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Elkezdôdik a Civilház udvarának parkosítása
2010 óta falunk egyik legfrekventáltabb 

helye a Szabadság téren álló, közösségi ház-
ként szolgáló Civilház. A házban rendszere-
sen vannak kiállítások, közösségi és magán-
rendezvények, egyesületi, baráti találkozók, 
míg az ahhoz tartozó színpadon és a nyitott 
színben nagyobb létszámú rendezvények – 
köztük a falunapok eseményei -, bálok, la-
kodalmak, vásárok. 

A 2011-2014-es időszakra szólóan, fa-
lunk fejlődési irányát felvázoló gazdasági 
programban már célként határoztuk meg a 
tekintélyes területtel rendelkező közösségi 
ingatlan fenti céloknak megfelelő minőségi 
fejlesztését, annak érdekében, hogy a falu-
központ kellően attraktív rendezvénytérrel, 
és parkkal gazdagodjon. A tervek megvaló-
sítására sikerült pályázati támogatást is ta-
lálnunk. 2013. júniusában a Mezőgazdasági 
és Vidékfejlesztési Hivatalon keresztül a 
magyar kormány és az Európai Unió 16 301 
587 forinttal támogatta a Civilház udvará-
nak környezetrendezési munkálatait.

A fejlesztés lényegi tartalma:
– több száz őshonos fa és cserje ültetése a 

környezetrendezési terv szerint,
– 865 m2 esztétikus térburkolat lerakása,
– 1 új játszóeszköz a játszótérre mozgás-

korlátozott gyermekeknek,
– játszótér akadálymentes megközelítése,
– padok, kerti bútorok, szalonnasütő he-

lyek, kerékpártároló.

A környezetrendezési terv tartalmazza 
egy köztéri szobor elhelyezését is, melyet 
a pályázatból nem tudunk finanszírozni, így 
ennek megvalósulása egyelőre még nyitott 
kérdés.

A munkálatok novemberben kezdődnek 
és jövő tavaszra készül el a Felsőörsért Köz-
alapítvány közreműködésével elnyert támo-
gatásból a tervezett beruházás.

Szabó Balázs
polgármester
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának kép-

viselő-testülete soron következő nyílt ülését 
2013. október 7-én tartotta.

Az ülés elején tájékoztattam a képviselőket 
az elmúlt ülés óta történt eseményekről. Így töb-
bek között arról, hogy a földhivatal bejegyezte 
önkormányzatunk tulajdonrészét a 079/10-es 
helyrajzi számú, Alkút nevű területre, melyet 
ajándékozással szereztünk.

A képviselők ezen az ülésen döntöttek arról, 
hogy önkormányzatunk felsőfokú intézmény-
ben tanuló felsőörsi hallgatók számára idén is 
kiírja a 2014-es évre vonatkozóan a Bursa Hun-
garica Önkormányzati Felsőoktatási ösztöndíj-
pályázatot. A felsőörsi fiatalok tanulmányainak 
támogatására az önkormányzat 2014-es költ-
ségvetésében erre a célra fordítható összeg: 500 
ezer forint. A pályázati kiírást újságunk előző 
számában illetve Felsőörs honlapján is olvas-
hatták.

Az elmúlt évekhez hasonlóan a Rákóczi Szö-
vetség ösztöndíj programján keresztül jelképes 
összeggel, 20 ezer forinttal idén is támogattuk 
felvidéki testvértelepülésünk, Pográny magyar 
iskolájába beiratkozott tanuló beiskolázását.

A testület eredményt hirdetett az iskola ud-
varán létesítendő tornaterem tervezésére beér-
kezett ajánlatokról. A tornaterem tervezését a 
legolcsóbb ajánlattevő, a Traverz Kft. nyerte el 
1 104 900 forinttal.

Ugyancsak ezen az ülésen született döntés 
az Almádi utcai gyalogátkelő kivitelezéséről. 
A gyalogátkelő, a hozzá kapcsolódó járdával 
és közvilágítás bővítésével mintegy 3 400 000 
forintból valósul meg.

Önkormányzatunkat megkereste Csopak 
Község Önkormányzata a Csopak-Veszprém 
kerékpárút Felsőörs közigazgatási területét 
(Veszprémfajsz felé a 73. számú főút mentén) 
érintő nyomvonaltervével, valamint annak 
megvalósításával illetve későbbi üzemelte-
tésével kapcsolatban. A felsőörsi képviselők 
döntése értelmében a nyomvonaltervvel egyet-
értünk, azt a rendezési tervünkben feltüntetjük, 
azonban sem a kerékpárút terveztetésében, sem 
a későbbi üzemeltetésben nem kívánunk anyagi 
ráfordítást vállalni.

A képviselő-testület továbbra is támogatta a 
templomkert megújítását az elnyert pályázati 
forrásból és a szükséges önrészből. Ehhez mint-
egy 3 millió forint visszatérítendő és 1,8 millió 
forint vissza nem térítendő támogatást nyújt a 
Felsőörsi Római Katolikus Egyházközség ré-
szére.

A beérkezett legkedvezőbb árajánlat összege 
miatt a pályázati forráson túl saját forrás bizto-
sításáról döntött a képviselő-testület a Civilház 
udvar környezetrendezési munkáinak megva-
lósulása érdekében. A saját erő mértéke legfel-
jebb 2,3 millió forint.

2013. október 11-én rendkívüli ülésen dön-
tött a képviselő-testület a Belügyminisztérium-
hoz szociális célú tűzifa vásárlásához kiegészí-
tő támogatás-igénylés benyújtásáról és önerő 
biztosításáról.

2013. október 16-án a képviselő-testület új-
ból rendkívüli, nyílt ülést tartott. Ennek az ülés-
nek az eredetileg tervezett egyetlen témája az 
átfogó rendezési terv-módosítás lezárásához 
szükséges döntések meghozatala volt. Így im-
már másodszorra döntés született a 055/22 és 
055/27 helyrajzi számú ingatlanok módosított 
telepítési tanulmánytervének elfogadásáról. A 

képviselők elfogadták a magánszemélyek (vál-
lalkozások) által kért rendezési terv-módosítá-
sokhoz kapcsolódó településrendezési szerző-
dések végleges szövegét.

Egyúttal számos módosítással és kiegészí-
téssel elfogadtuk a tervező által elkészített te-
lepülésrendezési terv átfogó felülvizsgálatának, 
úgynevezett véleményezési anyagát. A készülő 
új rendezési terv véleményezési anyaga elér-
hető honlapunkon a http://www.felsoors.hu/
telepules_rendezesei_terv címen. 

Végül ezen az ülésen fogadtuk el az új óvo-
dai szárny terveit, egyúttal döntés született a 
beruházás kalkulált költségének állami támoga-
tással le nem fedett 727 ezer forintos részének 
biztosításáról.

2013. november 11-én, a képviselő-testület 
soron következő nyílt ülésén a következő, köz-
érdeklődésre számot tartó döntések születtek.

Elsőként a testület rendeletet alkotott a szo-
ciális tűzifa támogatás igénylését szabályozó 
részletekről. Egyúttal döntés született arról is, 
hogy a pályázati úton elnyert 26 m3 szociális 
támogatásként kiosztható tűzifa mennyiségét 
az önkormányzat saját forrásából 32 m3-re egé-
szíti ki.

Tűzifa szociális alapú igényléséről szóló kü-
lön felhívásunkat szintén e számunkban olvas-
hatják.

A testület megalkotta az önkormányzat 2014. 
évi költségvetésének koncepcióját. Ebben töb-
bek közt döntött az óvodában 1 fő konyhai ki-
segítő foglalkoztatásáról, a képviselők és az al-
polgármester tiszteletdíjának 2013. évivel meg-
egyező 0 forintos értéken tartásáról, 1 fő park-
gondozó foglalkoztatásáról, az ebrendészeti 
hozzájárulás változatlan mértéken tartásáról, 
a helyi adók változatlan mértéken tartásáról, 
mely alól kivétel az Üü övezet építményadója, 
mely 10 forinttal emelkedik.

A testület jogszabályi változások miatt mó-
dosította az önkormányzat közbeszerzési sza-
bályzatát.

Döntés született a tornaterem terveztetésének 
részleteiről, a testület elfogadta a tornaterem 
főbb paramétereit tartalmazó koncepciót.

Ugyancsak döntés született a Felsőörs által 
kezdeményezett, de Alsóörs által is támoga-
tott Alsóörs- Felsőörs – Veszprém kerékpárút 
nyomvonaltervéről.

Az alapító, Felsőörs Község Önkormányzata 
nevében eljáró képviselő-testület módosította 
a Felsőörsért Közalapítvány alapító okiratát. A 
módosítás a jogszabályi megfelelés miatt vált 
szükségessé.

A képviselő-testület támogatta a Pocca - 
Főszőlők vízitársulatok kérelmét és 1 millió 
forinttal hozzájárul a jelenleg még magántulaj-
donban lévő ivóvíz közmű, az önkormányzati 
tulajdonba adás feltételeként elvárt műszaki 
fejlesztés költségeihez.

Az testület továbbra is támogatja, hogy a Ma-
lomvölgy Általános Iskolából kikerülő diákok 
kötelező felvételét biztosító iskola a veszprémi 
Hriszto Botev Iskola legyen.

A képviselő-testületi ülések részletes jegy-
zőkönyveit olvashatják községünk honlap-
ján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> 
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

Szám: 11/4-114/2013
Felsőörs

Településrendezési Terv
Módosításának

véleményezési szakasza

A véleménykérő levél és a vélemé-
nyezés dokumentációja közzétéve az 

önkormányzat honlapjára
(www.felsoors.hu)

és a Faluház földszinti 
hirdetőtáblájára: 

2013. november 15-én.

A partnerektől
az önkormányzat
a véleményeket

2013. december 16. (hétfő)
10.00 óráig várja az önkormányzat 

elektronikus
levélcímére

(onkormanyzat@felsoors.hu)
vagy az az önkormányzat székhe-

lyére
(8227. Felsőörs,

Szabadság tér 2.)

Felsőörs, 2013. november 15.

Szabó Balázs
polgármester

Felsőörs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

2013. november 28-án (csütörtök) 
17:30 órakor 

Közmeghallgatást tart
melyre ezúton tisztelettel meghívom!

A közmeghallgatás helye: Felsőörs, Ma-
lomvölgy Általános Iskola tetőtéri kö-
zösségi helyisége (8227 Felsőörs, Kör-
mendy prépost u. 5.)
Napirend:

1. Közbiztonsági Konzultációs fórum a 
Balatonalmádi Rendőrkapitánysággal 

 Előadó: Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság képviselője

2. Beszámoló az önkormányzat elmúlt 
három éves működéséről, a futó pro-
jektekről

 Előadó: polgármester

3. Tájékoztató a lakóhelyi környezet álla-
potának alakulásáról

 Előadó: polgármester

4. Az átfogó településrendezési terv vé-
leményezési anyagának ismertetése

 Előadó: polgármester

5. Egyebek

Szabó Balázs, polgármester



Az október 4-én véget ért papírgyűjtés 
bevétele 72.000 Ft volt, melyet az iskola 
szülői munkaközössége fordít a gyerekek 
javára.

Október 4-én az Iskolában a gyerekek 
és a tanítók gyertyagyújtással emlékeztek 
meg a Tizenhárom Aradi Vértanúról. 

Október elején elindult a Miske óvodá-
ban a néptánc oktatás, mely csütörtökön-
ként van a gyerekeknek.

Október hónapban a balatonalmá-
di kistérség TÁMOP-os Girbe-gurba 
pályázat keretén belül drámapedagógiai 
foglalkozások zajlottak hétfőnként az 
iskolában. Pásztorné Simon Annamária 
tartotta a foglalkozásokat a gyerekeknek.

Október 8-án harmadik alkalommal ke-
rült megrendezésre a Felsőörsi nyolcas tel-
jesítménytúra. Néhány érdekesség:

Résztvevő: 231 fő ebből felsőörsi részt-
vevő 61 fő.  Legfiatalabb résztvevő 3 éves, 
legidősebb 75 éves volt.  Döge községből 
jött az, aki a legmesszebbről érkezett a tú-
rára.

„Teljesítménytúra Felsőörs
3 évvel ezelőtt olvastam először öröm-

mel e hírről. Sajnos, utólag. Aztán egy év 
múlva sem volt lehetőségem arra, hogy 
részt vegyek Felsőörsön, a nyolcas teljesít-
ménytúrán, de nagyon izgatott a dolog.

Az idei évben aztán készültem rá, ami az 
időpontot illeti – fizikailag sajnos nem!

Vállaltam – életemben először - a 20 
km-es távot. Nem voltam felkészülve, nem 
ismertem a teljesítménytúra elvárásait, de 
elindultam, lesz, ami lesz!

Délelőtt 10 óra előtt jelentkeztem a 
Halacs 20 távra. Nem ismertem a kijelölt 
útvonalat. Elindultam, csodás idő volt. Sár-
ga szalagot keresve, és két fiatal felsőörsi 
fiú hozzám csatlakozásával megtaláltam az 
első pecsételő helyet.

A 10 km megtétele után megfordult a fe-

jemben, hogy mára talán ennyi elég lesz. 
Na, de a cél 20 km, nem adom fel!

Nagyon sok köszönet jár a szervezőknek. 
Csodálatos nap volt, és ez köszönhető az ő 
közreműködésüknek.

A túraútvonal szebbnél-szebb tájakra 
vitt el, s mielőtt végleg elfáradtam, min-
dig elértem a következő célállomást, ahol 
kedves fiatalok fogadtak és kínáltak: hol 
gyümölccsel, hol édességgel és forró mé-
zes teával.

Köszönet jár nekik!
Mindenkit, - legyen fiatal, közép- vagy 

idősebb korosztály – bíztatok arra, hogy 
tessék kipróbálni!

Oly csodás, természet közeli élmény-
ben lesz részük, és teljesítményük, erejük 
kipróbálására lesz lehetőségük, amit nem 
érdemes kihagyni!

A pörkölt csodásan finom volt, újra előre 
kaptam.

Nagyon-nagyon elfáradtam, de az él-
mény, s hogy bebizonyítottam magamnak: 
57 évesen is érdemes elkezdeni, akarattal 
végig lehet túrázni – erőt adott.

Köszönöm a rendezőknek, életre szóló 
élmény volt.

Jövőre ugyanitt!
(Az oklevél bekeretezve a falon lóg.)

Köszönettel:
Ipacs Gyöngyi

Felsőörs”

Október 9-én a Könyvtári hét rendezvé-
nyen belül volt Mesék öreganyám szok-
nyájából címmel interaktív foglalkozás a 
könyvtárban. Molnár Enikő mesemondó 
tartott izgalmas mesedélutánt a gyerekek-
nek és szüleiknek.

Október 12-én tartottuk a Szüreti mulat-
ság és Betakarítás Ünnepe programunkat, 
melyet az Önkormányzat és a Nők Fel-
sőörsért Egyesület közösen szervezett. A 
Könyvtári hét keretein belül vendégünk 
volt a Botorka Táncsoport és zenekar, akik 
az igen jó hangulatú rendezvény motorjai 
voltak. Néptánc fellépéseiket a felvonulás 
és a program alatt, népzene kísérettel tar-
tották, és igazán jó táncházat is „rittyentet-
tek” nekünk. Igazi ízesen beszélő kisbírónk 
is volt a program során az együttes veze-
tőjének jóvoltából. A programon felléptek 
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Felhívás tûzifa igénylésének lehetõségére
Ezúton hívjuk fel minden felsőörsi rá-

szoruló figyelmét, hogy önkormányzatunk 
idén is lehetőséget biztosít tűzifa szociális 
alapon történő igénylésére.

A kérelmeket a 20/2013 (XI.12.) önkor-
mányzati rendelet mellékletében megha-
tározott „Szociális tűzifa támogatás iránti 
kérelem” formanyomtatványon kell be-
nyújtani.

Kérelmezőnek a támogatásra vonatkozó 
kérelméhez mellékelni kell a támogatásra 
való jogosultságról szóló határozatot a ren-

delet 2.§ (1) a), b), c), d) pontjára alapított 
támogatási kérelem esetén.

A kérelmek benyújtásának határideje: 
2013. december 2.

A kérelem benyújtásának módja és he-
lye: papír alapon az erre rendszeresített 
formanyomtatványon, Felsőörs Község 
Önkormányzata, 8227 Felsőörs Szabadság 
tér 2.

A kérelmek elbírálásának határideje: 
2013. december 9.

Ezúton is felhívjuk mindazok figyelmét, 

hogy akik az elmúlt hetekben a rendelet ha-
tálybalépése előtt, nem a megadott forma-
nyomtatványon nyújtottak be kérelmet, a 
fentiekben részletezett módon újból nyújt-
sák be kérelmüket, mert érdemben csak a 
rendeletben meghatározott feltételekkel 
rendelkező támogatási igényeket tudjuk 
elbírálni!

Felsőörs Község Önkormányzata

Krónika 2013. október



Köszönjük minden önkéntes segítségét, 
akik nélkül a rendezvény nem lehetett vol-
na emlékezetes.

Október 13-án a katolikus közösség be-
takarítási hálaadó ünnepségét tartotta, ame-
lyen a pogrányi vendégek is részt vettek.  
A hálaadó szentmise után közös ebédet 
fogyasztottak el, amit a hívek közösen 
főztek, süteményeket készítettek. A finom 
ebéd mellé az egyház saját borát, és más 
borosgazdák borait szolgálták fel. Harmo-
nikaszó, a pogrányi férfiak citera zenéje és 
közös éneklés is jó hangulatúvá varázsolta 
az ünnepet.

Október 17-én volt a Ki mit tud? az Is-
kolában. Már hagyománya van a rendez-
vénynek, és nagyon népszerű a gyermekek 
körében. Idén 45 gyerek vett részt, közel 
30 produkcióban. Volt bűvész, mesemon-
dó, táncos, verses, énekes produkció, és a 
drámaszakkörösök is bemutatkoztak egy 
közös műsorral. Nagyon kedves és öröm-
teli az, hogy a régi diákok is részt vettek 
a rendezvényen. Két már másik iskolába 
járó gyermek is bemutatta, hogy mit tud, és 
szép számmal voltak „öregdiákok” a nézők 
soraiban is. 

a Miske Óvoda gyermekei, a Malomvölgy 
Általános Iskola gyermekei, a Búzavirág 
Népdalkör, és vendégünk volt a Pogrányi 
Hagyományőrző csoport is. Volt bordal és 
bál is. A vendégeknek kínáltunk bort és 
mustot (mely a Csopak Vin 2000 Kft. aján-
déka volt a felvonulóknak). Finom ételeket 
a Nők Felsőörsért Egyesület készített. 

Ezen a programon adtuk át a „Legszebb 
konyhakertek” díjait, ajándékait. Két ka-
tegóriában indultak a megmérettetésen a 
konyhakertesek, és a zsűri nehéz helyzet-
ben volt, mivel nehezen tudott sorrendet 
felállítani a szebbnél szebb kertek közül. 
Végül az alábbi döntés született:  

A mini kategóriában a helyezések:
1. Benedek Szabolcs
2. Siklós Viktória
3. Szabadics László

A normál kategóriában a helyezé-
sek 

1. Antal András – aki országos díjazásra 
is felterjesztésre került

2. Verebélyi István
3. Bíró Gézáné

Bartl Kálmánné, Károlyi Erzsébet, 
Pék Józsefné kertészkedők különdíjban 
részesültek. A verseny résztvevői közül 
többen bemutatták terményeiket, és a fel is 
ajánlottak a tombolasorsoláshoz.

A zsűri tagjai voltak: Rásky Imréné, 
Tislér Gyuláné, Tóth Balázs.

Ezúton is köszönjük a zsűri munkáját, a 
kertészkedők lelkesedését, és gratulálunk a 
sikereikhez!

A programon vendégünk volt Pográny 
testvértelepülésünk küldöttsége. Az Ő szál-
lásukat és reggelijüket felsőörsi polgárok 
biztosították, melyet ezúton is megköszö-
nünk!

Bíró Zoltán, Horváth Lajos, Dr. Kul-
csár Tamás, Orbán György, Papp Gyula, 
Rásky Mihály, Sütöri Jánosné Piri, Varga 
Szabolcs .

A tombolához is sok tárgy érkezett. Ez-
úton köszönjük mindenkinek a felajánlott 
tárgyakat. Külön köszönet a fődíjakért a 
Carpaccio Étteremnek (Alsóörs), a Peppinó 
Ételfutárnak (Felsőörs), a Felsőörsi  Ben-
zinkútnak, a Csopak Vin 2000 Kft-nek 
(Antal Gyula tulajdonos).
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Október 23-án megemlékeztünk az 
1956-os forradalom és szabadságról. Az 
ünnepi beszédet Dr. Limbacher Gábor, a 
Veszprémi Laczkó Dezső Múzeum Igazga-
tója tartotta. Majd nagyon szép zenés ün-
nepi műsor után koszorúzást tartottunk az 
’56-os emlékműnél.

Ezúton is megköszönjük Tislér Gyuláné 
– Vilma néninek, Angyal Lászlóné - Er-
zsikének, Pleszinger Józsefné – Magdi-
nak azt, hogy a Hősök Kertjét az ünnep-
ségre ismét gyönyörűvé varázsolták, vala-
mint az egész éves karbantartást, mellyel 
megszépítik falunk központját.

Október végén az őszi szünet előtti na-
pokban az iskolában fényképezésre került 
sor, ahol osztályképeket, egyéni-barátos 
képeket is lehetett készíttetni a gyerekek-
ről. Az osztályképeket a www.botev.hu 
honlapon meg lehet tekinteni.

Az őszi szünet október 28-tól november 
3-ig tartott. Az óvodában összevont csoport 
működött ezen idő alatt.

Október 28-án a könyvtár szerve-
zésében kiállítás nyílt a Civilházban 
„Macskamesék” címmel, Fábián László 
grafikusművész alkotásaiból. Könczöl 
Palmira, Könczöl Máté és Könczöl Brigitta 
a megnyitón kedves dalokat és verseket 
adtak elő, melyek a cicákról szóltak.

Október 29-én könyvtári vetélkedő 
volt, mely során a könyvtár használatával, 
hasznosságával, és a könyvtárral 
kapcsolatos internetes keresési módszerek-
kel is megismerkedhettek a vetélkedő gye-
rekek. Idén sem hagyhattuk ki az Activity 
játékot a rendezvény végén, melyben nagy 
örömmel vettek részt a gyerekek.

Szemezgette:
Plell Olga

* * * 

Helyesbítés
Kedves Olvasók! Az előző szám kró-

nikájában írtam az Idősek Napjáról, ahol 
kiemeltem a rendezvény legfőbb megva-
lósítóit. Azonban Angyal Lászlóné neve 
tévesen jelent meg. Ezúton kérem szíves 
elnézését. Tehát helyesen: A rendezvény 
szervezésért és lebonyolításért külön kö-
szönet illeti meg Tislér Gyulánét és Angyal 
Lászlónét – Erzsikét.

Plell Olga

FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
4 5

KÖSzÖnET
Ezúton mondunk köszönetet an-
gyal lászlónak, aki a Béke utcá-
ban rendszeresen összetakarítja 
a lehullott leveleket. Önkéntes 
munkájával segíti az utcában 
közlekedők biztonságát és szeb-
bé varázsolja környezetünket.

Tisztelettel:
Szabó Balázs
polgármester



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
6 7

Terménykiállítás

Karácsonyi szeretethimnusz

Immár hagyománynak számít a felsőörsi 
Miske óvodában a terménykiállítás, melyet 
már harmadik alkalommal rendeztek meg.

A környezettudatosság évek óta fontos 
szerepet tölt be az óvoda életében. A gye-
rekek már tavasszal elkezdik a munkát az 
intézmény kiskertjében, elvetik a magokat, 
elültetik a palántákat, szorgalmasan locsol-
ják, gondozzák, becézgetik azokat. A meg-
érett zöldségeket és gyümölcsöket szívesen 
fogyasztják nap mint nap.

Ezek a termések azonban nagy szerepet 
kapnak az őszi betakarítás és terményün-
nep után is. Eljön az október, ilyenkor már 
mindenki izgatottan várja az ovisok mini 
kiállítását, mely az óvoda főbejárata előtt a 
fedett részen tekinthető meg. A felhasznált 

termények sora végtelen: makk, kukorica-
cső és csuhé, krumpli, gesztenye, birsalma, 
padlizsán, cukkini, sárgarépa, csipkebo-
gyó, tökmag, napraforgómag, csillagtök, 
alma, őszi falevelek és még sorolhatnám. 
Ezeket a gyerekek az ovis kertből, otthon-
ról, nagyszülők kertjéből hozták, erdőben, 
mezőkön gyűjtötték.

Az idén sem hiányozhatott a reperto-
árból a tökmalacka, a cukkini-tacskó, az 
alma-hernyó, a patiszon-teknős, de felfe-
dezhetünk még cicát, nyuszit, lovat, sünit, 
denevért, autót és repülőt; kukoricacsuhé 
embereket, dióhéj- és alma katicabogarat, 
paprikából napocskát, tobozból és makkból 
egereket, de a burgonya számos felhasznál-
hatóságát is megcsodálhatjuk. Felsorolni 

is nehéz ezt a sok ötletes, részlet gazdag 
bábot, babát, állatot és egyéb kiegészítőt. 
Minden nap csodáljuk őket, minden nap 
felfedezünk valami újat közöttük.

Az óvó nénik és a gyerekek együtt 
ötleteltek, hogy miből mi készüljön, gon-
dos tervezés és kivitelezés előzte meg eme 
fantasztikus munkát. Bátran elmondha-
tom-, és úgy gondolom, nem csak a magam 
nevében beszélek-, hogy ismét egy csodás 
kiállításnak lehetünk részesei, mely min-
denki szívét, lelkét melegséggel tölti el a 
rohanó hétköznapokban.

Köszönet kedves óvó nénik, kedves ovi-
sok! ….és kiknek is ajánljuk? Kislányom, 
Hanna szerint: „Mindenkinek, Szeretettel!” 

Szabóné Porogi Szabina szülő

Református egyházközség
Decemberi alkalmaink

december 1.,  december 8., december 
15.  10 óra: istentisztelet gyermek-is-
tentisztelettel párhuzamosan

december 8. 16 óra: családi adventi 
program: bábelőadás (Palánta Bábmisz-
szió) és adventi dallamok (Peregrinus 
zenekar)

december 22. december 29. 2014.január 
5. 10 óra: istentisztelet

december 24. 15 óra: gyermek karácso-
nyi ünnepély

december 25. 10 óra: karácsony első 
napi istentisztelet úrvacsorával

december 26: 10 óra: karácsony másod-
napi istentisztelet legátus szolgálatával

december 31. 16 óra: óévi hálaadás

2014. január 1. 10 óra: újévi hálaadás

A Szeretet himnuszt sokan ismerik. 
Ennek speciális, karácsonyi változatát 
szeretném ajándékba adni a kedves olva-
sónak – ismeretlen szerzőtől. Elgondol-
kodtató. 

„Ha a házamat fenyőágakkal, gyer-
tyákkal, égőkkel és csilingelő haran-
gocskákkal díszítem fel, de a családom 
felé nincs bennem szeretet, nem vagyok 
egyéb, mint díszlettervező. 

Ha a konyhában fáradozom, karácso-
nyi süteményeket sütök kilószámra, íz-
letes ételeket főzök, és az evéshez cso-
dálatosan megterített asztalt készítek 
elő, de a családom felé nincs bennem 
szeretet, nem vagyok egyéb, mint sza-
kácsnő. 

Ha a szegénykonyhában segédkezem, 
az öregek otthonában karácsonyi éneke-
ket zengek, és minden vagyonomat se-
gélyként elajándékozom, de a családom 
felé nincs bennem szeretet, mindez sem-
mit nem használ nekem. 

Ha a karácsonyfát csillogó angyalkák-
kal és horgolt hópelyhekkel díszítem fel, 
ezernyi ünnepen veszek részt, a templo-
mi kórusban énekelek, de Jézus Krisztus 
nincs a szívemben, akkor nem értettem 

meg, miről is szól a karácsony. 
A szeretet félbeszakítja a sütést, hogy a 

gyermekét megölelje. 
A szeretet hagyja a lakásdíszítést, és 

megcsókolja a házastársát. 
A szeretet barátságos az idő szűke el-

lenére is. 
A szeretet nem irigyel másokat házu-

kért, amiben jól kiválasztott karácsonyi 
porcelán és odaillő asztalterítő van. 

A szeretet nem kiált rá a gyerekekre, 
hogy menjenek már az útból, hanem há-
lás érte, hogy vannak, és útban tudnak 
lenni. 

A szeretet nem csak azoknak ad, akik-
től kap is valamit, hanem örömmel aján-
dékozza meg épp azokat, akik ezt nem 
tudják viszonozni. 

A szeretet mindent elvisel, mindent 
hisz, mindent remél, mindent eltűr. 

A szeretet soha el nem múlik. 
A videojátékok tönkremennek, a 

gyöngysorok elvesznek, a számítógépek 
elavulnak. 

De a szeretet ajándéka megmarad.”
Szeretet-teljes Karácsonyt kívánok!

Kántorné Pólus Ibolya
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Feljelentem, bejelentem
Már többször volt szó a Rendőrség tevé-

kenységével kapcsolatban olyan fogalmak-
ról, hogy bűncselekmény, szabálysértés, 
feljelentés, bejelentés, segélyhívás.

A tájékoztatásnak akkor van értelme, ha 
az abban elhangzottakat megérti az olvasó, 
a hallgató, amikor azt kérik, beszéljünk er-
ről többet, részletesebben, mert újabb kér-
dések merülnek fel a témában.

Azzal, hogy a társadalmi élet bonyolultab-
bá vált, egyre nagyobb szükség lett az együtt-
élés szabályozására. Ma már életünk minden 
területét valamilyen jogszabály fedi le. Léte-
zik polgári jog, pl. a szerződések, családjog 
pl. a házasságkötés-válás, gyermekvédelem, 
az oktatás, a KRESZ a közlekedésrendjéről, a 
közigazgatási szervek tevékenységének a sza-
bályozása, önkormányzatiság, a civil szerve-
ződés és sok más egyéb. 

De milyen szerepe van ebben a rend-
szerben a bűntető jognak és az igazság-
szolgáltatásnak?

Ha valamilyen sérelem, kár ér bennün-
ket, vagy tudomást szerzünk az igazságér-
zetünket bántó dologról, szinte első gondo-
latunk, hogy a Rendőrséghez fordulunk. Ez 
rendben is van! De nem minden tartozik a 
Rendőrségre. A jogos anyagi követelések 
nagy része polgári peres eljárásban köve-
telhető, léteznek szakhatóságok önálló ha-
táskörrel pl. Tűzoltóság, Önkormányzat, 
Adóhivatal, Gyámügy, stb. 

A Rendőrség hatáskörébe a bűncse-
lekmények és a szabálysértések egy része 
tartozik. Azt, hogy egy cselekmény minek 
minősül a „társadalomra való veszélyes-
ségének mértéke” határozza meg. Egy kis 
értékű lopást nem büntet a törvény olyan 
súllyal, szabálysértésnek minősül 50.000 
Ft alatti értékben, mint pl. egy ember, vagy 
egy gyermek bántalmazását. Igaz mind-
kettő rombolja a közérzetünket, a közbiz-
tonságba vetett hitünket, de mégis különb-
séget tudunk és kell tenni köztük. Ezért is 
alapjogszabály a Rendőrség munkájában a 
Bűntető Törvénykönyv és a Szabálysérté-
sekről szóló Törvény.

Amikor a Rendőrséghez fordulunk, an-
nak két módja van. Feljelentést vagy be-
jelentést teszünk. Feljelentést akkor tehe-
tünk, ha konkrét dologról van tudomásunk, 
adott helyen, adott időben történt valami 
velünk, vagy valaki mással. A bejelentés 
lehet konkrét pl. elveszett a táskánk benne 
személyes iratokkal, amelyek felhasználá-
sa bűncselekmény, és lehet általános, több 
embert vagy az egész közösséget érintő 
dolog, un. közérdekű bejelentés pl. közle-
kedési probléma, rendszeres rendbontás, 
bármilyen veszélyhelyzet észlelése. 

A Rendőrség minden esetben eljárást in-
dít, ha tudomására jut egy bűncselekmény 
elkövetése. Vannak azonban olyan esetek, 
amikor a sértett, a bántalmazott személy 

magánindítványa nélkül nem folytatható 
le az eljárás. Ilyen pl. a könnyű testi sér-
tés, a rágalmazás, zaklatás, stb. Ilyen ese-
tekben a feljelentés gyakorlatilag magán-
indítványnak is minősül. Előfordul, külö-
nösen családi, rokoni, baráti kapcsolatban 
álló személyek között, hogy a feljelentést, 
magánindítványt vissza akarják vonni, hi-
szen kibékültek, rendezték a konfliktust. A 
jogszabály ezt nem teszi lehetővé, vagyis a 
feljelentés, a magánindítvány nem vonha-
tó vissza, a Rendőrség lefolytatja az eljá-
rást. Ezért tanácsos először megbeszélni a 
dolgainkat és csak akkor fordulni a Rend-
őrséghez, ha nincs más megoldás. Erről az 
ügyeleten érdeklődőket minden esetben 
pontosan tájékoztatjuk.

Ehhez kapcsolódva hívom fel a figyel-
met arra, hogy nem csak a rendőrségi, 
hanem bármilyen segélyhívó számot csak 
segítségkérésre szabad igénybe venni. Ér-
deklődni, kérdezni a Kapitányságok hiva-
talos számain lehet. Ma már a Rendőrség is 
elérhető elektronikus úton is, de az itt tett 
bejelentések nem minden esetben helyette-
sítik a feljelentést, amely szabályszerűsé-
gét a Bűntető Eljárásról szóló törvény írja 
elő. A Balatonalmádi Rendőrkapitányság 
e-mail címe: balatonalmadirk.ugyelet@
veszprem.police.hu. 

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Decemberi rendezvények

Dec. 01. 
15.00 Adventi készülődés felnőtteknek a Civil Baráti 
Kör szervezésében, a Civilházban. 17.00 órakor adven-
ti gyertyagyújtás a Faluház előtt.

Dec. 03. 18.00 Adventi koncert, helyszín: református közösségi ház

Dec. 08.

14.00 Mikulás ünnep és adventi vásár
Tervezett program:
14.00-16.00 Mikulásvonat – indul a Civilház előtti parko-
lóból
14.00-19.00 Adventi vásár a Civilház fedett részén
15.00-17.30 Kézműves foglalkozás a Civilházban 
16.15 Karácsonyi bábdarab (Palánta Bábmisszió) – ki-
csiknek, helyszín: református közösségi tér
17.00  Peregrinus együttes adventi koncertje – helyszín: 
református közösségi tér
17.45 Mikulás várás énekszóval Szőkéné Vízi Gabriella 
segítségével
18.00 Jön a Mikulás!

Dec. 23. Felsőörs Karácsonya - műsorral, forralt borral, teával, 
édességgel (helyszín: Batthyány tér)

Gólyahír
Örömmel értesí-
tünk mindenkit, 
hogy Kis BorKa 
szeptember 11-
én egészségesen 
megérkezett , 
szülei (Vass Éva, 
Kis szilárd) nagy 
örömére.

szeptember 3-án megszületett 
Temesvári Maja kistestvére, 
TeMesVári MinKa.
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Megnyílt galériám Felsőörsön
a Csalogány utca 9 szám alatt.

Mintegy 200 db baba
(köztük saját készítésű reborn 
csecsemő baba) tekinthető meg.
Telefonon egyeztetés
az időpontról: 30/599-29-64.
Bővebb információ:
www. mesebabavilag.hu

Várok szeretettel
minden érdeklődőt.
Melegné Bordás Zsuzsanna

BÉrgÉP-KölCsöNzŐ 
alsÓörs
8226 Alsóörs, Gárdonyi u. 6.
Tel.: 20/447-1200
WEB: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: info@bergepkolcsonzo.hu
Kínálatunkból:
– Vésőgépek, Lapvibrátor, Döngölő, Polisztirol vágó, Gyémánt vágók 
– Faipari kisgépek, Parkett csiszoló, Csavar behajtók
– Kertészeti kisgépek, professzionális ágaprító, fűkaszák,
 kapálógépek 
– Ipari gőztisztító, kárpittisztító, magasnyomású mosó, ipari porszívó
– Létra, Guruló állvány, Utánfutó, Szivattyúk, Áramfejlesztők 
– Földmunkagépek kezelővel, Mobil betontörő, Gépi rosta
Látogassa meg WEB oldalunkat! 

Peppino Ételfutár
Tel.: 06 87 789 839      +36 30 650 1431

Pizzák
Saláták

Tócsi

Italok

Gyros

Desszertek

Frissensültek

NyITVA:
Hétfő-szombat

– rendelésfelvétel: 11.00 tól
– kiszállítás: 12.00-20.00-ig

Vasárnap: zárva

„Okos legyen, mézet egyen!”
Vásároljon helyi terméket a helyi őstermelőtől!
Akác- vegyes- és egyéb fajtamézek, propolisz, viasz eladó.
Helyi lakosoknak ingyenes házhoz szállítás.

Megrendelés interneten is lehetséges!
Biró Zoltán  –  8227 Felsőörs Fő út 75/A

Tel: 06-30-3909239
biromez@gmail.com
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