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Csatlakozzon Ön is!

Kedves Olvasó!

Békefutás Felsôörsön keresztül

A Békefutáshoz bárki, bárhol és bármikor
csatlakozhat és bármennyit futhat. Előzetes
regisztráció vagy jelentkezés nem szükséges.
A tervezett program szerint Felsőörs közigazgatási területére 2014. június 18-án Lovasról, a Kishegy felől a főúton 13:51-körül (± 15 perc) érkezik a Békefutásban résztvevő mag, akikhez szabadon lehet csatlakozni. A futók a Fő utcán végighaladva Veszprém felé 14:45 körül hagyják el Felsőörsöt.
A teljes hazai útvonal hossza összesen 397
kilométer, a Felsőörs közigazgatási területére eső táv 9 kilométer.
Magyarország az idén tizenhetedik alkalommal kapcsolódik be az európai országokat összekötő váltóba. A Peace Run
(Békefutás) a világ legnagyobb váltófutása,
amelynek célja, hogy a sport összekovácsoló
ereje által fejlessze az egyének, közösségek
és nemzetek közötti békét és barátságot. A
4 ezer kilométeres európai váltó a 2014-es
évben 49 országot kapcsol össze 24.000 kilométeren. A több mint két évtizedes múltra
tekintő rendezvényt olyan híres személyiségek támogatták, mint II. János Pál Pápa, Nelson Mandela, Muhammad Ali, Teréz anya.
A Peace Run olimpiai stílusú váltófutás, amelyhez bárki csatlakozhat. A békét

jelképező
fáklyát
egy
nem zet közi
futócsapat viszi országról
országra. A
korábbi évek
rendezvényeihez hasonlóan az idén is világszerte több tízezer ember kapcsolódik be az
5 kontinensen, az év során párhuzamosan
zajló rendezvényekbe. A nemzetközi váltóhoz lakóhelyéhez közel bárki csatlakozhat
egy pár lépésre, néhány utcahosszra vagy
akár kilométerekre is. A Békefutás ugyanakkor jóval több, mint egy sportrendezvény.
A futókat minden településen ünnepséggel
köszöntik. Ezeken a helyi harmónia-fesztiválokon a zene, a tánc, az irodalom és a
képzőművészet eszközeivel fejezhetik ki a
helyi közösségek a harmónia iránti törekvésüket és elkötelezettségüket. A Peace
Run így tulajdonképpen egy ünnepsorozat,
amely végigvonul a településeken, országokon és földrészeken, az egész világon.
Útján reményt, barátságot és örömöt hirdet.
További információk: www.bekefutas.hu
Fussunk együtt a Békéért! Várom Önt is
a csapatba!
Szabó Balázs, polgármester

A mennyiben problémát jelent a
szünidőben a gyermeke biztonságos
napközbeni felügyelete, és az Ön gyermeke alsó tagozatos és a családjuk itt él
Felsőörsön, jelentkezzenek az Önkormányzat és a Balatonalmádi Szociális
Központ nyári szünidős turnusaiba!
A tábort helyben, Felőörsön szervezzük, naponta 8.00-16.00-ig.
Turnusaink: 2014. június 16-tól 20-ig,
június 30-tól július 4-ig.
A SZÜNIDÖNGÖLŐ táborban való
részvétel térítésmentes.
Szívesen fogadunk adományokat a
gyermekek étkeztetéséhez (gyümölcsöt, stb.)!
Jelentkezni munkaidőben a 88/542554 -es telefonszámon Melnecsukné
Vati Judit munkatársunknál lehet június
12-ig.
Szeretettel várjuk gyermekeiket!

Felsôörsi Falunapok és Búcsú
2014. július 25-26-27.

Főzőverseny 2013. július 26-án 8.00 órától
Kedves Olvasók!
A 22. Felsőörsi Falunapokon ismét lesz családi
főzőverseny a Hóvirág utcában. Marhapörkölt
kategóriában várjuk a nevezéseket.
Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Nevezési díj: 1.600.-Ft, melynek ellenében a
marhapörkölthöz 2 kg felkockázott, vákuumcsomagolt marhahúst biztosítunk, szállítással.
Minden egyebet a szokásos módon a főzőknek
kell biztosítaniuk. (Bogrács, tüzelő, fűszerek,
stb.)
A nevezéseket 2014. július 18-ig várjuk a Polgármesteri Hivatalban és a Könyvtárban (ahol a
nevezési díjakat is befizethetik).
„Hamuban sült pogácsa”
A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket is
szeretnénk újra megmérettetni 2014. július 25én, pénteken a nyitórendezvény keretében. A
pogácsaverseny az alábbi módon zajlik: szakmai
zsűri bírálja el, majd a döntés után a kedves közönség is megkóstolhatja a pogácsákat.

A pogácsa mennyisége 30 db, melyet július 25én a Civilházban versenyeztetünk meg. Eredményhirdetés szombaton.
Aki kedvet érez a „Hamuban sült pogácsa” versenyhez, jelezze 2014. július 18-ig elérhetőségeinken!
Borverseny
„Kié Felsőörs legfinomabb bora?”
2014. július 26-án az immár hagyományos borversenyünket is megrendezzük.
Ismét a közönség szavaz az általa legfinomabbnak ítélt borra.
A közönség által legjobbnak ítélt borok termelőit jutalmazzuk!
Kérjük a bortermelőket, ha megmérettetnék boraikat, ha szívesen megkóstoltatnák a közönséggel, jelezzék felénk!
További információk a nevezéskor!

Tisztelt Felsőörsi Hírmondó Olvasók!
A 23. Felsőörsi Falunapok és Búcsú eseményei
kiadással járnak, melynek fedezéséül tisztelettel
kérjük az Önök segítségét. A Felsőörsi Falunapok pénzbeli támogatását Felsőörs Község Önkormányzatán keresztül tehetik meg. Bankszámlaszámunk:
OTP 11748083-15428952, illetve a Faluházban
közvetlen befizetés is lehetséges.
Felajánlásaikat tárgyi formában is szívesen fogadjuk. Vetélkedők díjazására tudjuk felhasználni ajándékaikat.
(Vetélkedők: „Hamuban sült pogácsa”, főzőverseny, borverseny.)
Támogatását előre is köszönjük!
Felsőörs Község Önkormányzata
Elérhetőségeink: Telefon: 87/577-211; Mobil:
70/320-6854; e-mail: konyvtar@felsoors.hu;
Cím: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2014. május 29-én rendkívüli ülést
tartott. Az ülés egyetlen témája az óvoda bővítésére másodszorra kiírt közbeszerzési pályázat
eredményhirdetése volt. A képviselő-testület a
legalacsonyabb összegű, nettó 25 792 156,- Ftos Kuti és Fia Kft. által benyújtott ajánlatot fogadta el. Ezzel az új szárny építése legkorábban
2014. június 10-én megkezdődhet és a kibővített
épületrészt idén októberre az óvodások birtokba
vehetik.
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete soron következő nyílt ülését 2014. június 2-án tartotta, melyen a következő közérdeklődésre számot tartó témák kerültek napirendre.
A képviselők elsőként a Malomvölgyben található régi malomépület és a körülötte lévő ingatlanok ügyét tárgyalták, elvi lehetőséget adva
arra, hogy az ingatlantulajdonos tervekkel támaszthassa alá fejlesztési elképzeléseit.
Következő napirendi pontként a testület döntött arról, hogy megrendeli a rendezési terv átfogó módosításával megbízott tervezőtől az állami
főépítész által jelzett hatósági eljárás lefolytatásához szükséges munkákat. Az eljárás az U-1
jelű térségi övezet eltérésének rendezésére kell,
hogy megtörténjen az átfogó rendezési terv elfogadása előtt. Ezen külön eljárás miatt az átfogó
rendezési terv végleges elfogadása október-novemberben várható.
A kormányhivatal törvényességi felhívással élt
a megyében településképi véleményezési és bejelentési rendelettel rendelkező településekhez.
Emiatt hasonlóan a többi érintett településhez új
településképi véleményezési rendeletet fogadott
el a testület, egyúttal elfogadta a kormányhivatal
javaslatait is.
A képviselő-testület rendelettel fogadta el az
önkormányzat 2013-as költségvetésének zárszámadását. Önkormányzatunk kiegyensúlyozott
és takarékos gazdálkodása miatt idén is lehetőség
nyílik arra, hogy egyes kisebb fejlesztéseket önerőből valósítsunk meg. Címszavakban a következő újabb fejlesztésekről született döntés:

• Bárókert u. 64/1 hrsz. előtt hagyományos
közvilágítási oszlop állítása
• József A. u. K-szegélyezése és utca végén
befedett átereszbe vezetése
• Rózsa utca - Hosszú utca kereszteződésébe
áteresz építése
• Szegedy R. u. – Malomvölgy régi árok kijavítása
• Béke utca járda építése
• Körmendy p. u. járda felújítás
• Új gyalogátkelő és közvilágítás a Fő utcán,
Fő u.- Petőfi u. összekötésében
• Kopott, fakó közúti jelzőtáblák cseréje önkormányzati közutakon
• Közvilágítási rendszer átvizsgálása veszteségcsökkentés céljából
• Király u. közvilágítás (1db)
• Református templom felújításához hozzájárulás
• Préposti kúria felújításához kölcsön nyújtása
• Kinizsi utca végén csapadékvíz szikkasztó
kiépítése
• Óvoda parkoló végén vízelvezető és szikkasztó építése az 59/1 hrsz. védelmében
• Fő utca temetői út csatlakozásánál rácsos
folyóka helyreállítása
• Betonüzem körüli növénytelepítés
A Veszprém-Felsőörs-Alsóörs kerékpárút kapcsán a tervezésre kiírandó közbeszerzés a korábbiaktól eltérően nem Felsőörs, hanem Alsóörs
gesztorságával fog történni.
A képviselők döntöttek az új közösségszervező/könyvtáros személyéről is. Mint ismeretes
Plell Olga eddigi közösségszervezőnk 2014. május 4-ig látta el ezt a feladatot. A megüresedett
állásra 28 pályázat érkezett (közülük 5 felsőörsi
lakóhelyű személyé). 2014. június 4-től új közösségszervezőnk Tóth Csabáné, Fenyves utcai
lakos.
Két forgalomtechnikai tükör telepítésének lehetőségéről döntött a testület. A telepítés költségéhez az önkormányzat 50%-ban járul hozzá.

A tanév végeztével a Szociális Szolgáltató Ház
munkatársainak jóvoltából két hetes „napközis”
tábor szervezünk alsó tagozatos Felsőörsi iskolás gyermekeknek. A táboroztatás költségeihez
önkormányzatunk 100 ezer forinttal járul hozzá.
Az érdeklődő családok részleteket a Hírmondó
ezen számának hasábjain, külön felhívásban olvashatnak.
A testületi ülés végeztével aktuális ügyekről
számoltam be a képviselőknek. Többek közt
arról, hogy 2013 decemberében Vass Csaba
György képviselő feljelentésére rendőrségi vizsgálat indult. Hosszas vizsgálatot követően az
eljárás során a rendőrség bűncselekmény hiányában a nyomozást 2014. április 2-án megszüntette.
Részben megegyező tárgyban Vass Csaba
György képviselő 2012 májusában törvényességi
felülvizsgálattal kereste meg a Belügyminisztérium egyik osztályát, aki illetékességből a Kormányhivatal Építésügyi Hivatalához, az Állami
Főépítészhez tette át az ügyet. 2012. június 28-án
az állami főépítész Felsőörsön helyszíni bejárást
és tárgyalást tartott. A tárgyalás során a felmerült
– településrendezési tárgyú – ügyekben a főépítész mindent törvényesnek talált.
Itt szeretném megjegyezni, hogy természetesen mindenkinek joga van feljelentést tenni bárki
ellen. Ugyanakkor önkormányzatunk működése
minden területen szabályos, átlátható, jogkövető
és nyilvános. Ezen megállapításokat támasztja
alá a fent említett két eljárás végeredménye is.
Frissen érkezett hír, hogy csapadékvíz fejlesztési projektünkre benyújtott önerő támogatási
igényünket pozitívan bírálta el a Miniszterelnökség. Így a most megítélt további 15 millió forint
támogatással a projekt 100%-ban pályázati forrásból valósulhat meg.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.
Szabó Balázs, polgármester

Vízért folyó harcaink – Felsôörs kontra DRV
Több internetes portálon és a megyei
nyomtatott sajtóban is olvasható volt a
nemesvámosi és a felsőörsi lakók felháborodása a DRV Zrt. fejlesztési tervei ellen,
melyben a környék karsztvízkincsét szeretnék megcsapolni és távolabbi településekre
juttatni.
A téma még mindig aktuális és nagy horderejű, így most a Hírmondó hasábjain is szeretném tájékoztatni a tisztelt lakosságot az
ügy jelenlegi állásáról.
Felsőörs esetében e témában pillanatnyilag két ügy is borzolja a kedélyeket. Az egyik
a DRV Zrt. 2012 végén indult karsztvíz-kutatási projektje, mely környékünket érintően
két új ivóvíztermelő kút fúrását vetíti előre a
Királykút-forrás közelében. A DRV által készíttetett tanulmányok is leírják, hogy az új
kutak karsztvízszint-csökkentő hatása miatt
a Királykút-forrás és a Malomvölgyi-forrás
hozama csökkenhet, szárazabb időszakban
a források el is apadhatnak. Talán a kedves
olvasó is el tudja képzelni, milyen hatással
lehet a források elapadása élő környezetük,
például a Malomvölgyi patak, vagyis a Lo-

vasi-séd állapotára. Önkormányzatunk a
kezdetektől fogva ügyfélként vesz részt a hatóságoknál folyó elvi engedélyezési eljárásba
és minden lehetőséget kihasználva igyekszik
ezen aggályai hangoztatásával befolyásolni
az ügy kimenetelét.
A másik konkrét ügy a Felsőörs-Lovas
ivóvíz összekötő vezeték „rekonstrukciója”.
Aki járt az elmúlt hetekben-hónapokban a
zöld turistajelzésen Lovasra, az meglepődve
tapasztalhatta, hogy az erdőszéli (az egykori
Lovasi vizimalomhoz tartozó felvíz-csatorna nyomvonalát követő) ösvény még gyalogosan sem járható a tátongó mély árok és a
csőfektetéssel járó földmunkák miatt. Az itt
létesülő vezeték célja egyrészt az, hogy rajta
keresztül jó minőségű karsztvizet jutassanak
Felsőörs meglévő kútjaiból a – lefelé – a regionális ivóvíz rendszerbe. Másrészt – és a
DRV Zrt. képviselői ezt hangsúlyozzák – a
kiépülő vezetékkel a ma még szigetüzemű felsőörsi ivóvízhálózat ellátása, egy a
felsőörsi kutaknál jelentkező üzemzavar
esetén is biztosítható. Ebben az esetben a víz
a vezetékben felfelé áramolna.

Felsőörs Község Önkormányzata áprilisi
nyílt képviselő-testületi ülésén is tárgyalt a
DRV Zrt. képviselőivel. Ezt követően Lovas Község Önkormányzata is csatlakozott
a DRV Zrt. fenti tervei elleni tiltakozáshoz.
A következő egyeztetés 2014. május 22-én
már Székesfehérváron a Vízügyi Hatóság,
a Környezetvédelmi és Természetvédelmi
Felügyelőség, a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság és a DRV Zrt. képviselőinek jelenlétében zajlott. A megbeszélésen
Lovas polgármesterasszonyával, Ferenczy
Gábornéval próbáltuk képviselni az itt élők
és a természet érdekeit és mindvégig hangsúlyoztuk, hogy a Lovasi-séd minimális
vízhozamára adott konkrét garancia nélkül a
két önkormányzat ellenzi a további fejlesztéseket. A megbeszélésen a DRV Zrt. részéről
konstruktív javaslat valójában nem hangzott
el, így csak abban állapodtunk meg, hogy tovább folytatjuk az egyeztetéseket.
A történetnek tehát még nincs vége.
(Folyt. köv.)
Szabó Balázs, polgármester
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IGÉNYFELMÉRÉS
„Felsőörs község csapadékvíz-elvezetés fejlesztése”KDOP-4.1.1/E-11-2012-0007
A csapadékvíz elvezetés fejlesztésére a klímaváltozás miatt egyre gyakrabban kialakuló
szélsőséges időjárási körülmények miatt is nagy szükség van Magyarországon. Felsőörsön e
mellett a terület egyedi hidrogeológiai viszonyai is szükségessé teszik ezt a beruházást. Most
ezzel a pályázattal lehetőségünk van arra, hogy választ adjunk ezekre a kihívásokra és évtizedes
problémák oldódjanak meg településünk nagy részén.
Bár 11 éve nem volt ekkora beruházás falunkban, ezzel a pályázattal még nem oldottuk meg a
község teljes csapadékvíz elvezetését. Cél, hogy a későbbiekben, egy újabb pályázattal a most nem
érintett utcákban is kiépüljön a csapadékvíz-elvezetés.
Az idén megnyíló új pályázati ciklusban kutatjuk azokat a pályázati forrásokat is, melyekkel
tovább ’zöldíthetjük’ utcáinkat, különösen azokat, ahol a csapadékvíz-elvezetés tájképi, kertészeti
szempontból látványában a korábbinál kedvezőtlenebb állapotot eredményezett.
A csapadékvíz szabályozott elvezetésével a település üzemeltetése is hatékonyabbá,
gazdaságosabbá válhat, ha arra gondolunk, hogy a szabadon folyó víz nem mossa ki az útpadkát,
nem fagy föl az utak alapja és nem utolsó sorban nem veszélyezteti a lejtőkről folyó víz az idáig
érintett ingatlanokat, a magán és közcélú infrastruktúrát. Ugyanakkor azt is látni kell, hogy
számos helyen útjaink nem megfelelő lejtése, az úttest alatt húzódó közművek okozta nyomvonal
süllyedések kijavítása után válhat tökéletessé a csapadékvíz elvezetése.
El kell ismerni, hogy számos helyen számunkra is meglepő volt a kivitelezés okozta beavatkozás
mértéke. Ha azonban a teljes, a falu nagy részét lefedő rendszer méreteit nézzük, akkor talán
laikusként is elképzelhető a csövek, árkok mérete, mely a mai kor technológiájával készül és
műszakilag alátámasztottan indokolt.
Bízom abban, hogy a közterületeken lefolyó csapadékvíz szabályozott elvezetésével a
fakadékvizeknek kitett helyeken a magas talajvíz problémája is csökkeni fog.
A kivitelezés során a legnagyobb kihívást – előre pontosan nem látható módon – a már meglévő
közművezetékek és kötelező védőtávolságaik figyelembevételével egy újabb közmű, a csapadékvíz
csatorna elemeinek elhelyezése okozta, okozza. A csapadékvíz elvezető rendszer kivitelezése
során derült fény például arra, hogy a Rózsa utca egyes részein a gáz bekötővezetékek nem
szabályosan lettek elhelyezve, ezért a szakmai felügyeletet ellátó Bányakapitányság kötelezte
a gázszolgáltató céget a meglévő bekötővezetékek szabványosítására. Sajnos minderre a
csapadékvíz rendszer kiépítése és az úttest, környező területek helyreállítása után került sor, ami
újabb kellemetlenségekkel járt a környéken élőknek.
Az aszfaltburkolatok és a munkaterületekkel érintkező területek, felületek helyreállítása jó pár
utcában már megtörtént.
A 15.847.300,- Ft saját erővel történő kiegészítés önkormányzati költségvetésre gyakorolt terhének
csökkentésére Felsőörs Község Önkormányzata 2014. március 5-én önerőtámogatás-igénylést
nyújtott be. Igényünket a Miniszterelnökség Gazdálkodásért Felelős Helyettes Államtitkársága
2014. május 27-én hozott döntésével pozitívan bírálta el és önkormányzatunkat ugyanilyen
összegű vissza nem térítendő önerő-támogatásban részesítette.
A projekt az Európai Unió támogatásával,
társfinanszírozásával valósul meg.

az

Európai

Regionális

Fejlesztési

Alap

Felsőörs Község Önkormányzata
8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.
E-mail: onkormanyzat@felsoors.hu
www.felsoors.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu

Tisztelt Felsőörsi Lakosok!

Szeretnénk felmérni az igényeket
helyi termelői piac kialakítására.
Lehetőséget szeretnénk teremteni a
helyi, valamint környékbeli kistermelőknek, őstermelőknek, kézműveseknek, hogy eladásra kínálhassák
portékáikat.
Elsősorban helyi szezonális termékek (zöldségek, gyümölcsök), méz,
tojás, tejtermékek, pékáruk, húsfélék, lekvárok, házi szörpök, borok,
pálinkák, virágok, kézműves termékek árusítását biztosítanánk.
Várjuk szeretettel ötleteiket, javaslataikat!
Kellő számú árus jelentkezése esetén
megkezdenénk a szervezést.
Tóth Csabáné közösségszervező
Felsőörs Község Önkormányzata
Elérhetőségeink:
Lásd a Falunapi
beharangozó alján
MEGHÍVÓ
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság
közbiztonsági
Konzultációs Fórumot
szervez

2014. június 23.
(hétfő) 17 órára

a Felsőörsi Civilházba.

Felsôörs népessége továbbra is növekszik

fő

Kisebb megtorpanás után
Felsőörs állandó népessége
1800
az elmúlt évben ismét nö1700
vekedett településünk lé1600
lekszáma. Ezzel az évek
1500
óta tartó dinamikus növe1400
kedéssel Felsőörs lélekszá1300
mát tekintve a megyében a
1200
harmadik legjobban gya1100
rapodó település. Minket
1000
1 999
2 001
2 003
2 005
2 007
2 009
2 011
2 013
csak Hajmáskér és Balatonszőlős előz meg, utánunk
pedig Alsóörs és Nemesvámos következik a sorban. 2013. december 3-i állapot alapján
Felsőörs állandó lakossága 1703 fő. A diagram az 1999 és 2013 közötti állandó népesség
változását mutatja.

A tanácskozás napirendi pontjai:
• Tájékoztatás Felsőörs közbiztonsági
és bűnügyi helyzetéről.
• Kérdések, észrevételek, javaslatok a
jelenlévők részéről.
• A felvetett problémákra megoldási
javaslatok, vállalások.
Tisztelettel várunk minden olyan érdeklődőt, aki Felsőörs Község közösségének
érdekében, a közbiztonság megerősítésére, érdemi észrevételt, javaslatot tud
tenni.
dr. Szabó János r. alezredes sk.
rendőrségi főtanácsos
kapitányságvezető
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Felsôörsiek az Elsô Világháborúban
Nincs olyan család ma Magyarországon, melyet valamilyen formában
ne érintett volna az első világháború.
1914. június 28. Szarajevo: Merénylet Ferenc Ferdinánd trónörökös és
felesége Zsófia főhercegnő ellen.
1914. július 28. Kirobbant az első világháború.
1914. augusztus 3 Németország, majd
1914. augsztus 5. Az Osztrák- Magyar Monarchia katonái támadólag
átlépték az orosz és szerb határokat.
A frontokon dörögni kezdtek az ágyúk, és addig soha nem látott mértékben aratni kezdett a halál. A kasza suhintása csak 1918. október végén
és november első napjaiban állt meg. Amikor megkezdődött a hadakozás
sokan azt hitték, hogy pár hónapon belül véget ér az öldöklés. De nem így
történt. Vilmos, német császár is így vígasztalta harcba vonuló katonáit:
„Mire ősszel lehullanak a levelek a fákról, ti is itthon lesztek.” Nem lett
igaza, több lombhullást is megértek katonáink a frontokon.
Hogyan élte meg falunk a világháborús eseményeket?
Egyetlen hiteles forrás a katolikus plébánia Historia Domusa, melyet
Padányi Sándor adminisztrátor vezetett. Az ő feljegyzései szerint a mozgósítások során 92 felsőörsi férfi került ki a frontokra. A hadköteles férfiakat a nagykanizsai 48. közös- és 20. honvéd gyalogezredekbe sorozták
be, és vitték a háborúba. Csalogatásképpen még jutalom földet is igértek
a vidéki katona ifjaknak a hazatérés után. A tüzérségnél szolgált 3 fő, ketten a haditengerészetnél teljesítették katonai szolgálatukat. ( Pl. Strenner
István 8 évet töltött a flottánál, jó részt az Adrián.)
Először Szerbiában, az oroszok ellen a Kárpát vonalon, majd 1915-től
az olasz fronton harcoltak, megjárva Doberdó és Isonzó poklát.
(Idézet a Tolnai Világlap XV. évf. 52. szám. 1915. december 23. Háború a bércek közt c. cikkből):
„Közvetlen az Isonzó síkja mögött, Görz városának közelében ismét magas hegység kezdődik, amelynek legmagasabb pontja háború kezdete óta
a folyton ostromlott Kru 2000 méter magasan az Isonzó felett. Összeszakadozott mészkő párkányok, kiugró sziklatömbök, melyeket vastag hó borít, alig van egy kis föld, ahol az ember a lábát megvetheti, ilyen helyeken
vannak katonáink állásai. Az élelmet szállító igavonó állatok csak 1600
méterig képesek fölfelé haladni, onnan már külön gyalogos csapatoknak
kell átvenni a továbbszállítást, mert a kanyargó ösvényeken, keskeny tetőkön, ahol csak rövid ideig tartó és veszedelmes a pihenés , az ellenség
öldöklő tüzelése rendesen állandóan oda irányul. Az olaszok nem egy helyen 200, sőt 100 méternyire vannak a mi katonáinkkal szemközt. Folyton
őrködni és vigyázni kell. De a legszükségesebb megvan : az önfeláldozó
baráti szellem, rejtegetni a sebesülteket, elszállítani őket, persze csak az éj
leple alatt. A legjobban előre tolt állásokban tüzet gyújtani sem szabad, így
hát itt a katonák csak kenyéren és szalonnán élnek. És ebbe a magasságba,
ahova az ember is csak alig bír feljutni, mi gépfegyvereket és ágyúkat vittünk fel, pesze szétszedett állapotban, drótkötelekre erősítve.”
Férjem anyai nagyapja, néhai Farkas Kálmán is itt szolgált a hátvéd
vonalban szakácsként. Máig őrízzük azt a kis tábori harangot, mellyel az
étel kiosztását jelezte bajtársainak. Az utókor ma is ámul azokon a védőműveken, melyeket a mi katonáink a krajnai, karinthiai és tiroli bércek
között létrehoztak.
Mi történt ezalatt falunkban, Felsőörsön?
Folytassuk a Historia Domus alapján: Már a háború első évében hadifoglyok érkeztek a faluba, először szerbek, majd oroszok is. Állandóan
volt a községben 50-60 fogoly, akiket mezei munkára adtak ki. Szeretetteljes fogadtatásban részesültek, hiszen minden fogolytartó gazda a maga
hozzátartozóira gondolt, akik talán messze Muszkaországban hasonló
sorban vannak. A foglyok buzgó imával kezdték az aratást, eljártak a
templomba, ahol kétszólamban szépen énekeltek. Értettek a fafaragáshoz,
szalmafonáshoz, kosárkötéshez. Becsületük azonban hamarosan alászállott a gyakori pincefeltörések, ebből következően a részegség és lopások
miatt.
1915 karácsonyán a katolikus gyermekek pásztorjátékot adtak elő A
hős karácsonya címmel Csendes Gyula kántortanító vezetésével Az ebből
befolyó 60 korona a rokkant katonák , a hadiözvegyek és árvák számára
jelentett segítséget. A reformátusok ugyane célból jótékonysági teaestet
rendeztek Fazekas Mihály lelkész és Rásky Imre kántortanító szervezésében.
1916-ban a katolikus templom előtti téren Kárpát Napot tartottak
Vurglich Ágoston prépost vezetésével, amely 65 koronát jelentett a kárpáti falvak megsegítésére, és ehhez felekezetre való tekintet nélkül sokan
hozzájárultak. A Kárpát-vonal - tulajdonképpen a Felvidék ezeréves határa - megvédése a legöldöklőbb csaták színhelye volt. Az itt élő lakosság

sokat szenvedett a harcok miatt. Téli estéken az asszonyok meleg sálakat,
harisnyákat kötöttek és felajánlották a fronton harcolóknak. A hátországban élők úgy segítettek, ahogy tudtak.
Ugyanebben az évben hadi célokra elvitték a katolikus templomból az
1896-ban öntött 182 kg-os Szent Ágoston harangot, és egyidejűleg a református templom egyik harangját is. A harang, mely elkísér születésünktől a
sírig a legtöbb ember számára jelkép, s nehezen elfogadható, hogy embertársainkat ölő fegyver, golyó lesz belőle.
Ezen az őszön megérkeztek az első erdélyi menekültek falunkba, mintegy 12-14 család , főleg nők és gyermekek. Elszállásolásukról és élelmezésükről az akkori jegyző felesége, Molnár Ferencné gondoskodott, téli
tüzelőt pedig a prépostsági erdőből juttattak nekik. Közben spanyolnátha
járvány, hastífusz söpört végig a fél falun, hála Istennek csupán 3 halálos
áldozattal.
1918 novemberében véget ért a háború. A 92 frontra menőből sokan
nem tértek vissza. Volt olyan, akit eltűntnek nyilvánítottak, mások orosz
fogságba kerültek, évek múltak el, mire tisztázódott kik nem jönnek többé
haza. 1921-ben a reformátusok márvány emléktáblát állítottak a templomban, a katolikusok augusztus elsején emlékkeresztet a préposti kúria
előtti téren.
REFORMÁTUS HŐSI HALOTTAK:
Decsi Imre, Dobai Imre, Lőrincz Imre, Mecséri Sándor, Őri Sándor,
Pecze Gyula, Sipos Gábor, Sipos Imre, Tálos Imre és Tálos Pál
Az emléktáblán e szavak állnak: „Mentek, ajkukról szólt a haza szent
dala, Virradjon reájuk az öröklét hajnala”
KATOLIKUS HŐSI HALOTTAK:
Angyal György, Barabás Ferenc, Bartl József, Bolla István, Derhán József, Évert István, Galambos József, Hitter Ferenc, Hitter Gyula, Horváth
Gábor, Lennert József, Nagy Bálint, Vass György, Wéber Ferenc, Zámbó
Ferenc
A kőkereszt felirata: „Föltámadunk!” Az 1914-18. világháborúban
meghalt felsőörsi hősök emlékére emeltették a rk. Ifjúság közreműködésével a jószívű adakozók 1921.
Öten súlyosan megsebesülve, rokkantan érkeztek haza, s vitézségükért
nagy ezüst vitézségi érmet, Signum Laudist és a Károly csapatkereszt kitűntetést kapták.
Tizenkilencen könnyebben sérültek, kis ezüst vitézségi érmet és Károly
kereszt kitüntetést kaptak.
10 fő orosz hadifogságba, 1 fő pedig olasz fogságba került.
A többiek épségben megjöttek.. A szerencsésen hazaérkezett református
legények Isten iránti hálából 4 eperfát ültettek a templom bejárata elé, ezzel tisztelegve az elesettek emlékének. A négy fából kettő elszáradt, a másik kettő viszont az utódokat emlékeztetve ma is él. Mint a mi kertünkben
is él az a füge fa, melyet csaknem száz éve hozott magával Olaszországból
Farkas nagypapa, s melynek csemetéi azóta elterjedtek, elszaporodtak falunkban .
Az első világháború, vagy ahogy mondják a Nagy Háború, a XX. század
meghatározó árnyéka új korszakot jelöl , rávetül a XXI. századunkra, mert
ez a világ, amely körül vesz bennünket ma is, tulajdonképpen 1914-gyel
született, s ezért nem szabad megfeledkeznünk arról, hogy fiaink, lányaink, unokáink is tudják , ismerjék hiteles történetét és emlékezzenek.
Babits Mihály: Fiatal katona c. versével tisztelgek hősi emlékük előtt:
„Még élni sem élte az életet, egy bátor pillantást, ha vetett.
S az ég , a föld mind rá nevetett, de nem lesz birtoka semmi:A szépség, épség, ifjúi vér, tudás, tanulás, az isteni ér,
Nők biztató szeme- mind mit ér, ha menni kell neki, menni?
De megy szívesen, nem alkuszik, anyjától könnytelen búcsúzik
Bár lelke szeretetben úszik: sohasem tanult gyűlölni.
S ki gyűlölt minden gyűlöletet, s minden szeretetet szeretett,
Nem élhet, aminek született, mert ölni kell neki, ölni.
Ő nem gyűrűt gyűrűért cserélt, szívet cserélt, aranyat vasért.
Olyan kincse volt, ami többet ért, mihez e föld aranya talmi:
Arany szíve, arany mosolya- mind értünk ingyen adja oda.
S győzünk-e, meg sem tudja soha, mert halni kell neki, halni.”
Rásky Mihályné
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Országgyûlési képviselôk választása
2014. április 6.

Az 1273 választópolgárból szavazóként megjelent 856 (67.24 %) választópolgár.
(Az átjelentkezett választópolgárok névjegyzékében 20 fő szerepelt, akik közül 17 fő (85%) jelent meg szavazóként.)
Az érvényes szavazatok megoszlása:
Egyéni választókerületi szavazás:
A jelölt neve

Jelölő szervezet(ek)

Kapott érvényes
szavazat

1

Báthori István

SEM

2

Scheiring Gábor

MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP

4

Fülöp Richárd

JESZ

2

5

Varga Péter Roland

ÚMP

0

6

Puli Diána Klaudia

A HAZA NEM ELADÓ

6

7

Kincses Mária Rózsa

MDU

3

8

Tar Krisztián

ÚDP

0

10

Dr. Sinkáné Vati Júlia

ÖP

2

11

Török Mónika

SZOCIÁLDEMOKRATÁK

2

13

Strasszer Ferencné

REND, SZABADSÁG

1

15

Orsós László Vendel

MCP

0

17

Turcsán József

MKSZU

1

19

Csonnó György Ferenc

EU. ROM

0

20

Cséby Géza Attila

LMP

21

Kepli Lajos

JOBBIK

123

22

Dr. Kontrát Károly

FIDESZ-KDNP

479

Országos listás szavazás:

7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

163

57

AZ EURÓPAIPARLAMENT TAGJAINAK 2014.
ÉVI VÁLASZTÁSA
2014. május 25.

Szavazat
MAGYARORSZÁGI CIGÁNYPÁRT
0 Az 1 318 választópolgárból szavazóként megjelent
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM PÁRT
3 444 (33,69 %) választópolgár.
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
8
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
1 Az érvényes szavazatok megoszlása:
ÚJ DIMENZIÓ PÁRT
0
Kapott
FIDESZ-KDNP
487
Sorsolt
A listát állító
érvényes
%
SPORTOS ÉS EGÉSZSÉGES MAGYARORSZÁGÉRT
párt(ok) neve
4 sorszám
szavazat
PÁRT
LEHET MÁS A POLITIKA
58
1
MSZP
28
6.35 %
JÓLÉT ÉS SZABADSÁG DEMOKRATA KÖZÖSSÉG
5
2
SMS
3
0.68 %
ÚJ MAGYARORSZÁG PÁRT
0
MUNKÁSPÁRT
4
3
FIDESZ-KDNP
276
62.59 %
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
3
A HAZA NEM
KÖZÖSSÉG A TÁRSADALMI IGAZSÁGOSSÁGÉRT
4
3
0.68 %
1
ELADÓ
NÉPPÁRT
EGYÜTT 2014
4
5
JOBBIK
51
11.56 %
ZÖLDEK PÁRTJA
3
6
LMP
27
6.12 %
ÖSSZEFOGÁS
1
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
150
7
EGYÜTT-PM
31
7.03 %
JOBBIK
120
DEMOKRATI11
22
4.99 %
Pártlistákra leadott érvényes szavazatok száma összesen:
852
KUS KOALÍCIÓ
A pártlista neve

1
2
3
4
5
6

9

Továbbá a német nemzetiségi listára 1 érvényes szavazat került leadásra.

forrás: www.valasztas.hu
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Nagy szeretettel Emlékezek
vissza osztálytársaimra, e Tanítónkra.
Ez a kis csoport 1946 szeptemberben kezdte tanulmányait
a Felsőörsi Ált. Iskolában. Az
1. osztályt a jelenlegi Viola
presszó helyén lepusztult épületben kezdtük, majd utána a
nemrég elbontott Kultúrház
adott otthont, majd elkészült a
csórai Ált. Iskola és a Keöves
kastélyban két tanterem kialakítása. Ezeken a helyeken tanultunk 8 évig eléggé mostoha
körülmények között. Elmúlt a
8 év és mi befejeztük az Ált.
Iskolát 1954-ben.
A képen láthatók nem csak
osztálytársak voltak, barátként
összekovácsolt fiúk-lányok.
Ezt az Emlékezést azért
írom, mert mindig terveztük a
találkozást és mindig elmaradt.

Emlékezés

Ezzel a fotóval szeretném
felidézni a múltat, amit feledni
soha nem lehet.
Sajnos Tanítóink és sok osztálytársam már nem láthatja ezt
a fotót, de remélem gyermekeik / unokáik felismerik őket.
További tanítóinkra is szeretettel emlékezünk:
Ács Antalné
Vörös László
Kaszásné Gizike tanító néni
A képen látható:
Lőrinc József oszt. főnök
Ács Antalné Igazgató
Vass Gusztáv
Nagy József
Rózsavölgyi Mihály
Sebők Irén
Korjádi Zoltán
Hollósy István

Közhasznúsági jelentés 2013. év
Név: Civil Baráti Kör Közhasznú Egyesület
Székhely: 8227. Felsőörs, Szabadság tér 5.
A vagyon felhasználásával kapcsolatos kimutatás
Nyitó péneszköz:

0,- Ft

Bevételek:
-Alapítói vagyon:
-Önkormányzati támogatás:
- Magánszemélyek támogatása:
- Pünkösdi vásár támogatása:
- Természetbarát tábor támogatás:
- SZJA 1%:
- Kamat bevétel:
- Tagdíj bevétel:
- Kiállításon való közreműködés (PR tevékenység):
- Rendezvények bevétele:

835.543,- Ft
114.550,- Ft
125.000,- Ft
230.000,- Ft
12.500,- Ft
60.000,- Ft
20.946,- Ft
597,- Ft
36.000,- Ft
20.000,-Ft
215.950,- Ft

Kiadások:
- Bankköltség:
- Pályázathoz EPER program használat
- Dekorációs anyagok:
- Kiküldetések:
- Nyomtatvány, irodaszer:
- Levél feladás:
- Fénymásolás:
- Könyvelési díj:
- Artisjus- zenefelhasználási díj:
- Rendezvények:

492.140,- Ft
3.015,- Ft
2.000,- Ft
49.475,- Ft
26.680,- Ft
13.310,- Ft
2.310,- Ft
5.720,- Ft
12.700,- Ft
13.235,- Ft
363.695,- Ft

Záró pénzeszköz:

343.403,- Ft
Kapott támogatások

A Civil Baráti Kör Közhasznú Egyesület 2013. évben az alábbi támogatásokat kapta:
-Önkormányzati támogatás:
125.000,- Ft
- Magánszemélyek támogatása:
230.000,- Ft
- Pünkösdi vásár támogatása:
12.500,- Ft
- Természetbarát tábor támogatás:
60.000,- Ft
- SZJA 1%:
20.946,- Ft

Darvas Eta
Tóth Éva
Farkas Erzsébet
László Éva
Fazekas Mariann
Zsigmond Júlia
Horvát Ilona
Szilbek Irma
Búzás József

Varga József
Steigler András
Horvát Ferenc
A kép már kezd sárgulni, de
az emlékek fényesen élnek szívünkben.
Tisztelettel,
Nagy József, Veszprém

Felsôörsért Közalapítvány
Közhasznúsági jelentés 2013. év
Nyitó péneszköz:

1.769.373,- Ft

Bevételek:
3.891.167,- Ft
- Önkormányzati támogatás:
150.000,- Ft
- Önkormányzati pályázat megvalósítás:
3.174.224,- Ft
ebből:
- visszatérítendő:
2.731.074,- Ft,
- vissza nem térítendő:
443.150,- Ft
- magánszemély egyéb támogatás:
130.000,- Ft
- SZJA 1%:
245.397,- Ft
- Kamat:
44.546,- Ft
(ebből 9.359,- Ft 2012-ben már elhatárolt kamat volt)
- Leader rendezvény finanszírozás:
147.000,- Ft
Kiadások:
- Parkosítás beruházás:
- Temető kerítés támogatás
- Nyomtatvány, irodaszer
- Bankköltség
- Számviteli szolgáltatás, könyvvizsgálat
- Utazási költség
- Postaköltség
- Személyszállítás (Búzavirág Népdalkör)
- Tagdíj
- Rendezvények anyagköltsége
- Honismereti kiadvány előfizetési díja
- Civil ügyintéző előadás
- Dalos találkozó részvételi díj
- Új dalköri tag egyenruha anyag
- Egyéb költségek

3.450.894,- Ft
2.866.503,- Ft
100.000,- Ft
3.130,- Ft
22.667,- Ft
15.000,- Ft
8.920,- Ft
1.630,- Ft
315.569,- Ft
9.000,- Ft
60.180,- Ft
1.980,- Ft
5.000,- Ft
13.300,- Ft
6.385,- Ft
21.630,- Ft

Záró pénzeszköz:

2.209.646,- Ft

A közhasznúsági jelentés teljes szövege megtekinthető a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hivatal Felsőörsi Kirendeltségének
hirdetőtábláján (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.).
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Ízutazás 2014
2014. május 31-én, szombaton sikeresen megrendeztük a VII. Felsőörsi Ízutazást Dél-Európában Gyereknappal egybekötve. Közel 350 fő
vett részt a programon. A megnyitó
és a köszöntő beszéd után a Miske óvoda csoportja adott műsort,
majd a Malomvölgyi Általános Iskola néptánc bemutatóját láthatták
a vendégek. Fellépett a Búzavirág
Dalkör, a Veszprém-Bakony Néptánc Együttes és a Tihanyi Musical
Stúdió. A gyerekek örömmel használták a népi játékokat és a légvárat.
A kulturális műsor mellett a görög,
spanyol, francia, szerb, török és a
magyar konyha ételeiből készültek
kóstolóadagok. Vaczkó Fanni és
Krámli Nikolett citromos csirkemellet készített görög salátával. Benedek Szabolcs és Lakatos András
a szerb csevapcsicsával fogadta a
kóstolókat. Csikász Ferencné és
Szabó Pálné háromféle pizzával
kedveskedett. Árva Zsuzsa magyar
halászlét, Szőkéné Vízi Gabriella
bolognai spagettit készített. Hamar
Gáborné padlizsán krémje is sikeres választás volt. Róza Andrásné
töltött zöldségei, húsos, lecsós batyuja is érdekességet adott az ételek
sorában. Kaszás László mediterrán
mézes oldalasa és Kaszásné Ferenczi Anna chilis babos egytálétele is bővítette a választékot. A színes programok mellett fontos volt
a dél-európai ízek megismertetése
is. Természetesen a sütemények is
helyet kaptak az ízek világában. A
baklavá-t Plell Olga, a kürtös kalácsot Polczer Józsefné, a puddin-t
Marcial Alejandro Rodriguez a
gyümölcsös kosárkákat Szőkéné
Vízi Gabriella készítette. Rendezvényünk színvonalát emelte a
Bakony-Balaton Geopark meghí-

vására az Európai Geoparkok Hálózatának két dél-európai tagjának
hozzájárulása az ízkavalkádhoz: a
spanyol Sobrarbe Geopark sajtot,
kolbászt és pástétomot küldött kóstolóba, míg a portugál Azori-szigetek Geopark különböző teákat,
süteményeket, lekvárt, tonhalat,
mézet és ropogtatnivalókat ajánlott
fel a rendezvényre. Nem hiányoztak a Bakony-Balaton Geopark ízei
sem: a tihanyi Levendula Ház Látogatóközpont levendulás linzerrel
és nemzeti parki védjegyes mézzel
kedveskedett, valamint a vendégek
megkóstolhatták a Balaton-felvidéki Nemzeti Park szürke marha-és
bivalyszalámiját és hörpölhettek a
nemzeti parki védjegyes kézműves gyógynövény teakeveréket is.
A geototót kitöltők között egy-egy
geoparkos terméket sorsoltunk ki.
Köszönetet kell mondani minden
segítőnek, akik a rendezvény sikere érdekében dolgoztak: Csikász
Ferenc, Kalmár Lajos, Hegedüs
Zsolt, Hegedüs Boglárka, Kaszás
László, Szalai Attila, ifj. Szalai
János, Sütöri Zoltán, Szabó Pálné,
Csikász Ferencné, Vaczkó Fanni,
Krámli Nikolett, Róza Andrásné, Rodriguez Szintia, Marcial
Alejandro Rodriguez, Sütöri Gabriella, dr. Vízi Béla, Esső István
és a Polgárőrök. Köszönet illeti
Egyesületünk minden tagját is. A
rendezvény sikerét a tagság és segítőink önzetlen munkája segítette
elő. Köszönet a fellépőknek, a Bakony-Balaton Geoparknak, Knauer
Annának és nem utolsó sorban Felsőörs Község Önkormányzatának.
Kaszásné Ferenczi Anna
Nők Felsőörsért Egyesület
elnöke

Rendezvények 2014 június-július
Dátum

Program

Szervező

Helyszín

06.18.

Békefutás

Békefutás szervező iroda,
Önkormányzat

Felsőörs

06.19. 18 óra

Tanévzáró ünnepély

Malomvölgy Általános Iskola

Iskola

06. 30-07.04.

Hittantábor

Felsőörsi Református
Református parókia
Egyházközség, Önkormányzat

07. 17.

„Zenés csütörtöki esték
Felsőörsön”

Önkormányzat

Árpád-kori műemléktemplom
(Snétberger Zenei Tehetségközpont növendékei)

07.25-26-27.

23. Felsőörsi Falunapok és
Búcsú

Önkormányzat

Felsőörs

07.31.

„Zenés csütörtöki esték
Felsőörsön”

Önkormányzat

Árpád-kori műemléktemplom
(Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete)

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
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Küszöbön a nyári szünet
Az iskolába járó gyermekek
örömére lassan vége a tanévnek, megkezdődik a nyári
szünet. A szülőknek meg kell
oldaniuk a gyerekek felügyeletét, gondoskodniuk kell a
felszabadult energiájuk és idejük lekötéséről, annak hasznos
eltöltéséről. Nemcsak a szülők
felelőssége, hogy gyermekeik ne kerüljenek veszélyes
helyzetbe, ne váljanak baleset
vagy bűncselekmény áldozataivá. Az iskolai fegyelem alól
felszabadult gyerekek figyelmetlenebbek, óvatlanabbak,
ezért minden felnőttet terhel
a felelősség, hogy vigyázzon
rájuk! Különösen fontos ez a
utcán, utakon közlekedjenek
akár gyalog vagy kerékpárral,
csapatosan egymásra figyelve,
kevésbé érezve a veszélyhelyzetet.
A nyári idegenforgalmi
szezonban nem csak a szünidőt töltő gyerekekkel lesz
nagyobb a forgalom, hanem a
területünkre érkező vendégekkel is. Igaz, ez a közvetlen Balaton-parti településeket érinti
jobban, de a háttér településeken is megnő valamennyire
az átmenő forgalom. Többen
kelnek útra! A gépjárművek
közúti közlekedésre alkalmas
állapota mellett a forgalmi engedély érvényességét is érdemes ellenőrizni indulás előtt.
Ismételten felhívom a figyelmet arra, hogy a vezetői
engedélyek érvényességi ideje a „jogsi kártya” hátoldalán
található, a kategória sorába
bejegyezve. A fényképes oldalon olvasható érvényesség
a jogosítvány, mint fényképes
igazolvány személyazonosság
igazolására szolgáló lejárati
idejét jelenti.
A nyár hangulatához hozzátartozik a bulizás felnőttek
és fiatalok részéről egyaránt.
A felszabadultság, a jókedv
gyakran nem ismer határokat, és nem törődnek a vidám
társaság tagjai azzal, hogy
hangoskodásukkal zavarják
a környéken élők nyugalmát.
A rendezvények esetében ezt

mindig pontosan szabályozza
a jegyző. Ha magánházaknál
történik zavaró hangoskodás,
amelyben az alkoholfogyasztásnak mindig szerepe van,
akkor a rendőrségre történt
bejelentésre a járőr kimegy a
helyszínre, és figyelmezteti a
szórakozókat mások nyugalmának tiszteletben tartására.
Többszöri bejelentés után élnek a feljelentés eszközével, a
szabálysértési bírságot pedig a
kormányhivatal szabja ki.
Mi, rendőrök nem tudunk ott
lenni mindenütt, ahol megszegik a szabályokat, ahol kiszolgáltatott emberek kerülnek
veszélybe. A bejelentésekre
azonban mindig, és minél hamarabb reagálunk, helyszínre megyünk, intézkedünk. Ha
nem történik bűncselekmény,
szabálysértés, vagy nem a
Rendőrség hatáskörébe tartozik a szabályszegés, akkor
elmondjuk, mit lehet tenni, kihez lehet fordulni segítségért,
hogy a vita, a veszekedés ne
durvuljon el, hogy a nézeteltérés a polgári élet keretein belül
oldódjon meg.
A Rendőrség megerősítését szolgálja az idegenforgalmi szezonban a Készenléti
Rendőrségtől a Kapitányságra
vezényelt állomány. A közbiztonság fenntartásában kiemelt
szerepet vállalnak a településeken a polgárőrök. A közös
járőrözéssel többen és többet
vagyunk a terülten, hogy elriasszuk a rossz szándékkal ideérkezőket.
Kérem kollégáim nevében
is, segítsék munkánkat, támogassanak bennünket továbbra
is, mert nem magunkért, hanem mindnyájunk jó közérzetéért dolgozunk.
A közbiztonság közös ügy,
társadalmi összefogást
igényel!
Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi
Rendőrkapitányság
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Bemutatkozás
A nevem Tóth Csabáné (Siket Mária
Éva).
Baján születtem. Nálunk örökké zajlott
az élet, hiszen nyolcan vagyunk testvérek, s úgy követtük egymást, mint az
orgonasípok.
Három gyermekem van, s 11 éve élünk
Felsőörsön.
Végzettségeim: képesített postaüzemi
forgalom ellátó, mérlegképes könyvelő, művelődésszervező.
Korábbi munkahelyeim: Baja 1-es, Veszprém 1-es posta (postanet ügyintéző), Malomvölgy Általános Iskola (gazdasági
ügyintéző), Magyar-Angol Tannyelvű Gimnázium és Kollégium (iskolatitkár).
Érdeklődési köröm: természetjárás, kirándulás, kertészkedés,
tánc, rejtvényfejtés…
Nagy örömömre szolgál, hogy közösségszervező lehetek a falunkban. Rendezvényeinkkel szeretném az embereket kiszakítani a hétköznapokból, élményekkel gazdagítani, melyekre jó
visszaemlékezni. Mottóm: Ne azt add, amit akarnak, többet.

Kedves Felsõörsi lakosok!

MEGNYITOTTUNK!!!
Szeretettel várunk minden kedves vásárolónkat,
(aki még nem tudja)

ZSANNATURI

-ba!
a
A csecsemõ ruhától,a nagymama ruháig!
Helyszín: Felsõörs, Alsóörsi út 1.
(a Ruhaklinikánál)

Nyitva tartás:
hétfõtõl-péntekig 17 órától–19 óráig!
Ha az idõpont nem felelne meg,
ha szívesebben jönne más idõpontban,
telefonos egyeztetéssel ez is megoldható!
Érdeklõdni: 06-20 484 63 09-es telefonszámon lehet!
APRÓHIRDETÉSEK
» ANGOL NYELV OKTATÁS Angol nyelv korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok a nyári szünetben is. Telefon : 20 476 7217
» Kiscicák születtek, melyek gazdát keresnek! Ingyen elvihetők! 30/708-4578. Bárókert utca, Pásztorék.
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