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VII. évfolyam 2. szám 2013. február
A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2013. február 4-én rendkívüli nyílt ülést tartott, ahol módosította korábbi
határozatát a Klebelsberg Intézményfenntartó Központtal a Malomvölgy Általános Iskola
vagyonkezelési szerződésének megkötéséről.
2013. február 26-án ismét rendkívüli ülésen
a Balatonalmádi központtal működő háziorvosi központi ügyelet közös szervezéséről szóló
szerződésmódosítást fogadta el. A módosítás
okai a kilépő (megyét váltó) Balatonvilágos,
és a központi ügyelethez csatlakozó Papkeszi
község miatti változások voltak.
A székhely, Balatonalmádi képviselő-testületi ülésének időpontját figyelembe véve,
Felsőörs képviselő-testülete ezen az ülésén
tárgyalta és fogadta el a Balatonalmádi Közös
Önkormányzati Hivatal és benne a Felsőörsi
Kirendeltség 2013. évi költségvetését.
A felsőörsi képviselő-testület 2013. március 4-én soron következő nyílt ülésén az alábbi, közérdeklődésre is számot tartó témákban
születtek döntések:
A testület javaslatot tett arra, hogy a településen működő szociális ellátások közül az
idősek nappali ellátása (a Szociális Szolgáltató Házban működő nyugdíjasklub tagdíja) és
a házi segítségnyújtás szolgáltatások igénybevétele 2013-ban is térítésmentesek legyenek
az érintettek (idősek, betegek) számára.
A testület, és ezt megelőzően az önkormányzat mindkét bizottsága tárgyalta és elfogadta
Felsőörs Község Önkormányzatának – benne
az önkormányzat egyetlen költségvetési intézményének a Miske Óvodának – 2013-as költségvetését. A 2013-as költségvetés a jelentősen lecsökkent állami támogatások ellenére, a
működésben tervezett megszorításoknak is köszönhetően stabilnak, takarékosnak és fejlesztésközpontúnak jellemezhető. Ezt támasztja alá
az a tény is, hogy a tervezett fejlesztések nélkül a költségvetés fő összege a korábbi évekéhez képest kb. 25-30 millió Ft-tal csökkenne. A
tervezett jelentős fejlesztések – ideértve a csapadékvíz-elvezetési pályázat és az óvoda (tartalmi) fejlesztésére elnyert, összesen több mint
150 milliós támogatása – miatt a költségvetés főösszege mégis a korábbi években (2011ben 180.699.000 Ft, 2012-ben 185.281.000
Ft) megszokott összeg majdnem duplája (!)
322.719.000 Ft. Tehát a közeljövőben megvalósuló fejlesztésekre elnyert pályázati támogatás nagysága Felsőörs egy éves költségvetéséhez hasonló nagyságrendű összeg.
A képviselők rendeletet alkottak a településképi véleményezés eljárásának rendjéről. Ez
az új szabályozásnak megfelelően elfogadott
rendelet a polgármester hatáskörébe rendeli a
– Felsőörs esetében – korábban a főépítész ha-

táskörébe tartozó, minden engedély- vagy bejelentés-köteles építési tevékenységgel kapcsolatos véleményezési jogkört. Természetesen a tevékenység ellátására és ez által az esztétikus településkép alakítására továbbra is
nélkülözhetetlen a véleményeket szakmailag
előkészítő önkormányzati főépítész (2013. január 1-től Bogdán László) munkája.
Bogdán László főépítész javaslatára a testület döntött a Helyi Építési Szabályzat (HÉSZ)
gyorsított, ún. tárgyalásos eljárásban történő
módosításáról. Ennek oka a Kormányhivatal
törvényességi felhívása volt, amely a HÉSZ
belterületbe vonásra vonatkozó feltételeit kifogásolta.
A közösségszervező, Plell Olga javaslatára
a képviselő-testület közösségi színtérnek jelölte ki a Batthyány téren található, 2012. júniusában átadott Szociális Szolgáltató Ház épületét. Ennek a döntésnek az oka az új közösségi színtérként pályázatokon való kedvezőbb
indulási lehetőség volt.
A szűkösebb anyagi lehetőségek ellenére a
2013-as évben is támogatja az önkormányzat
a helyi civil szervezetek tevékenységét, melyre – pályázati keretek között – 500.000 Ft-ot
biztosít (a 2012-es 600.000 Ft helyett) az önkormányzat költségvetéséből.
A testület elhatározta, hogy kezdeményezi a
faluközpontban található ún. múzeumi terület
tulajdonjogának a tulajdonos Magyar Államtól történő megigénylését.
A testület a társadalmi egyeztetésre megadott idő lejártával elfogadta a bérlakásrendelet módosítását.
Dr. Pásztor István képviselő kezdeményezésére az önkormányzat idén is támogatja az
évekkel ezelőtt elkezdett faültetési programját. Erre minden évben tavasszal és ősszel kerül sor önkéntesek hatékony közreműködésével.
A testület tárgyalt a faluház földszinti helységének hasznosítására beérkezett pályázatról.
Amint az érdeklődő és az önkormányzat közti
megállapodás konkretizálódik, beszámolunk a
helység várható további hasznosításáról.
A képviselők – folytatva az önkormányzat ingatlanszerzési törekvéseit – tárgyaltak a
Miske-környéki ingatlanok egy részének térítésmentes tulajdonjog-átvételéről.
A testület ugyancsak tárgyalt a Fenyves utcai fakadékvizek által a szennyvízrendszerben
okozott problémák megoldási lehetőségeiről.
A testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján (www.
felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs
polgármester

A teremtés koronája
(átszinezett történet az internetrôl)

Amikor Isten a nőt teremtette, késő estig dolgozott
a hatodik napon. Egy angyal figyelte a munkáját,
és megkérdezte: Miért töltesz annyi időt ezzel a teremtménnyel? És az Úr azt
felelte:
- Nem könnyű dolog ám
annyi mindennek megfelelni. Nézd: mosható legyen,
de ne műanyag, több mint
kétszáz mozgó alkatrészből álljon, mindenféle étellel működnie kell, képesnek kell lennie egyszerre több
gyermeket a karjában tartani, és megölelni úgy, hogy
az meggyógyítson mindent a lezúzott térdtől az összetört szívig, és mindezt mindössze két kézzel.
Az angyalra mindez mély benyomást tett.
- Két kézzel? Az lehetetlen! Túl sok munka ez egy napra...!
- Nem - mondá az Úr. - Már egészen közel vagyok, hogy
befejezzem ezt a teremtményt, amely szívem legkedvesebbje lesz. Meggyógyítja magát, ha beteg, és egy
nap 18 órát tud dolgozni.
Az angyal közelebb jött és megérintette a nőt.
- De Uram, olyan puhának alkottad őt.
- Igen puha - mondta az Úr. - De erősnek is alkottam. El
sem tudod képzelni, mi mindent elvisel és legyőz.
Az angyal megérintette a nő arcát...
- Uram úgy tűnik, a teremtényed ereszt! Túl sok terhet
róttál rá.
- Nem ereszt... Ezek könnyek - javította ki az Úr az angyalt.
- Mik azok a könnyek? És mire valók? - kérdezte az angyal.
Az Úr így válaszolt:
- A könnyek fejezik ki a bánatát, kételyeit, szeretetét,
magányosságát, szenvedését és a büszkeségét.
Mindez nagy hatást tett az angyalra.
- Uram, zseniális vagy! Mindenre gondoltál. A nő valóban csodálatos. Olyan erő birtokában van, amelyekkel
ámulatba ejti az embert. Képes kezelni a gondokat és
nehéz terheket hordozni. Magában tudja tartani boldogságát, szeretetét és a véleményét. Mosolyog, amikor sikoltani szeretne. Dalol, amikor sírni volna kedve. Sír, amikor boldog, és nevet, amikor fél. Harcol,
azért amiben hisz. Kiált az igazságtalansággal szemben. Nem fogadja el a nem-et válaszul, ha jobb megoldást is tud. Átadja magát, hogy családja gyarapodhasson. Szeretete feltétel nélküli. Sír, ha gyermekei győzedelmeskednek. Boldog, ha barátai jól vannak. Örül, ha
születésről vagy esküvőről hall. Szíve összetörik, ha közeli rokona vagy barátja meghal. De megtalálja az erőt,
hogy elboldoguljon az élettel. Tudja, hogy egy csók és
egy ölelés meggyógyíthatja az összetört szívet. Uram!
Tényleg a nő a teremtés koronája!
E kis történettel és egy szál rózsával köszönt minden
kedves felsőörsi hölgyet:
Kulcsár Tamás
és a képviselő-testület
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Soha többé nem tûrjük el,
hogy ilyen történhessen velünk
A kommunizmus áldozataira emlékezünk

Hétfőn, február 25-én országszerte
a kommunizmus áldozataira emlékeznek: 1947-ben ezen a napon tartóztatták le jogellenesen, majd hurcolták el a Szovjetunióba a Független Kisgazdapárt akkori főtitkárát,
Kovács Bélát. Az első Orbán-kormány által 2000-ben elfogadott határozat értelmében ezen a napon minden középfokú oktatási intézményben is erre emlékeznek. Magyarország Kormányának hivatalos megemlékezése hétfőn 19 órakor lesz a
Lánchíd budai hídfőjénél.
A kormány hétfőn 19 órára várja
mindazokat a Lánchíd budai hídfőjéhez, akik az emlékezés mécseseit kívánják elhelyezni a kommunista diktatúrák áldozatainak tiszteletére.
A Kommunizmus Áldozatainak Emléknapja alkalmából hétfőn bárki számára ingyen tekinthető meg a Terror
Háza Múzeum, amely az elmúlt évtizedben több mint négymillió látogatót
fogadott és mára nemzeti emlékhel�lyé vált. 9 órától Bródy Norbert testénekes, Benkő László, Nagy Feró, Egri
Péter zenészek, valamint Fábry Sándor
humorista és Szente Vajk színművész

csatlakozik az előre bejelentett látogató csoportokhoz. A programban részt
vevő ismert személyek egy-egy terem
bemutatása mellett személyes, családi emlékeikről is beszélnek, hogy a fiatal korosztály közvetlenebb képet alkothasson a korról. 15 órától Schmidt
Mária, a Terror Háza Múzeum főigazgatója, valamint Kovács Zoltán társadalmi kapcsolatokért felelős államtitkár tart rendhagyó tárlatvezetést a Diplomáciai Testületek képviselőinek, valamint Magyarországon tanuló külföldi diákoknak.
A kommunista diktatúrák halálos áldozatait világviszonylatban 100 millióra becsülik. Kelet-Európában a számuk eléri az 1 milliót. Ennyien vesztették életüket éhínségben, kényszermunkatáborban vagy kegyetlen kivégzés
által. Jóval többre tehető ugyanakkor
azok száma, akiket a diktatúra hétköznapi valósága testileg és lelkileg megnyomorított.
Az Országgyűlés 2000. június 13án elfogadott határozatával minden év
február 25-ét a Kommunizmus Áldozatainak Emléknapjává nyilvánította.
Ezen a napon emlékezünk a több tízezer, családjától elválasztott és kényszermunkatáborba hurcolt emberre,
a koholt vádak alapján mészárszékre
küldött nemzettársainkra, az ellenállóként mártírhalált halt hősökre. Ezen a
napon emlékezünk mindazokra, akik
az erőszakrendszer áldozataivá váltak,

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, kárpit tisztító, magasnyomású mosó, ipari porszívó
-Létra, Guruló állvány, Utánfutó, Szivattyúk, Áramfejlesztők
-Földmunkagépek kezelővel, Mobil betontörő, Gépi rosta
Látogassa meg WEB oldalunkat!

családtagjaikra és szeretteikre, akiket a
kommunista rezsim meghurcolt és kiszolgáltatott. Ezen a napon emelt fővel emlékezhetünk, amikor egy letűnt
rendszer bűneit elevenítjük fel, amelyet a nemzet kitartása és a szabadság
iránti olthatatlan vágya örökre eltemetett.
További részletek a
kommunizmusaldozatai.kormany.hu
honlapon.
Budapest, 2013. február 20.

Sajtó Főosztály
Társadalmi Kapcsolatokért Felelős
Államtitkárság
Közigazgatási és Igazságügyi
Minisztérium
H-1055 Budapest,
Kossuth Lajos tér 2-4.
Telefon: +36-1-795-16-76
E-mail: sajto@kim.gov.hu
Web: www.kormany.hu

BIO ELEMÓZSIA
Bio zöldség-gyümölcs és gabona, öko és bio termékek. Házhoz szállítás 2 hetente szombaton!
Tel: 20/615-8550
Garantáltan hozamfokozó, vegyszer és műtrágya
mentes E-mail: info@bioelemozsia.hu
Alsóörs és 5 km vonzáskörzetében kiszállítás ingyen! Minimum rendelés 5.000 Ft és 1 kg/tétel
(Zöldség-gyümölcs esetében) Alma akció: 370 Ft/kg
www.bioelemozsia.hu
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Búcsúzunk Felsôörs Díszpolgárától!
1933.
január
22-én
született
Körösladányban. Szüleivel és testvéreivel
1945-ben, 12 évesen költözött Felsőörsre
és a 7-8. osztályt már a helyi iskolában végezte el. Középiskolába, Veszprémbe, a Tanítóképző Intézetbe jelentkezett, ahol az 5.
év végén sikeres képesítő vizsgát tett, megkapta a tanítói oklevelét. 1953. szeptember
elsején visszatért a felsőörsi iskolába. Az
összevont 2-4. osztály tanítója lett.
Egész pályafutása alatt a felsőörsi kisdiákokat tanította betűvetésre, olvasásra,
számolásra, a természet ismeretére. Oktató munkája mellett nevelői tevékenysége során szeretetre, emberségre, a másik
ember tiszteletére nevelte a gyermekeket,
akik élete személyes példája miatt is példaképüknek tartották. Diákjai sorsát egész
életük során figyelemmel kísérte, szívesen
hallgatta meg örömüket, bánatukat, mindig
volt jó tanácsa számukra, bármikor fordultak hozzá.
1988. évi nyugállományba vonulásáig
több generáció nevelésében, tanításában
vett részt és indított el azon az úton, amelyen mind több ismeretre szert téve megállhatták helyüket a világban.
Nyugdíjas éveiben is aktív tagja maradt
Két kis magzat beszélget egy anya méhében:
– Te hiszel a születés utáni életben?
– Természetesen. A születés után valaminek következnie kell. Talán itt is azért vagyunk, hogy felkészüljünk arra, ami ezután következik.
Butaság, semmiféle élet nem létezik a születés
után. Egyébként is, hogyan nézne ki?
– Azt pontosan nem tudom, de biztosan több
fény lesz ott, mint itt. Talán a saját lábunkon fogunk járni, és majd a szájunkkal eszünk.
– Hát ez ostobaság! Járni nem lehet. És szájjal
enni - ez meg végképp nevetséges! Hiszen mi a
köldökzsinóron keresztül táplálkozunk. De mondok én neked valamit: a születés utáni életet kizárhatjuk, mert a köldökzsinór már most túlságosan
rövid.
– De, de valami biztosan lesz. Csak valószínűleg minden egy kicsit másképpen, mint amihez itt
hozzászoktunk.
– De hát onnan még soha senki nem tért vis�sza. A születéssel az élet egyszerűen véget ér. Különben is, az élet nem más, mint örökös zsúfoltság a sötétben.
– Én nem tudom pontosan, milyen lesz, ha megszületünk, de mindenesetre meglátjuk a mamát, és
ő majd gondoskodik rólunk.
– A mamát? Te hiszel a mamában? És szerinted
ő mégis hol van?
– Hát mindenütt körülöttünk! Benne és neki köszönhetően élünk.
Nélküle egyáltalán nem lennénk.
– Ezt nem hiszem! Én soha, semmiféle mamát
nem láttam, tehát nyilvánvaló, hogy nincs is.
– No, de néha, amikor csendben vagyunk, halljuk, ahogy énekel, és azt is érezzük, ahogy simo-

2008-ban érdemei elismeréséül Felsőörs
Község Díszpolgára címet kapott.
Családtagjai, rokonai, kollégái, volt tanítványai, ismerősei, barátai 2013. március 2-án vettek végső búcsút Gizi nénitől a
felsőörsi református temetőben.
Felsőörs Község Önkormányzata
*
Búcsúzunk Gizike tanító nénitől!

Kaszás Zoltánné,
született Molnár Bak Gizella
(1933 – 2013)
a község közéletének, tevékenységével, jelenlétével segítette Felsőörs kulturális és
társadalmi életét.
Felsőörs ifjúságának több generáción keresztül tartó oktatásában, nevelésében múlhatatlan érdemeket szerzett s ezzel kivívta
a község polgárainak elismerését, tiszteletét, szeretetét.

Feltámadás
gatja körülöttünk a világot. Tudod, én tényleg azt
hiszem, hogy az igazi élet még csak ezután vár
ránk.
Hiszem, hogy az igazi Élet csak ezután vár
ránk! Átmeneti a létünk, lehetőség arra, hogy felkészüljünk egy egészen más Életre, amelyről csak
sejtjük, hogy jó lesz, csodálatos lesz, hiszen a Szerető Istennel leszünk. Úgy, ahogyan eddig, csak
másként. Gyökössy Endre, a híres lelkész-pszichológus így fogalmazott: „a halállal nem történik más, mint Isten egyik tenyeréből áttesz a másikba!” De milyen lesz ez a másik tenyér? Sok a
kérdésünk, sok bennünk a bizonytalanság. Milyen
testben támadunk fel? Találkozunk majd szeretteinkkel? Amíg a sírban vagyunk, hol lesz a lelkünk? Hol férünk majd el olyan sokan? És így tovább. Szeretnénk biztosan tudni, mi lesz velünk

Mély fájdalommal búcsúzunk drága kolléganőnktől Kaszás Zoltánnétól, Gizike tanító nénitől, aki mindannyiunk példaképe
volt. A jelenlegi tantestület néhány tagja
még nyugdíjazása előtt rövid ideig együtt
dolgozhatott vele. Szeretettel és tisztelettel emlékezünk rá. Tudását és tapasztalatait szívesen osztotta meg fiatalabb kollégáival. Pedagógiai hivatását mély elkötelezettséggel, igaz hitvallással űzte. Gyerekek
és felnőttek egyaránt tisztelték és szerették.
Méltán kapta meg Felsőörs Díszpolgára címet. Emlékét örökké őrizzük.
Malomvölgy Általános Iskola
Tantestülete
halálunk után. Jézus nem ad pontos leírást a feltámadás mikéntjéről. Nem részletezi a jövőt. Viszont határozottan bíztat: „Én élek, és ti is élni fogtok!” (János 14.18). „Én vagyok a feltámadás és
az élet, aki hisz énbennem, ha meghal is, él, s aki
él és hisz énbennem, nem hal meg soha.” (János
11:25-26)
Ha csendben vagyunk, mi is meghallhatjuk Isten bátorító üzeneteit. Ha meg tudunk állni a hétköznapok rohanásában, ha képesek vagyunk gondolkodni arról, kik vagyunk, miért vagyunk ezen a
világon, honnan jövünk és hová megyünk, akkor
meg kell találnunk a választ arra, mi lesz velünk
halálunk után. Ahogyan a halálra gondolunk, ez
alapvetően meghatározza életünket! Közeleg Húsvét. Kívánom, hogy a böjti időszak és az Ünnep a
feltámadás örömhírében erősítsen meg, az örökélet
reménységében szilárdítson meg! Bárcsak megtalálnánk kérdéseinkre a választ az Élő és Szerető Isten jelenlétében!
Kántorné Pólus Ibolya ref. lelkész

NAGYHETI ALKALMAINK
Március 24. 15.30 óra: „Hiszem a test feltámadását!”
Virágvasárnapi gyülekezeti délután. Előadás
és beszélgetés a feltámadásról. Meghívott
előadó: Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, balatonalmádi lelkipásztor.
A délután második részében filmvetítésre hívogatunk, amely a délután témájához kapcsolódik.

Március 28. 18 óra: nagycsütörtöki esti istentisztelet (gyülekezeti terem)
Március 29. 10 óra: nagypénteki istentisztelet (templom)
Március 29. 18 óra: nagypénteki passióolvasás (gyülekezeti terem)
Március 31. 10 óra: Húsvét első napi istentisztelet úrvacsorával (templom)
Április 1. 10 óra: Húsvét másodnapi istentisztelet legátus szolgálatával (templom)
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Ültessünk berkenyét,
hogy unokáink már ehessenek róla

Közel egy évtizede taposom Felsőörs poros útjait, ami alatt megismertem a falu természeti értékeit, szőlészetét, fáit, madarait és virágait is. Azt azonban nem vettem észre, hogy
Felsőörs egy ritka fafajban is bővelkedik. Azt
láttam, hogy errefelé a berkenyefák egy kicsit
különböznek a városi terek és faluközpontok
madár- és svédberkenye díszfáitól, de ennek
különösebb jelentőséget nem tulajdonítottam.
2011-ben történt, hogy Szabó Balázs polgármester behozott egy ritka berkenyefajról szóló
Napló-cikket a FÉK egyesület ülésére, s örömmel újságolta, hogy e ritka fajmég Felsőörsön
is megtalálható. Az újságcikk alapján hamar kiderült, hogy a rózsafélék családjába tartozó kb.
100 berkenyefaj közüla házi (kerti) berkenyéről
(latinul: Sorbusdomestica) van szó. Ez a fafaj
a középkorban nagyon gyakori volt a gyümölcsösökben és a szőlőkben is. Gyümölcsfának
ültették, pálinkát, kompótot készítettek belőle,
de alkalmas volt a bor aromájának javítására is.
Nyersen is ehető, de íze fanyar és nem áll el sokáig. Már a Tihanyi Apátság 1055-ben írt alapítólevele is megemlít egy útszéli berkenyét helymeghatározási célzattal. Ez a fa azonbanmára
szinte teljesen eltűnt ésaz elfeledett gyümölcsfáink közt tartják számon.Sonnevend Imre a
berkenye hazai kutatója szerint a házi berkenye méltán elnyerhetné hazánk „legelfeledettebb fafaj”-a címet.A faállományának folyamatos csökkenése miatt a házi berkenyeországos
védettségi státuszt kapott, természetvédelmi értéke jelenleg 10 ezer Ft. 2013-ban az Országos
Erdészeti Egyesület az év fájának választotta.
A házi berkenye a lassan növő fákhoz tartozik, az első termését 20-25 év után hozza, de
elél akár 400-500 évig is. Gárdonyi Géza írta
az Isten rabjai című regényében, hogy „ne ültess berkenyét, mert úgysem éred meg a termését”. Széles fa és akár 20-30 m magasságot is elérheti. Májusban kezd el virágozni, s a megporzás széllel valamint a Felsőörsön is nagyon gyakori rózsabogarak segítségével történik. Termését október közepe, november eleje táján hozza.
Érdekes, hogy a 2-3 cm átmérőjű termése lehet
akár alma, de akár körte alakú is.Sajnos nehezen szaporodó faj, ami a védettségét is indokolja.Veszelszky Antal 1798-ban írta: ”gyökérhajtásokról és magról szaporíttatik, de tán csak a
madarak által, holott megérdemelné, ha az emberek a véle való bajmolódást magukra vennék, vagy legalább ha puszta földeikben szál-

lást nem engednének néki, ültessék az utak mellé állénak.”.
Magyarországi őshonossága vitatott. Sokan
úgy vélik, hogy Dél-Európából hozhatták be,
mivel melegkedvelő és főleg a művelt területeken fordul elő. Magyarországon a déli hegyoldalakat kedveli, s a szőlő és mandulatermő vidékeken terjedt el leginkább. Emiatt az Alföldön és a Kisalföldön nem találkozhatunk példányaival. A Balaton környéke viszont ideális élőhely a faj számára.
A Napló-cikk hatására elhatároztam, hogy
megkeresem Felsőörs kerti berkenye fáit. A
kutatást a déli hegyoldalú és mandulában gazdag Főszőlőkben kezdtem, mert e terület
tűntlegalkalmasabb berkenyeélőhelynek. Itt
találtam is pár termetes fát. Csak később tudtam meg, hogy ez nem is olyan meglepő, mert
a Főszőlők régi neve az okiratok tanúsága szerint 1350 és 1750 között bizonyosan Berkenyemál volt, amiönmagában is azt sejteti, hogy a
területen régen rengeteg fa állhatott.A keresést a Bárókert, Fenyves utca, Malomvölgy és
a temető területén folytattam, de ott nem jártam sikerrel. Egyedül a Főszőlők szomszédságában lévő Poccán találtam újabb fákat. Az
Öreghegy és a Kishegy részeken nem végeztem felmérést, de ott is előfordulhatnak a kedvező klíma miatt.Összesen 10 db. termetes fát
találtam (ld.: berkenyetérkép). Ezek többsége a déli hegyoldalban,napnak kitett helyeken
áll magányosan. Érdekesség, hogy a fák nem
a szőlőtelkek eldugott részein állnak, hanem
azélet fő színtere az „öreg pincék”közvetlen tőszomszédságában. Ez azt bizonyítja, hogy régen a felsőörsiszőlősgazdák nagyon megbecsülték enemes fát.Nem valószínű, hogy ezt csak a
termésével érdemelte ki, mert nem minden évben hozott gyümölcsöt, hanem értékelhették a
fa szépségét és árnyékadó képességét is. A fák
többségének almaformájú termése van, de találtam körte formájú gyümölcsöthozó fát is (ld.
ábra).

Kerti berkenye (Sorbusdomestica) felsőörsi előfordulásai
Mielőtt boldog berkenyegazdaként tömegesen megrohamoznák a polgármesteri hivatalt,
fontos tisztában lenniük, hogy a kertjükben található fa tényleg házi berkenye-e. A faiskolákban kapható berkenyék főleg a díszfának ültetett svéd vagy madárberkenye. Ezek nagyon elterjedtek. Felismerésükben a levélzet és a termés segíthet(ld. alábbi ábra). A fő különbség,
hogy a házi berkenye termése jóval nagyobb,
ami az almára vagy a körtére hasonlít.

Madárberkenye és a svéd berkenye termései
Az egyik pusztuló felsőörsi berkenyefa a
Vadrózsa utca legvégén található. Ennek a fának
a megmentését, pusztulásának késleltetését a tulajdonos hozzájárulásával ebben az évben kezdjük el a fa tövének kigyomlálásával.

Kerti berkenye termései
A felsőörsi háziberkenye-állomány teljes
nagysága még nem ismert, s így folytatni kell e
ritka fafaj felkutatását. Ebben a helyi gazdák segítségét is szívesen fogadjuk, s mindenkit arra
buzdítunk, hogyha a telkén van ilyen fa, akkor
azt továbbra is gondozza, s őrizze meg az utókor számára. Továbbá ossza meg a faluval a fa
fellelési helyét, hogy egy komplett berkenyetérkép születhessen! Sajnos az utóbbi évek változékony időjárása nem tett jót berkenyéinknek.
A Főszőlőkben sajnos több fa is elpusztult az elmúlt években. Ez is azt indokolja, hogy próbáljuk megmenteni, ami még megmenthető.

Felsőörs pusztuló berkenyefája, a Vadrózsa
utca „vad rózsája”
Hasznos internetes oldalak:
• http://veol.hu/hirek
egy-ritka-berkenyefa-1307309
• http://www.azevfaja.hu/2013
• http://hu.wikipedia.org/wiki/Berkenye
V. Sz. & FÉK
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Pályázati felhívás
Felsőörs Önkormányzata pályázatot hirdet bejegyzett társadalmi szervezetek részére a 2013-as évre Felsőörs közigazgatási területén közösségi rendezvények lebonyolítására. A pályázat az Önkormányzat 2013. évre szóló rendezvénynaptárában
lévő események lebonyolítására (kivéve az
állami ünnepeket) vagy egyéb programok
megvalósítására nyújtható be.
A beérkező pályázatok között felosztható
2013. évi keretösszeg: 500.000 Ft.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– ha a pályázó Felsőörsi székhellyel bejegyzett társadalmi szervezet,
– ha a tervezett program a felsőörsi és a
magyar nemzeti kultúrkör hagyományait
eleveníti fel,
– ha a tervezett program környezetvédelmi, a környezeti kultúrát fejlesztő célt va-

lósít meg (pl. illegális hulladéklerakók feltérképezése, felszámolása, faültetés, stb.).
A pályázatokat Felsőörs Önkormányzatához (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.) lehet benyújtani 2013. március 31-ig. Pályázni részletes programtervvel és költségvetéssel lehet. A Pályázatokat írásban, de kötetlen
formátumban lehet beadni. A pályázat keretében kizárólag a rendezvényhez vagy programhoz kapcsolódó költségek számolhatók
el, nem számolható el a pályázó társadalmi
szervezet működési kiadása.
A pályázatokat a Humán Bizottság javaslatával a képviselő-testület bírálja el a
pályázat benyújtását követő aktuális soros
ülésén.
Minimálisan elvárt önrész összeg nincs.
Maximálisan megpályázható összeg
sincs meghatározva.

Nem nyújtható támogatás azoknak a
szervezeteknek, amelyek korábbi támogatással határidőre nem számoltak el.
A nyertes pályázókkal az Önkormányzat
támogatási szerződést köt, melyben meghatározza az elszámolás módját és határidejét.
Az Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét: hogy a megítélt támogatás kevesebb is lehet, mint amennyire igényt tart a
pályázó. Ez esetben a pályázónak 7 napon
belül nyilatkoznia kell, hogy az igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt támogatással is tudja-e vállalni a tervezett rendezvény lebonyolítását.
Felsőörs, 2013. február 15.
Felsőörs Község
Önkormányzata

Krónika – 2013. február
Február 2-án farsang volt a
Malomvölgy Általános Iskolában, melyet a szülői munkaközösség szervezett.(Az előző számban már jelent meg
néhány vers, melyet a gyerekek adtak elő.) A bál bevételét
(130 ezer forint) a szülői munkaközösség az iskolai tanulmányi kirándulásokra ajánlotta fel. Ezúton is megköszönik
a szülőknek, pedagógusoknak a
sok-sok munkát, segítséget, süteményt, szendvicset… Külön
köszönik Maróti Péter és Varga
Lászlóné támogatását.
Február 4-én a Nyugdíjas
Klub tartott farsangi összejövetelt a Civilházban.
Február 5-én 8-órától a
Miske Óvoda tartotta farsangi
rendezvényét. Először jelmezes, verses, énekes felvonulás

volt, majd a csoportok saját termükben vidám, vicces játékokkal foglalták el magukat, volt
többek között székfoglaló, seprűtánc, majd táncoltak és mindenféle finomságot eszegettek.
Február 9-én a Nők
Felsőörsért Egyesület tartotta
hagyományos Fánkfarsangját.
„2013. február 9-én tartottuk
meg a már hagyományos Fánkfarsang rendezvényünket. As�szonyaink Csikászné Erika vezetésével a Civilház konyhájában szorgoskodtak a fánk sütésénél. A fedett szín előtt főtt töltött káposzta és forralt bor készült, hogy minden elkészüljön, mire megérkeznek a vendégek. A gyerekeket a játszóházban Tóthné Gabi várta, ahol
kis segítséggel szebbnél szebb
és mókásabb farsangi álarcokat
készítettek. A Márkói Kamara
TeHátrum kis társulata farsangi komédiát adott elő, akik már
ismerősként jöttek hozzánk. Sikeres volt a gyerekek álarcos
felvonulása is, amit díjjakkal
jutalmaztunk. Az est báli hangulatáról „Jaca” gondoskodott.
Úgy gondoljuk, jól sikerült a
rendezvény, attól függetlenül,
hogy idén kevesebben tudtak
eljönni, mint az előző években.
Ez azonban nem vette el kedvünket, jövőre is megtartjuk
farsangi rendezvényünket.
Szeretnénk köszönetet mon-

Február 12-én Kisze bábut
égetett el a Miske Óvoda aprónépe, mely már igazi hagyomány náluk. Húshagyó kedden
énekkel, versekkel űzték a telet, és igazán mindent megtettek, ami csak tőlük telhetett.

dani önkénteseinknek, akik
szabadidejüket feláldozva segítettek: Csikász Ferencné, Szabó
Pálné, Eckert Anikó, Szélesyné
Papp Zsuzsanna, Szőllősi
Zsoltné, Hegedűs Zsolt, Papp
Gyula, Kaszás László; gyerekeinknek, akik a díszítésben, pakolásban és a tombolaárusításban segítettek: Hegedűs Ágnes,
Lakatos Boglárka,Pálffi Anita,
Sütöri Gabriella, Varga Fanni. Köszönet azoknak is, akik
tombolának felajánlott tárgyakkal tették színesebbé a kínálatot
és végül, de nem utolsó sorban
egyesületünk tagjainak, akik
nélkül a rendezvényt nem tudtuk volna megrendezni.”
Kaszásné Ferenci Anna
NÖFE elnök

Február 15-én a Faluházban
„Csak egy pipa meg egy pohár bor” címmel tartott rendezvényt a Civil Baráti Kör. A házigazda Simon Gábor fafaragó volt, vendégei Hejter Sándor nyugalmazott alezredes a
veszprémi
Jeruzsálemhegyi
Baráti Kör elnöke, Zongor Gábor a Veszprémi Pipa Klub vezetője, és Both Gábor borász,
Soma Pince tulajdonosa. A rendezvényen történelmi áttekintés, tájékoztatás volt a pipákról,
pipázás kultúrájáról, a kiállított
pipákat és Simon Gábor faragott pipatóriumát lehetett megtekinteni, majd finom bor mellett kérdezni, beszélgetni.
Február 16-án Teaest volt a
református közösségi házban,
mely alkalommal fiatal szülők, a gyülekezet ifjúsági csoportja, gyülekezeti tagok, hittanos gyermekek, a Búzavirág Dalkör és Rásky Mihályné
kedveskedtekelőadással, és értékes tombolatárgyakat sorsoltak ki.
Szemezgette: Plell Olga
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2013-ban is lesz Vesd bele magad! program

Az Agrya által idén is elindított Vesd
bele magad! program keretében kisiskolás, jellemzően 6-10 éves gyerekeknek kapnak vetőmagcsomagot, benne 6
zöldség vetőmagjával (zöldborsó, hónapos retek, hagyma, sárgarépa, csemegekukorica, kapor).

Az általános iskolák koordinációja mellett a gyerekektől azt kérik, hogy a vetőmagot otthon vessék el, és ami terem, azt
fogyassza el a család. A cél a szemléletformálás, hogy megmutassuk, hogy kevés
munka befektetésével egy család meg tudja termelni a saját ellátásához szükséges
friss zöldséget és nem kell azt a szupermarketben megvásárolni. Ezen túl a gyerek felelősségérzetét is fejleszti a program, hiszen rajta múlik, hogy az elvetett
magból mi lesz, lesz-e valami. A programot nem szociális alapon szervezik, nincs
semmiféle különbségtétel a gyerekek között, a cél a szemléletformálás és tájékoztatás – olvasható az Agrya honlapján.
A gyerekek az élményeiket, fotóikat, rajzaikat a pedagógusok segítségével a www.
vesdbelemagad.hu weboldalon osztják
meg az érdeklődőkkel. A 2011. és 2012. évi
eseményekről szóló beszámolók elérhetők

a honlapon.
A 2012. évben 339 iskola 21.146 kisdiákja kapott vetőmagcsomagot. Idén az
Agrya újra meghirdeti a programot. Várhatóan több mint 30 ezer vetőmagcsomagra
érkezik majd igény.
A program pénzügyi alapját, hasonlóan
az előző két évhez, csak pénzbeli magánadományok jelentik, tehát bármiféle állami
támogatás nélkül finanszírozza az Agrya a
vetőmagcsomagokat.
A múlt évben a legkisebb támogatás 500
forint volt, ami egy agrár egyetemistától
érkezett, a legnagyobb támogatást az OTP
Bank adta, 2 millió forintot, egyébként jellemzően 5.000-30.000 forint között mozogtak a támogatások magánszemélyektől,
cégektől. Mindenki annyival járult hozzá a
programhoz, amennyivel tudott, amennyire lehetősége volt. A lényeg tehát az összefogás egy jó ügy érdekében – írják a szervezők. További részletek itt találhatók:
http://www.agrya.hu/?q=hirek/varjukaz-adomanyokat-vetomag-csomagokhoz2013-ban-vesd-bele-magad
Iskolánk a tavalyi évhez hasonlóan az
idén is bekapcsolódott az országos Vesd
Bele Magad! programba. Sikeres pályázatunk után minden tanuló egy dobozban

ötféle vetőmagot kap (borsó, retek, hagyma, répa, karalábé), melyet otthon elvethet és figyelheti a növények fejlődését. A
cél a szemléletformálás: a helyben előállított friss termékek fogyasztásának ösztönzése, a kerti munka élményének, becsületének megmutatása. Március 14-ig mindenkihez eljut a vetőmag és indulhat a kertészkedés! Az iskolai környezetismeret órákon
évfolyamonként feldolgozzuk a tapasztalatokat: rajzzal, termesztési naplóval, receptek gyűjtésével... Szeretnénk, ha az idei
program is olyan lelkes kiskertészeket nevelne a gyerekekből, mint a tavalyi évben
résztvevők voltak, akik gondosan ápolták,
gondozták a veteményesüket. Örömmel
újságolták, hogy melyik növény hogyan
gyarapodik. Mivel iskolánk ÖKO iskola,
ezért ez a program jó lehetőséget biztosít
a biokertészet alapjaival való megismerkedésre is. Úgy gondolom, a kertes házaknál
lakó emberek büszkék a szép kertjükre, a
termőre forduló növényekre. Legyenek részei ennek az örömnek a gyerekek is! Kérem segítsék a szülők, nagyszülők ebben a
munkában az apróságokat!
Iskolai koordinátor:
Pongrácz Marianna

Tudásod a jövôd!

A TÁMOP 2.1.2 ”Idegen nyelvi és informatikai kompetenciák fejlesztése” kiemelt
projekt célja, afelnőtt magyar lakosság
tanulási hajlandóságának ösztönzése, az
alacsony informatikai ésidegen nyelvi tudással rendelkezők támogatása, a munka
világába való visszajutásuk elősegítése.
Magyarországon még nem volt korábban példa ilyen horderejű és kedvezményes felnőttképzésiprogramra.
Magyarország Kormánya bruttó 90
ezer forintos keretösszeggel támogatja
amagánszemélyek idegen nyelvi és informatikai képzését. A támogatás a költségek 95-98%-átfedezi. A hátrányos helyzetű
kistérségekből jelentkezőknek csak 2% önrészt kell befizetniük, mindenmás, képzésre jogosult személynek 5%-ot.
A projekt megvalósítása ütemezetten zajlik. A mutatók dinamikusan növekszenek.

A képzésekre történő jelentkezést követően kerül sor a Támogatási szerződés
megkötésére,
melyben csak az adott képzés képzési
díja kerül lekötésre. A maximum 90 000,Ft több részletben isfelhasználható, ezért
előfordulhat, hogy a 90 000,-Ft-os keretet nem mindenki fogja teljesmértékben,

illetve egy képzésen felhasználni. Ezért
a honlapon regisztráló érdeklődők és
aképzésekre jelentkezők száma elérheti,
vagy ténylegesen meg is haladhatja a 100
000 főt.
Különösen számítunk és figyelünk azokra, akiknek erre a támogatásra a legnagyobb szüksége van mindentekintetben,
mint pl. a hátrányos helyzetű térségekben
élőkre, a 45 év felettiekre, a munkanélküliekre és akismamákra. Nekik nagy segítség
lehet az idegen nyelvi képzések mellett az
informatikai képzési támogatásis, hiszen a
digitális írástudatlanság miatt sokan kiszorulnak a munkaerőpiacról.
Az akkreditált felnőttképzést folytató intézmények a felnőttképzési törvény értelmében az országminden területén jogosultak képzést indítani. A képző intézmények a jelentkezés során jelzikterveikben
a képezni kívánt támogatott személyek
és a képzések számát, megjelölve azokat
akistérségeket, ahol a képzések lebonyolítását tervezik.
A 141 jelenlegi képzőből 101 vidéki
székhelyű.
A projekt teljes költségvetése közel
12,5 milliárd forint. Ebből összesen 9
milliárd forint aképzési keret, ami a Likvi-

ditási terv szerint, három képzési időszakra bontható:
• 2013. június végéig 2,8 milliárd forint,
• 2014. február végéig 4,8 milliárd forint,
• 2014. augusztus végéig 1,4 milliárd forint.
Ahogy korábban említettem, a regisztráció önmagában nem jelenti azt, hogy valaki
számára a támogatást lekötötték.
A programban résztvevő eMagyarország
Pontokon elérhető, jelenleg 488, de hamarosan 800
főből álló eTanácsadói, mentori hálózat
segíti az érdeklődőket és a képzésben részvevőket azalábbiakban:
– a Háttér-Informatikai Rendszerbe történő regisztrációban és jelentkezésben,
– a magánszemély érdeklődésének megfelelő képzések kiválasztásában,
– a képzések során felmerülő problémák
kezelésében, megoldásában.
Várhatóan 2013. áprilisában Felsőörsön
informatika tanfolyam indul 90 órában.
Helyben elérhető információk:
Plell Olga, könyvtár- teleház Tel: 70/3206854
Bővebb információk és regisztráció:
www.tudasodajovod.hu
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Újra jön a nyár, és újra lesz tábor!
„Iskolai szociális-munka és mentálhigiénés
segítő hálózat kiépítése a kelet-balatoni kistérségben” című TÁMOP 5.2.5./A-10/2-20100036 azonosító számú pályázati program felhívása A nyári napközis és bentlakásos táborokról.
Kedves Szülők!
Már most azon törik a fejüket, hogyan oldják
meg gyermekeik tartalmas programokkal kísért
biztonságos nyári felügyeletét? Mi segítünk!
A Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása sikeres pályázatának finanszírozásával a Balatonalmádi Szociális Alapszolgáltatási Központ szervezésében térítésmentes napközis és bentlakásos tábort kínálunk gyermekeiknek 2013. év nyarán.
A jelentkezések elbírálásnál az alábbi feltételeket vesszük figyelembe:
Balatonalmádi, Alsóörs, Felsőörs településen állandó vagy tartózkodási hellyel rendelkezik
a gyermek
mindkét szülő dolgozik, így a gyermek nyári elhelyezése problémát okoz és / vagy
egyik vagy mind a két szülő munkanélküli és
/ vagy
kettő vagy több gyermek nevelkedik a családban és / vagy
a szülő egyedül neveli gyermekét és / vagy
lakásfenntartási támogatásban részesül és / vagy

rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben
részesülnek és / vagy
adósságcsapdába került és / vagy
a gyermekjóléti szolgálat által meghirdetett
programokon a gyermek rendszeresen részt vesz
Ha valamelyik feltételnek megfelel, kérjük, bátran adják be a jelentkezési lapot!
A napközis táborba alsós (6-10 éves korig)
gyermekek jelentkezését várjuk, a bentlakásosba
pedig a felsős (10-14 éves) gyermekek jelentkezésére számítunk.
A napközis táborokat június és július végén
szervezzük meg, melynek konkrét időpontjait a
jelentkezési lap benyújtásakor közöljük a pályázó
gyermekek szüleivel.
Napközis táborunkat azoknak a gyermekeknek ajánljuk, akiket érdekel a mesevilág és a játék, a mozgásos tevékenységek (túra, sportprogramok), népi kismesterségek fortélyai, a személyiségfejlesztés.
A bentlakásos táborok időpontjai: 2013. július
1-7.; július 15-21.; és augusztus 2-8.
Bentlakásos táborunkba azokat a gyerekeket
várjuk, akiket érdekelnek a mozgásos és kreatív
tevékenységek, a hagyományápolás, a környezetvédelem és a természetismeret.

ciális Alapszolgáltatási Központnál (Cím:
8220 Balatonalmádi, Baross G. u. 32. Telefonszám:88/542-551) valamint Felsőörsön az Idősek Klubjában (Cím: 8227 Felsőörs, Batthyány
tér 5/1. Telefonszám: 87/577-204) nyitva tartási
időben.
Egy gyermek csak egy táborra pályázhat.
Jelentkezési határidő: 2013. április 15.
A jelentkezési határidőn túli jelentkezések fogadására nincs lehetőségünk.
A nyertes pályázókat 2013. május 1-ig írásban
értesítjük a jelentkezés során leadott elérhetőségeken.
Telefonon szakmai kérdésekben tájékoztatást
ad: Sajtos Ildikó szakmai vezető a 88/542-555-ös,
valamint Csonka Gabriella projektasszisztens a
88/542-553-as telefonszámon.
A projekt az Európai Unió támogatásával, az
Európai Szociális Alap társfinanszírozásával valósul meg.
Kelet-Balatoni Térség Önkormányzati Társulása – 8196 Litér, Álmos u. 37., Tel/fax: 88/598-020
E-mail: kbtot@keletbalaton.hu

Jelentkezni írásban, a pályázati adatlapok kitöltésével lehet.
Bővebb információt kérhetnek és a jelentkezési lapokat átvehetik a Balatonalmádi Szo-

Az internet jó, hasznos, de...
A mindennapi életünknek már részévé vált
az internet használata. Minden korosztály
megtalálható a „gép” előtt, és ki-ki a maga
érdeklődése szerint nézegeti az oldalakat, és
használja szolgáltatásokat. Szeretném felhívni a figyelmet néhány, az interneten leggyakrabban előforduló visszaélésre. Fontosnak
tartom megjegyezni, hogy az internetes ügyletek jelentős része korrekt módon zajlik az
eladó és a vevő, a szolgáltató és az igénybe
vevő megelégedésére. Az emberi bizalommal
visszaélő bűnelkövetők azonban itt is megjelentek, mint az élet más területein is.
Használt cikkek internetes eladása
Az elkövető, vagyis az eladó valamilyen
népszerű terméket (pl. okos telefon) hirdet eladásra tényleges értékénél kedvezőbb áron
és ezzel biztosítja a megfelelő érdeklődést. A
vevővel abban állapodik meg, hogy amint a
bankszámlájára megérkezik az áru ellenértéke, postán megküldi az adásvétel tárgyát. A
teljesítésre azonban nem kerül sor. Mivel a
használtcikkek jelentős része ilyen körülmények között cserél gazdát, a vevő nem is gondol arra, hogy milyen kockázata van az adásvételnek.
A megelőzés lehetőségei:
– ne hozzunk elhamarkodott döntést, még akkor sem, ha a kivárással azt kockáztatjuk,
hogy megelőz egy másik vevő
– gondoljuk át, hogy valóban nélkülözhetetlen-e számunkra a meghirdetett termék
– a megadott ár realitásának értékelése (ha mi
lennénk az eladók, odaadnánk-e ennyiért?)
– mérjük fel, hogy az árucikk jellegéből adó-

dóan, annak minőségével kapcsolatban felmerülhetnek-e problémák (ezeknél az ügyleteknél ugyanis nincs garancia a visszavásárlásra)
– ha többen is kínálják ugyanazt vagy hasonló terméket, akkor a helyben lakót vagy a
közelebbit részesítsük előnyben
– értékesebb termék esetében már megérheti felvállalni az utazási költségeket, hogy
személyesen találkozhassunk az eladóval
és még fizetés előtt megvizsgálhassuk az
adásvétel tárgyát
– amennyiben személyes találkozóra nincs
lehetőség, vagy az aránytalan költségekkel
jár, célszerű tisztázni az eladó kilétét, elérhetőségét, esetleges számon kérhetőségét
– ha valaki folyamatosan hirdet, esetleg
ugyanolyan vagy hasonló árucikkeket kínál, legyen gyanús, hogy csalóval állunk
szemben (ahhoz ugyanis sokakat kell megkárosítania, hogy megéljen belőle)
– olvassuk át az eladóhoz irt véleményeket,
kommenteket
– őrizzük meg az átutalás bizonylatát

Állásközvetítés külföldre
Az elkövető általában gyors, szakképzettséget és nyelvtudást nem igénylő elhelyezkedési lehetőséget ígér viszonylag magas jövedelemmel. A csaló egy összeg befizetését kéri valamilyen címen, pl. regisztráció, munkavállalási engedély beszerzése, hivatalos iratok fordíttatásának költsége stb. Miután megtörtént a
pénz kifizetése, a munkába állásra már nem kerül sor, gyakran el sem érhető többet. Vannak
elkövetők, akik olyan sokáig és hatásosan hitegetik áldozataikat, hogy azok egzisztenciális és

pszichés károkat is elszenvedhetnek, pl. kilépnek korábbi munkahelyükről, felmondják albérletüket és telepakolt bőröndökkel várják a beígért autóbusz indulását. A bűncselekmény elkövetését megkönnyíti a külföldi munkavállalással ígért magas jövedelem, a hazai munkavállalás nehézségei, a reális munkaerő-piaci ismeretek hiánya.
A megelőzés lehetőségei:
– a célország nyelvének legalább alapfokú ismerete (senki se tudjon visszaélni a kiszolgáltatottságunkkal)
– a túlságosan vonzó ajánlatok (a munkavállalóval szemben támasztott követelmények
hiányával vagy minimális szintjével szemben álló rendkívül kedvező feltételek) kiszűrése
– az állásközvetítő honlapjának meglátogatása (komoly cégnek rendelkeznie kell vele)
– a cég székhelyének felderítése (ténylegesen
működő iroda, vezetékes telefon)
– az előzetes anyagi ellenszolgáltatástól történő elzárkózás (a közvetítői díjat a munkáltató fizeti, aki dolgozókat keres)
– kérjen időt a bemutatott munkaszerződés
átnézésre (ha nincs szakismerete, forduljon
jogi szakemberhez átnézetni azt)
– soha ne adjuk ki a kezünkből az okmányainkat (útlevél, személyigazolvány)
– váltsuk ki az Európai Egészségbiztosítási
kártyát
– induláskor és utána is mindig legyen elegendő anyagi fedezetünk a hazautazásra.
Forrás: Veszprém MRFK Hírlevél
Stanka Mária r. őrnagy
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Kedves Olvasó!
A Felsőörsi Falunapok és
Búcsú rendezvényen fellépő sztárvendégre kérjük az
Önök szavazatait. Az alább
felsoroltak közül lehet választani. Szavazni lehetséges
a www.felsoors.hu honlapon, a http://www.facebook.
com/falunapok.felsoorsi közösségi oldalon(Felsőörsi Falunapok), illetve személyesen a könyvtárban.
Szavazás végső határideje:
2013. március 26. 24.00 óra

Focisorsolás
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

Felsőörs-Ősi
Nemesvámos-Felsőörs
Felsőörs-Dudar
Magyarpolány- Felsőörs
Felsőörs-Tótvázsony
Felsőörs-Balatonkenese
Nemesszalók- Felsőörs
Felsőörs-Csabrendek
Szentantalfa- Felsőörs
Felsőörs-Márkó
Szentgál- Felsőörs
Felsőörs-Nagyesztergár
Csopak- Felsőörs

Dátum
2013.03.16 14.00
2013.03.24 14.00
2013.03.30 14.00
2013.04.07 16.00
2013.04.13 16.00
2013.04.20 16.00
2013.04.28 16.00
2013.05.01 16.00
2013.05.05 16.00
2013.05.11 16.30
2013.05.19 16.30
2013.05.25 16.30
2013.06.02 17.00

Egyéb
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
szombat
vasárnap
szerda
vasárnap
szombat
vasárnap
szombat
vasárnap

Veszprém, Stadion

1. Oláh Ibolya
2. Balkán Fanatik
3. Budapest Ragtime Band
4. LGT Emlékzenekar
5. Wolf Kati (fél playback)

Az adó 1 % a következő szervezeteknek felajánlható:
Nők Felsőörsért Egyesület
Felsőörsi IKSE
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület
Iskola Alapítvány
Felsőörsért Közalapítvány
Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány

(A sztárvendég megkeresését a szavazási eredmény
sorrendjében tesszük meg.
Előfordulhat ugyanis, hogy a
felkérésnek nem tud eleget
tenni, mert pl. máshol már
lefoglalták.)
Plell Olga, közösségszervező

19380458-1-19
19265881-1-19
18938663-1-19
18914908-1-19
18925575-1-19
18913048-1-19

Rendezvények – március, április
3.06. 10.00 óra

Baba-mama klub

Ref. közösségi ház

3. 15. 9.30 óra

Nemzeti Ünnep

Megemlékezés – Hősök
Kertje, temető

3.19. 17.30 óra

Olimpiai és Világbajnoksági
élmények Szatyival

Faluház

3.20 10.00 óra

Baba-mama klub

Ref. közösségi ház

3. 24. 17.00 óra

Tojásfa kiállítás megnyitója

Civilház

3. 24.

Ref. gyülekezeti délután
(Virágvasárnap)

Ref. közösségi ház

3.23.

Szemétszedés a faluban

Önkormányzat

Április 5-6.

Mandula ünnep

Riviéra, Önkormányzatok

Április 13.

Faültetés

FÉK Egyesület, Önkormányzat

Április 13. 16.00

Civilmustra

Közalapítvány

A Nők Felsőörsért Egyesület

ezzel a felhívással kéri a Felsőörsön lakó és adózó
magánszemélyeket és vállalkozásokat, hogy adójuk 1 % - át
egyesületünk javára ajánlják fel:
19380458-1-19
Támogatásukat a júniusban megrendezendőVI. Ízutazás című
rendezvényünkprogramjaival köszönjük meg.
Telefon: 70/39-46-919

SZEMÉTGYŰJTÉS

Felhívás tisztább környezetünkért!
Tisztelt Felsőörsi polgárok!
A Víz Világnapja alkalmából hagyományos tavaszi szemétgyűjtő akcióra hívunk minden, a környezetéért tenni kész lakost.
A szemétgyűjtés időpontja:
2013. március 23. szombat, 9:00 óra
Fenti időpontig várjuk civil-szervezetek, baráti társaságok, családok,
egyének jelentkezését (tel.: 87-577-218), megjelenését.
Találkozó a Civil ház előtt (8227 Felsőörs, Szabadság tér 5.)

Ringató 3.11; 03.25. ,04.08, 04.22 (9.30 órakor)
Zumba hétfőként 18:15
Aerobik hétfőnként az Iskola tetőterében 17.15
Kézműveskedés: szerdánként 17.00 óra a Civilházban
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A résztvevőknek zsákot, kesztyűt biztosítunk!
Felsőörs Község Önkormányzata
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