
ha elkezdjük az etetést, akkor azt a tél folyamán nem szabad abbahagyni.
Ennek oka, hogy a megszokott – és könnyen megszerezhető – táplálék
megvonása miatt újabb forrás felkutatására kényszerülnek a madarak,
amellyel sok energiát veszítenek. A kistestű madarak számára ez akár
végzetes is lehet, mivel tartalékaik legtöbbször csupán arra elegendőek,
hogy átvészeljék a fagyos éjszakát. 
A következő eleségeket bátran adhatjuk az etetőre járó madaraknak:
napraforgó mag, búza, kukorica, cirokmag, lenmag, fenyőmag, köles,
muhar, fénymag, kendermag, dió, mogyoró (sótlan), kesudió. A gyü -
mölcsök közül almát, körtét, maradék szőlőt is tehetünk ki, a bokrok,

fák ágaira tűzve. Jó táplálékforrás továbbá a marhafaggyú, sótlan sza-
lonna, sótlan sajt, főtt tojás, lágy kutya- és macskaeledel illetve a liszt -
kukac is. Kerülendő a kenyérfélék kirakása, mivel a több napig, hétig
otthagyott étel erjedésnek indul, ami a madaraknál gyomor- illetve bél-
gyulladást, ezáltal akár elhullást is okozhat. Nem tanácsos továbbá a felvá-
gottak, a száraz kutya- és macskaeledel, a sózott, főtt és füstölt húsok,
a csont kukac, a nyers tészta és rizs etetőbe történő kirakása. 
Az etetés mellett gondoljunk a madarak itatására is. Fagyos időben
érdemes naponta többször cserélni a megfagyott vizet és frisset tölteni
az itatóba, amely célra egy műanyag lapos tál vagy alátét bőven megteszi.
Az etetőt mindenképpen olyan helyre tegyük, ahol a macskák, vagy
egyéb ragadozók nehezen tudják megközelíteni. Érdemes úgy elhelyezni,
hogy legyen a közelben valamilyen bokor, örökzöld, vagy cserje, ahol
a madárkák megbújhatnak, ha megriadnak, de könnyen visszatérhetnek
a táplálékhoz, ha elmúlt a veszély. A téli madáretetés legfőbb célja, hogy
segítsünk a madaraknak átvészelni ezt a zord, táplálékban szűkös idősza-
kot. Ugyanakkor számunkra is szemet gyönyörködtető látvány a téli
szürke hétköznapokon a színes, csipegető és repdeső égi madarak serege. 
A Balaton közelsége miatt mindenképpen szükséges a vízi madarak
etetéséről is szót ejtenünk. E tekintetben megoszlanak a vélemények.
A Magyar Madártani Egyesület állásfoglalása szerint a vízi madarakat
soha, semmivel ne etessük! Az etetéssel ugyanis egyoldalú táplálékot biz-
tosítunk a madaraknak, amely megbetegíti őket (pl. „angyalszárny-
betegség”); kikapcsolja a téli túléléshez szükséges vonulási viselkedést;
az etetőhelyek zsúfoltsága miatt növeli az agressziót, a sérülésveszélyt,
valamint elősegíti a fertőző betegségek terjedését; olyan területre vonzza
a madarakat, amely az emberek által látogatott, ugyanakkor az önfenn -
tartásra nem alkalmas számukra. A kérdés természetesen ennél jóval
összetettebb, de mindenképpen érdemes rajta elgondolkodnunk.  

ÖSSZEÁLLÍTOTTA: CSERHÁTI GÁBOR

FORRÁS: WWW.MME.HU

Téli madáretetés
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Helyi református közösségünk is ünnepelt, és hálát adott a nagy évfor-
dulón. Szeptemberben három péntek estén figyeltünk kiváló levéltárosok
előadásában a reformáció és ellen-reformáció Veszprém megyei ese -
ményeire, az utolsó estén pedig református hitünk tartalmára. Ma,
amikor a hit, a keresztény egyház európai gyengülésének vagyunk a tanúi,
nagyon fontos megerősödnünk abban, miért hiszem azt, amit hiszek,
s egyáltalán mi az, amit hiszek. A hit alapjainak újragondolása, az iden-
titásunk megfogalmazása égetően sürgető feladat, különben mi is azon
kapjuk rajta magunkat, hogy kiüresednek templomaink, széthullanak
közösségeink. A reformáció 500 évvel ezelőtt újra fogalmazta a ke -
resztény élet és közösség alapjait,  hiszen ekkorra már a korabeli egyház
deformálttá vált, attól az alaptól, amelyre az első keresztény gyülekezetek
épültek, eltávolodott. A régi-új alap Jézus Krisztus, a kegyelem, a Szent -
írás, a hit, és az Isten dicsőítése lett. Ma, 500 év után akkor ünneplünk
hitelesen, ha a reformáció által újra felfedezett alapot tesszük személyes
életünk és közösségeink alapjává. Az egyháznak mindig szüksége van
a reformációra, mert mindig hajlamos a deformációra! Ez volt a fő gon-
dolata az október 29-én tartott hálaadó istentiszteletünknek is. A refor-
mációra nem elég emlékezni, hanem útmutatásai szerint kell élni.
Egyedül Krisztust tenni életünk alapjává, egyedül a Szentírást tenni
életünk vezérfonalává, egyedül az Isten kegyelmébe kapaszkodni hit által

és az Istent dicsőítve élni – ennek az öt elvnek a szem előtt tartása megóv
a deformálódástól! Közösségeink akkor fognak növekedni, ha megújult,
élő hitű tagok alkotják. Éppen ezért alázattal ünneplünk a reformáció
500 évfordulóján, hiszen tudjuk, hogy mindig megújulásra szorulunk!
Tökéletes egyház nincs, mi sem vagyunk azok. Mégis hálásak vagyunk
azért, hogy vagyunk és szeretnénk még a jövőben is lenni, az Isten sze -
retetét hirdetni! 130 éves templomunk belső falára felkerült  az 500 éves
reformációi jubileumi tábla. Elgondolkodtam azon,hogy vajon 100 év
múlva lesz-e 230 éves templom és lesz-e hálaadás a 600 éves évfordulóért?
A jövőt nem ismerjük, de ami rajtunk múlik, azt meg kell tennünk!
Az ünnep keretében megemlékeztünk azokról a lelkészekről, akik 1542
óta folyamatosan hirdették a reformáció tanai szerint az igét Felsőörsön
– 41 lelki vezető nevét őrzi a pár évvel ezelőtt készített emléktáblánk.
Megtudhattuk jelenlegi templomunk építésének történetét, hogyan is
adta össze az akkori gyülekezet és néhány külső adományozó a szükséges
anyagiakat. A visszatekintések után a Kálvin-teremben kihirdetésre került
„Az én templomom” című rajpályázat eredménye, amelyre 45 alkotás
érkezett. Ezután terített asztalok mellett sokáig beszélgettünk, örültünk
egymásnak, a közösségnek. A reformáció 500 éves évfordulóján „Egyedül
Istené legyen a dicsőség!”

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA, LELKÉSZ

A reformáció 500 éves jubileuma Felsőörsön
„Az egyházat mindig reformálni kell!” – „Ecclesia semper reformari debet!”
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• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni

a betegségeket?

Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:

BIOREZONANCIA
Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű in-
formációk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.

Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS
Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése 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.

Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta

Szeretettel várom hívását: 20-3505658

Balatoni Otthon Ingatlaniroda
Miért érdemes minket választani?
– fő célunk,hogy az eladó és a vevő is elégedett legyen
– rugalmasan az ügyfelek igényéhez igazodva péntek délután,

SZOMBAT–VASÁRNAP egész nap és munkaszüneti, illetve
ÜNNEPNAPOKON is nyitva!!!!

– teljes körű hitelügyintés díjmentesen 18 bank ajánlatát
összevetve

– ingatlanok eladása fix, kölcsönös egyezségen alapuló jutalékért
– áfamentesek vagyunk, Önnek nem kell áfát fizetnie a jutalék

mellett
– ingatlanok ingyenes bemutatása, megbízható szakemberek ki-

ajánlásával építkezés, felújítás esetén
– albérletét kiközvetítjük ügyfélkörünknek kedvező jutalékért
– feltöltjük nyaralóvendégekkel üresen álló nyaralóját kedvező

jutalékért
– lakástakarék pénztár,napelemprogram díjmentes tanácsadással
– az eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése gyors

határidővel

Mindez egy helyen a balatoni otthon ingatlanirodában !!!

http://www.balatoniotthon.hu/
Hívjon minket bizalommal : 06-30/3122-451

Kiss Zoltán okleveles ingatlanközvetítő

Gólyahír
2017. 10. 31-én megérkezett Felsőörs

új lakója, Máhl Cecília. Súlya: 4050 gramm,
hossza: 57 cm.

Máhl Zoli, Gina és Vince

Szeretettel gratulálunk
az egész családnak,

várjuk továbbra is
a gólyahíreket!
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