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Legyen csendes az álmunk, 
mert nem haltak hiába. 
- Letarolt erdı fái - 
úgy fekszenek vigyázzba’. 
 
Földtömte szájuk némán 
kiált idıtlen esküt. 
Elvetett mag a rögben 
a csontmeztelen testük. 
 
Feldúlt sírjukon mécses, 
október tőzvirága, 
a holtak jogán kérdez, 
választ már mit se várva. 
 
Múltunkat elrabolták, 
a sivár jelen hallgat. 
İk élik túl, - a holtak, 
a gyıztes forradalmat. 



 2 Felsıörsi Hírmondó 

Emlékezve az 1956. október 23-
i forradalom 50. évfordulójára, 
fölidézzük az akkori felsıörsi ese-
ményeket Veress D. Csaba: 
Felsıörs évszázadai címő könyve 
alapján. A 222. és 223. oldalon a 
következı eseményekrıl olvasha-
tunk: 

„Az 1956. október 16-i tanács-
ülésen- ekkor még senki nem sejt-
hette, hogy utoljára!- fellángoltak 
a szenvedélyek a beszolgáltatási 
ügyek miatt. A központi téma az 
ún. kukorica-rendelet volt. Ugyan-
is új és országos rendelet született, 
amelynek értelmében azoknak a 
gazdáknak is be kellett kukoricát 
szolgáltatni, akiknek földjén –egy 
katasztrális holdon- tíz métermá-
zsánál kevesebb kukorica termett. 
Mivel Felsıörsön számos ilyen 
gazda volt, mindenki azon a véle-
ményen volt, hogy ez „… a beszol-
gáltatás emelését jelenti!” A. Gy. 
tanácstag és dolgozó paraszt a ta-
nácsülésen bejelentette: „… A gaz-
dálkodóknak takarmány gabonát, 
hízott sertést, valamint baromfit és 
tojást is kell leadni, ugyanakkor 
még szabad kukoricáját is! Az ille-
tékesek úgy látszik megfeledkez-
nek arról, hogy a földek csak egy-
szer teremnek egy évben, de arra 
sem gondolnak, hogy a parasztság 
mibıl fog hizlalni részben a saját 
háztartási szükségletére, részben 
pedig a beadási kötelezettség telje-
sítésére!” 

T. L. is támogatta a felszólalást: 
ı is sérelmesnek tartotta a paraszt-
ságra nézve ezt a rendelkezést. 
Javasolta a tanácsülésnek, hogy ne 
fogadják el a községre megadott 
tervet, mert ezzel a parasztság ál-
lattenyésztését bénítják meg! „… 
Hogyan lehet állatfejlesztésrıl be-
szélni akkor, amikor a szükséges 
takarmányt a gazdálkodónak az 
állam részére be kell szolgáltatni!” 

Az állam védelmére most is csak 
M. L. párttitkár szólalt fel. Miután 
a tanácsülés többsége is tiltakozott 
a kukorica-rendelet ellen, a 
43/1956. sz. tanácshatározat végül 
is nem fogadta el a Járási Begyőj-
tési Hivatal által megadott 314 mé-
termázsás felsıörsi kukorica be-
adási tervet. 

Nagy vita volt a – július 31-én 
eltávozott S. M. által megüresedett 
vb-elnöki tiszt- betöltése körül. Á. 
A. iskolaigazgató G. I.-t javasolta, 
aki „…egyszerő munkásszülık 
gyermeke, aki a saját szorgalmából 
szerezte meg még a felszabadulás 
elıtt a jegyzıi oklevelet és aki a 
felsıörsi közjegyzıségben dolgo-
zott igen hosszú éveken keresz-
tül!” G. I. a javaslatot megköszön-
te, majd kijelentette: „…vele 
szemben igen nagy igazságtalansá-
got követtek el annak idején egyes 
pártfunkcionáriusok, amikor jegy-
zıi állásából elmozdították! İ to-
vábbra is csendesen és nyugodtan 
akar dolgozni a Veszprém és Vidé-
ke Földmővesszövetekezetnél, 
mint könyvelı.” 

A kialakuló vita során S. V. 
elmondta, hogy özvegy T. Gy.-né 
volt felsıörsi párttitkár volt az, aki 
megindította G. I. ellen „…
becstelen és a szocialista törvé-
nyességet lábbal tipró hadjáratát!” 
A tanácsülés végül is – a 44/1956. 
sz. tanácshatározatban- tizenkilenc 
szavazattal (és ellenszavazat nél-
kül) G. I.-t javasolta a községi ta-
nács vb-elnöki tisztébe. Kinevezé-
sére azonban már nem került sor: 
az 1956. október 23-án kirobbanó 
forradalom eseményei Felsıörs 
községet is magukkal ragadták. 
Jelentıs eseményekre a községben 
nem került sor. Itt is megválasztot-
ták a Községi Forradalmi Taná-
csot, melynek elnökéül K. I.-t –a 
kultúrház igazgatóját- választották. 

A bizottság tagjai között a község 
közéletének eddig is ismert szemé-
lyei szerepeltek: R. A., R. M. és 
még többen mások. 

Felsıörsön –ellentétben más 
községekkel –a termelıszövetkezet 
feloszlatására nem került sor. „…
A magtárakban volt elég gabona, 
kedvezı zárszámadás elıtt állt a 
társaság. Ezt a józanul gondolko-
dók látták, s ellenálltak a közös 
vagyont herdálni szándékozókkal. 
Szinte naponta volt közgyőlés, de 
végül is nem hordták széjjel a kö-
zös vagyont. ’Sokan mondták, osz-
szunk széjjel mindent’ –emlékszik 
K. I. –Már-már úgy tőnt, hogy nem 
tudunk ellenállni, amikor az egész 
osztozkodás megbukott az osztoz-
kodók arányán. Ezen még a rend-
bontók sem tudtak megegyezni. 
Akinek kevés munkaegysége volt, 
azonos arányban akart osztozkod-
ni, aki meg többet dolgozott, mun-
kaegység szerint javasolta az osz-
tást. Végül a baromfiállományt 
kiosztották munkaegység arányá-
ban, a többi közös vagyon egyben 
maradt.” 

„A faluban nem történt különö-
sebb esemény –vallotta M. L.-né 
párttitkár –Volt ugyan egy terv, 
ami szerint a kommunistákat a kul-
túrotthon színpadára felállítják, s 
megbélyegzik ıket erkölcsileg! 
Ebbıl szerencsére semmi nem 
lett!” A legjelentısebb események 
abban merültek ki, hogy az 1950-
es évek elején adott utcaneveket 
megváltoztatták: a Szabadnép utca 
újra Hóvirág utca lett, a Rákos 
Mátyás utcát Kinizsi Pál utcának, 
az Úttörı utcát pedig Kossuth La-
jos utcának nevezték el. A békés 
események miatt a megtorlás is 
jelentéktelen volt: az események 
vezetıit legfeljebb rendırségi fel-
ügyelet alá helyezték.” 

1956 - 2006. 
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A 2006. október 1.-jei Önkormányzati Választások 
Választási eredményei 

 
Felsıörs községben 1105 névjegyzékbe felvett választópolgárból 667 jelent meg szavazni. A részvételi 
arány  60,36%-os volt. 3 állampolgárt kellett visszautasítani a szavazáskor érvénytelen okmányok miatt. 
A választási eredmények az alábbiak: 
1. Polgármester választás: 
     Érvényes szavazatok száma: 652 
     Érvénytelen szavazatok száma: 15 
     A szavazás eredményeként 
     1. Kenézné Berei Györgyi  ( SZDSZ )    328 
     2. Viszt Péter                (független)         137 
     3. Angyal István György (független)     106 
     4. dr. Pudmer  Erzsébet (független)            81 
      érvényes szavazatot kapott. 
  2. Kislistás képviselı választás: 
      Érvényes szavazólapok száma: 661 
      Érvénytelen szavazatok száma:    6 
      Érvényes szavazatok száma összesen  4486, melynek megoszlása a kapott szavazatok sorrendjében 
az alábbi ( valamennyien független jelöltként indultak ): 
 
  1. Csóka Ferenc :                          351 
  2. Papp  Gyula    :                         300 
  3. Borbély György :                     285 
  4. Mikóczi János    :                      254 
  5. Angyal István György :            251 
  6. Kalmár Lajosné :                      227 
  7. Kaszás Zita Viola :                   221 
  8. Viszt Péter :                              221 
  9. dr. Pudmer Erzsébet                 211 
  ________________________________________________________________________ 
 
 10. Angyal Zoltánné                     199 
 11. Giezné  Nagy Beáta                199 
 12. Varga Lászlóné                       196 
 13. Tislér Péter János                    195 
 14. Antal Gyula                             194 
 15. Szabó Pálné                             180 
 16. Nagy István                             171 
 17. Mucsi András Zoltán              164 
 18. Vári Piroska Márta                 163 
 19. Plell Olga                                144 
 20. Simó Zoltán                            143 
 21. Kránicz  András                      140 
 22. Horváth István                           77 
 
A lista sorrendjét azonos szavazatszám miatt a jogszabályi elıírás szerint sorsolással döntötte el a vá-
lasztási bizottság a 7.-8. és a 10.-11. helyen. 
Felsıörsön  a megválasztható képviselık száma 9 fı, ezért a lista 1-9.helyén szereplı jelöltek jutottak 
mandátumhoz. 
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Tisztelt  Felsıörsi Polgárok! 
 
Tisztelettel köszöntöm településünk Polgárait abból az alkalomból, 
hogy a 2006. október  1.-i  önkormányzati választáson képviselıket 
és polgármestert  választottak. 
Az eredmények jelzik; a település szavazópolgárainak többsége a 
folyamatosságra szavazott. 
Örülök annak, hogy az elızı két és fél ciklus nem volt hiábavaló, 
hisz a lakosság értékelte a nehéz, kitartó munkával megteremtett bé-
két, s azt , hogy Felsıörs folyamatosan fejlıdött. 
A következı 4 évre is szolgálatra szegıdtem, azok szolgálatára, akik 
itt élnek, a mi kis falunkban. Továbbra is az lesz számomra a zsinór-
mérték, mit várnak el tılem községünk Polgárai, mit kell tenni annak 
érdekében, hogy az emberek erkölcsi és jogbiztonságban érezzék 
magukat. 
Köszönetet  mondok mindazért a segítségért, bíztatásért és támogatá-
sért, amit Önöktıl kaptam, s kérek mindenkit, észrevételeikkel, gon-
dolataikkal, cselekedeteikkel támogassák munkánkat. 
Egy Márai Sándor idézettel szeretném zárni mondanivalómat, ami 
munkám során hitvallásom volt és ezután is lesz: 
„ Az életnek értéket csak a szolgálat adhat, amellyel az emberek 
ügye felé fordulunk… .Ember vagy, tehát embermódra és emberek 
közt kell élned. Embermódra élsz, ha igazságosan élsz. Ha minden 
cselekedeted és szavad alján az a szándék van: nem ártani az embe-
reknek.” 
 
 
                                                                        Kenézné Berei Györgyi 
                                                                           polgármester 

A megyei közgyőlés választásának szavazóköri eredménye az alábbi ( a választási eredményt a Területi 
Választási Iroda  a szavazóköri eredmények összesítése után állapította meg) : 
  Érvényes szavazatok száma:      640 
  Érvénytelen szavazatok száma :  28 
(Az urnában 1-gyel több szavazólap volt a megjelentek számához képest, ezért minden egyes pártlistára 
leadott érvényes szavazatok számát 1-gyel csökkenteni kellett.) 
Az érvényes szavazatok megoszlása az alábbi: 
FIDESZ-KDNP:   374 
MSZP- SZDSZ:   184 
MDF                :     57 
MIÉP               :     19 
MVPP             :       5 
FKGP              :       1 
 
A szavazás során rendkívüli eseményre nem került sor. 
A választási eljárás során kifogás benyújtására, illetve a választási eredmények ellen fellebbezés benyúj-
tására nem került sor. 

                                                                                                                    dr. Könczöl Gábor 
                                                                Helyi Választási Iroda Vezetıje 

                                                           

FELHÍVÁS 
 
Felsıörs község Önkormányzata  
kiírja a Bursa Hungarica  Felsı-
oktatási Önkormányzati Ösztön-
díjpályázatot  felsıoktatási  ta-
nulmányokat kezdeni kívánó 
(„B” típusú ) és már felsıoktatás-
ban tanuló („A” típusú) fiatalok 
részére. 
 

A pályázatok beadásának ideje: 
2006. november 2. 
 

Beadásának helye: Polgármesteri 
Hivatal, Pénzügyi Csoport 
 

Érdeklıdni és a pályázati csoma-
got átvenni a Polgármesteri Hi-
vatalban, Schuszterné Lengyel 
Zsuzsannánál lehet. 
(Tel.:577-214) 

Gólyahír 
 
Szülık: Soós Renáta és Fábián 
Szabolcs 
 
Gyermekeik: Anna és Sára 
 
Gratulálunk a gyermekekhez és 

jó egészséget kívánunk! 
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2006. október 10.-én  tartotta alakuló 
ülését az 1-jén megválasztott Képviselı-
testület. 
A Himnusz eléneklése után  dr. Pudmer 
Erzsébet  korelnök  és Tislér Péter ( a 
leköszönı képviselık nevében elmon-
dott ) köszöntıje hangzott el. 
A Helyi Választási Bizottság nevében  
Frikk  Anita ismertette  a választás ered-
ményét, és adta át a képviselıknek és a 
polgármesternek a megbízóleveleket 
A Képviselık és a Polgármester esküje 
után a polgármester átvette az ülés veze-
tését, és elmondta köszöntıjét, melyben 
beszélt arról, hogy milyen elvek szerint 
képzeli el a következı 4 év munkáját. 
A Képviselıtestület elhatározta, hogy 
megbízásának idıtartamára ciklusprog-
ramot alkot, mely egyben az Önkor-
mányzat gazdasági programja is lesz. 
Széles körő egyeztetés után, február 
végéig kell elıterjeszteni a ciklusprogra-
mot a Képviselıtestület elé. 
Az alpolgármester-választás titkos sza-
vazás útján történt.  A Képviselıtestület 
Csóka Ferencet választotta meg alpol-
gármesternek, aki feladatát társadalmi 
megbízatásban látja el. Tiszteletdíja 
bruttó 60 ezer Ft / hó lesz. 
A Képviselıtestület a fıállású polgár-

mester illetményét havi bruttó 328.900 
Ft-ban , a költségátalányát 65.780 Ft-
ban állapította meg. 
A Képviselıtestület döntött arról, hogy 4 
bizottságban készítik elı a testületi ülé-
sek napirendjeit. A bizottságok a Szer-
vezeti és Mőködési Szabályzat módosí-
tásáig (a november végi testületi ülésig) 
az elızı ciklusban mőködött bizottsági 
felállás szerint dolgoznak. 
A bizottságok tagjai a következık: 
1. Kulturális, Oktatási és Sport Bizott-
ság: 
        Elnök: Borbély György 
        Tagok: Papp Gyula 
                    Viszt Péter 
        Külsıs tagok: Rásky Ervin 
                               Rásky Mihályné 
 
2. Népjóléti Bizottság: 
        Elnök: Angyal István György 
        Tagok: Kalmár Lajosné 
                    Papp Gyula 
        Külsıs tagok: Szabó Pálné 
                               Tislér Gyuláné 
 
3. Pénzügyi Bizottság: 
        Elnök: dr. Pudmer Erzsébet 
        Tagok: Kalmár Lajosné 
                    Mikóczi János 

        Külsıs tagok: Frikk Anita 
                               Vass Ferencné 
4. Településfejlesztési Bizottság: 
        Elnök: Kaszás Zita 
        Tagok: Mikóczi János 
                    Viszt Péter 
        Külsıs tagok: Ádám László 
                               Tislér Péter 
 
A Képviselıtestület döntött arról, hogy a 
novemberi ülésre készüljön elıterjesztés 
a testületi ülések felvételrıl történı köz-
vetítésének lehetıségérıl. 
 
A Hóvirág utcai csapadékvíz- elvezetı 
árok megépítésére a Képviselıtestület  
elfogadta a Vinárius Kft ajánlatát, amely 
1.593.840Ft. 
 
A Faluház takarítására 1 fı részmunka-
i d ı s  k ö z h a s z n ú  a l k a l ma z o t t 
foglalkoztatáaához járultak hozzá a kép-
viselık. 
 
A Bursa Hungarica Ösztöndíj pályázatot 
kiírta az Önkormányzat, aminek beadási 
határideje 2006. november 2.-a. 

A testületi ülésen történt  
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− A Bakony Fotóklub fennállása 
45. évfordulójának tiszteletére a 
Veszprémi Mővelıdési Központ-
ban „Útközben” címmel kiállítást 
rendeztek. Az ünnepség kereté-
ben Pusztai István alelnök Láng 
Tibor  fotómővésznek Pro 
Comitatu díjat adott át. 

 
− Nyitrán az AGROKOMPLEX - 

REGIONTOUR mezıgazdasági 
és turisztikai kiállításon  a Nyitrai 
Kerületi Önkormányzat meghívá-
sára a Turisztikai Hivataltól Dr. 
Mártha Andrásné marketing refe-
rens és Zsebe Péter Pr referens 
vett részt, látta el a partner által 
biztosított kiállítóhelyen a stand 
szolgálatot. A 12 m2 –es stand és 
a kint tartózkodás (szállás, ellá-
tás) költségeit – a Veszprém Me-
gyei Utazás Kiállításon történt 
megjelenésük ellentételezéseként 
– a Nyitrai Kerületi Önkormány-
zat finanszírozta. A turisztikai 
kínálatokat bemutató pavilonban 
a helyi falusi turizmus képviselıi 
mellett jobbára múzeumok mutat-

ták be látnivalóikat. A Turisztikai 
Hivatal munkatársai tizenötféle 
magyar és német nyelvő, általá-
nos és tematikus prospektussal, 
kétféle szlovák nyelvő kiadvány-
nyal, valamint konkrét szolgálta-
tói ajánlatokkal várták az érdeklı-
dıket. 

 
− Esko Lotvonen, a Lapp Önkor-

mányzati Szövetség vezetıje 
Veszprém megyébe látogatott és 
tárgyalást folytatott Kuti Csabá-
val a megyei közgyőlés elnöké-
vel, Pusztai István alelnökkel és 
dr. Zsédenyi Imre fıjegyzıvel az 
eddig kooperáció eredményeinek 
értékelésérıl és a további együtt-
mőködés lehetıségeirıl. Találko-
zott a Közép-Dunántúli régiók 
munkatársaival, Ajka és Veszp-
rém város polgármestereivel, a 
révfülöpi önkormányzat és civil 
szervezetek képviselıivel. 

 
− A három megye (Maine-at-Loire-

Kovászna-Veszprém) korábbi 
megál lapodása ér te lmében 

Maine-et-Loire megyébıl és 
Kovászna megyébıl egy-egy ide-
genforgalmi szakember ismerke-
dett a megyénkben folyó idegen-
forgalmi tevékenységgel, vonz-
erıinkkel, az információs és mar-
keting munka tapasztalataival, a 
turisztikai szolgáltatások  helyze-
tével. A szakembereket megérke-
zésük után Kuti Csaba, a megyei 
közgyőlés elnöke köszöntötte, 
majd dr. Molnár Ibolya aljegyzı 
mutatta be a megyei önkormány-
zat hivatalának mőködését. A 
program során a vendégek többek 
között megtekintették Veszprém, 
Herend, Magyarpolány, Balaton-
füred, Tihany nevezetességeit, 
illetve részt vettek a térség ren-
dezvényein, tájékozódtak a non-
profit feladatok végzésérıl 
(Tourinform irodák, Megyei Tu-
risztikai Hivatal). A programot a 
Megyei Turisztikai Hivatal mun-
katársai állították össze és bonyo-
lították le. 

Megyei hírek 

KÖZGYÓGYELLÁTÁSI  
TÁJÉKOZTATÓ 

 
Felhívjuk tisztelt ügyfeleink fi-
gyelmét, hogy 2006.július 1. és 
október 1. között érvényüket 
v e s z t ı  r é g i  t í p u s ú 
közgyógyellátási  igazolványok 
2006.november 30-ig meghosz-
szabbítás nélkül használhatók 
maradnak. A 2006. október 1-jén 
m é g  é r v é n y e s  r é g i 
típusúigazoványok az igazolvá-
nyon feltüntetett érvényességi 
idıpontot követı második hónap 
utolsó napjáig, de legfeljebb 
2007.július 1-jéig meghosszabbí-
tás nélkül felhasználhatók. 
Az új kérelmeket a Polgármesteri 
Hivatal  igazgatási irodájában 
lehet benyújtani. 
 

Polgármesteri Hivatal 

FELHÍVÁS! 
 
Önkormányzatunk kéri a település Lakosságát , segítsen összeállítani  
a 2006-2010 közötti önkormányzati ciklusprogramot, amely egyben 
a község gazdasági programja is lesz. 
Meghatározza mindazokat a célkitőzéseket, feladatokat, amelyek a 
költségvetési lehetıségekkel összhangban, a helyi társadalmi, kör-
nyezeti , gazdasági adottságok átfogó figyelembevételével szolgálják 
a község fejlıdését. Ez a program tartalmazni fogja a fejlesztési el-
képzeléseket, a munkahelyteremtés feltételeinek elısegítését, a tele-
pülésfejlesztési politika, az adópolitika célkitőzéseit, az egyes köz-
szolgáltatások biztosítására, színvonal-javítására vonatkozó megol-
dásokat. 
 
Az Önkormányzat kéri a Lakosságot, javaslataival, véleményeivel 
segítse a ciklusprogram összeállítását. 
Kérjük, a javaslatokat 2006. november 20-ig a Polgármesteri Hiva-
talba eljuttatni szíveskedjenek. 
 
 
Felsıörs  2006. október 12.                         

Kenézné Berei Györgyi 
                                                                            polgármester 
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KÉPRIPORT A CSOPAKI NAPLÓ NAPRÓL 

İSZKÖSZÖNTİ FALUPIKNIK FELSİÖRSÖN 
Felsıörs   kultúrális életének következı állomása az „ İszköszön-
tı Falupiknik volt szeptember 17.-én, vasárnap, a falu egyik érté-
kének, az Udvarház Étteremnek a kerthelységében, a helyi Vörös-
kereszt, a Felsıörsért Közalapítvány és a mővelıdésszervezı 
szervezésében, az Önkormányzat anyagi hozzájárulásával. 
Három tehetséges helyi fiatal, Strenner Viktória énekében, Kótyik 
Beatrix furulya és Piller Benjámin cselló játékában gyönyörköd-
hettünk a megnyitó mősorban. 
Ezután a jó hangulatról és a zenérıl Pleszinger Sándor gondosko-
dott. 
A finom, nyílt tőzön sült nyársak elfogyasztása után vidám beszél-
getéssel, nótázással, tánccal, jó hangulatban folytatódott, majd az 
estébe nyúlva ért véget mulatságunk. 
 
Mindenkinek köszönöm a segítségét és a részvételét! 
 

          Puskás Beatrix 
     Felsıörs  mővelıdésszervezıje 
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110 éves a világhírő Feszty körkép 
Szeptember 23.-án kirándultunk Ópusztaszerre, ahol megtekintettük Feszty 

Árpád- és kortársai monumentális restaurált körképét, amely a magyarok bejöve-
telét ábrázolja.  

Az Ópusztaszeri Nemzeti Történeti Emlékpark 55 hektárnyi tájvédelmi terüle-
ten épült fel: az Alföldi táj népi építészeti emlékeként a szabadtéri NÉPRAJZI 
MÚZEUM kiállító házai, s az Európában páratlan ritkaságokat bemutató Jurták. 

A kiránduláson a Felsıörsért Közalapítvány meghívására résztvettek a Malom-
völgy Általános Iskola tanulói tanári kísérettel. 

Hazafele Kiskırösön megtekintettük Petıfi Sándor szülıházát is. 

FIGYELEM! 
 Kezdı  TÁRSASTÁNC   tanfolyam  és ETKA JÓGA  

foglalkozás indul a TELEHÁZBAN 
Jelentkezni még lehet Puskás Beatrix mőv. szervezınél 

MEGHÍVÓ 
 
Felsıörs Község Önkormányzata tisztelettel meghívja 
Önt és kedves családját az 1956. OKTÓBER 23-i 
FORRADALOM 50. ÉVFORDULÓJÁN tartandó 

megemlékezésre. 

Felsıörs Község Önkormányzata 

A TELEHÁZ októberi programjai 
Október 20. (péntek): 17.30 órakor 
Emlékezés az 1956-os forradalomra 
 

Október 27. (péntek) 16.00 órától 
Halloween a Teleházban 
Töklámpás és ablakdísz készítés 
 

Október 30-31 és november 2-3. 8.00-14.00 óráig 
Teleházas napközi az ıszi szünetben. 
 

Október 31. (kedd) 18.00 órakor 
Szakkörök indítása. Megbeszélés. 
Mindenkinek, aki a báb, népdal, versmondó, virágkötı, 
ping-pong, kismama és kézimunka szakkörbe jelentkezett. 
 

Várom Önöket (benneteket)!                         Puskás Beatrix 

A megemlékezés helye: 
                             ideje: 
Ünnepi beszédet mond: 
Közremőködik: 
 
További programok: 

Malomvölgy Általános Iskola tetıtere 
2006. október 20. (péntek) 17.30 óra 
Kenézné Berei Györgyi polgármester 
Kiss György és társulata „Csillagos 
Golgota” címő irodalmi mősorával 
Fáklyás felvonulás a Hısök Kertjébe 
Koszorúzás 
Gyertyás megemlékezés a Kopjafánál. 
Dokumentum-kiállítás a Teleházban: 
„1956 TE FÉNYES” címmel. 
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A református gyülekezet októberi esemény naptára 
 
Rendszeres alkalmak: 
 
Istentisztelet:  vasárnap 10 óra 
Gyermekistentisztelet: miden páros hét vasárnapján párhuzamosan az istentisztelettel 
Hittanórák: óvodás-elsıs: hétfı 15.15-tıl a parókián (a templom mellett) 
         2-3-4. osztályok: hétfı 16.10-tıl 
         5. osztály: hétfı 17 órától 
Baba-mama kör: csütörtök 9.30-tól a parókián 
Bibliaóra: csütörtök: 16 órától 
Konfirmációi elıkészítı: 17.30 
Területi ifjúsági csoport (13-16 évesek): minden hó második péntekje 16.30-tól változó színhelyeken 
 
Rendkívüli alkalmak: 
 
KONCERT 
A MI együttes (keresztyén dicsıítı énekek, spirituálék, saját szerzemények) koncertje október 13-án 18.30-tól az iskola tetı-
téri közösségi termében 
 
KIRÁNDULÁS 
Kirándulás Tapolca, Monoszló, Köveskál  úti céllal október 28-án 
 
Szeretettel hívunk és várunk minden kedves érdeklıdıt alkalmainkra! 

Az ıszi káposztarepce vetımagcsávázásának szükségességérıl 

Amikor a kora ıszi határszem-
léink során (repce esetében is jó, 
ha naponta megtesszük), arról dön-
tünk, hogy tábláinkon szükségsze-
rő a bolhakártevık, vagy a repce-
darázs álhernyója elleni védekezés, 
akkor már valamilyen mértékő 
káresemény bekövetkezését vesz-
szük tudomásul. 

Mivel mindkét kártevı esetében 
fennáll annak a veszélye, hogy a 
kártétel akár 1-2 napon belül tábla-
szintővé – érzékeny veszteséggé – 
válik, a döntéstıl a kezelés végre-
hajtásáig nincs sok idınk. 

A táblaszintő elıre jelzés 
(szürke ragacsos fogólapok kihe-
lyezése bolhák esetében, imágó 
rajzás megfigyelés hálózással, 
vagy tüzetes állományvizsgálattal 
r e p c e d a r á z s n á l )  c s a k 
szignalizációs célból alkalmazha-
tó, közel a cselekvés idıpontjához. 
A repcedarázs imágójának hálózásos 
elırejelzéséhez kapcsolódóan megje-
gyezzük, hogy a fenti eszköz kiváló-
an alkalmas arra is, hogy a rajzó ba-
golylepke imágókról tudomást sze-
rezzünk, továbbá információt szol-
g á l t a t  a  r e p c e g y ö k é r -

gubacsormányos és szárormányos 
jelenlétérıl is. Arról nem beszélve, 
hogy e módszerrel hamarabb észre-
vesszük a repcedarázs fiatal lárváit 
(mielıtt azok megkezdték volna kár-
tételüket), mint az 1 m2-es mintate-
rek átvizsgálásával. 

Miután az ıszi kártevık veszé-
lyes egyedsőrőségének felmérése 
gyakorta  hagy kívánnivaló t 
(elkéstünk, nem vettük észre, távo-
li a tábla, nem minden területet 
szemléztünk, stb.) maga után, fel-
vetıdik annak a lehetısége, hogy 
miután egyik, vagy mindkét kárte-
vı fellépése ritka kivételtıl elte-
kintve csaknem minden évben je-
lentkezik, van-e lehetıség arra, 
hogy ne csak a bekövetkezett kár-
ral szembesüljünk, hanem valami-
lyen preventív módon megakadá-
lyozzuk azt olymódon, hogy kör-
nyezetünket a legkisebb peszticid 
szennyezésnek tegyük ki. Úgy tő-
nik, van megoldás és ez a vetı-
magcsávázás. 

Az eljárás kórokozó gombák 
elleni hatása egy évszázada ismert, 
állati kártevıkkel szemben a mai 
napig is sok a bizonytalan ered-

mény. Nem könnyő a készítmé-
nyeknek megfelelı hatékonyságot 
(tartósan) környezetkímélı módon 
biztosítani. 

Jelent-e valamit számunkra az 
inszekticid csávázószerek haszná-
lata? 

Mindenképpen csak igennel 
lehet válaszolni. Biztonsággal al-
kalmazhatók, egyszeri kijuttatással 
(csávázással), 4-6 hétig tartó vé-
delmet nyújtanak a bolhák, a rep-
cedarázs álhernyója, a repcegyö-
kér-gubacsormányos, a repceszár-
ormányosok, de a talaj lakó 
(drótférgek, bagolylepkék lárvái) 
kártevık ellen is. 

Hatásukra javul a nagy repce-
b o l h a ,  a  r e p c e g y ö k é r -
gubacsormányos, a repceszár-
ormányos kártételébıl fakadó tél-
állóság. A talaj nedvességviszo-
nyától függetlenül hatnak, elegen-
dı hatóanyag kerül a szik- és 
lomblevelekbe. 

Lehet-e kártételre számítani a 
csávázott maggal vetett repcében? 

Nem csodaszerek, melyek ab-
szolút kártételmentes környezetet 
garantálnak. Állománykezelı be-
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A megye legnagyobb autósiskolája a 
TURBÓ GÉPJÁRMŐVEZETİ-KÉPZİ KFT 

Veszprém Ibolya út 10-12. OKÉV:02-0027-04 
 
 
 
 
 

Személygépkocsi, motorkerékpár, segédmotor-kerékpártanfolyam 
30% tandíjkedvezmény! Részletfizetési lehetıség! 

Gépkocsi választási lehetıség. 
Egyéni idıbeosztás szerinti elméleti oktatás. Türelmes oktatók. 
Jelentkezés: 06/88/564-070; 06/20/365-71-12; 06/30/644-57-94 

T 

 
 

a Baksai Autósiskolánál TTTT    
Idıt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul! Ingyenes tankönyvhasználat! 
Azonnali 30% -os tandíjkedvezmény! Diákkedvezmény! Részletfizetési  
lehetıséggel. Számítógépes oktatás, és számítógépes vizsgára való felkészítés! 
Igény szerint délelıtt, délután vagy hétvégén. Gépkocsi-választási lehetıség. 
Intenzív nyári tanfolyam indul! 
Tanfolyamnyitó: 2006. 07. 12. 17.00 órakor 
Érd: Baksai Gábor B.almádi Lehel u. 27. 30-916-3286,30-500-7695, 88/430-107 

SZEREZZEN JOGOSÍTVÁNYT HELYBEN! 
 

www.totalfood.huwww.totalfood.huwww.totalfood.huwww.totalfood.hu    

EbédEbédEbédEbéd     

házhozszá l l í t ásházhozszá l l í t ásházhozszá l l í t ásházhozszá l l í t ás     

    

Tota l  FoodTota l  FoodTota l  FoodTota l  Food     

Rész le tek  a  Rész le tek  a  Rész le tek  a  Rész le tek  a  

Te leházbanTe leházbanTe leházbanTe leházban     

avatkozásra viszont nincs szükség, 
még a táblaszéleken sem, ahol 
közismerten nagyobb a fertızési 
nyomása a bolha alkatúaknak. 
Egyébként a legtöbb esetben az 
utóbbi kártevık hagynak rágásnyo-
mot a fiatal növényzeten. Nagy 
számban telepszenek be, különö-
sen a száraz nyárvégi idıszakban, 
érzékeny károkozásra azonban 
nem képesek, néhány harapás után 

elpusztulnak. Újak jönnek a he-
lyükre, hasonló sorsra jutnak, vé-
gül kimerül, elfogy a bolha popu-
láció. Szórványos repcedarázs lár-
va kártétel ott fordul elı, ahol 
egyes magvak nem kaptak a csává-
zószerbıl, vagy nem jutott a teljes 
felületükre a csávázó anyagból A 
készítmények tavaszi kártevık el-
len érdemleges hatást nem mutat-
nak. 

A jelenleg engedélyezett csává-
zószerek mindegyike (Chinook, 
Cruiser, Mospilan) használható 
alapszintő és integrált szántóföldi 
agrár-környezetgazdálkodási prog-
ramokban. 

 
 

Lengyel Kálmán 
NVT tanácsadó 


