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AKépviselő-testület szep-
tember 2-i ülésén mó-
dosította az avar- és

kerti hulladék égetéséről szóló
rendeletét úgy, hogy a kerti
hulladékot október 1 – április
30-a közötti időszakban lehet
égetni, belterületen pénteki na-
pokon 8.00 – 20.00 óráig, kül-
területen szombati napokon
8.00 – 20.00 óráig. A Képvi-
selő-testület tehát kitolta az
égetésre kijelölt időszakot két
hónappal.

Ezen kívül az égetésre nem
kijelölt időszakban (tehát má-
jus 01 – szeptember 30. kö-
zött) biztosította továbbá ha-
vonta egy égetés lehetőségét,
belterületen és külterületen
egy aránt a hónap első péntekén
17.00 – 20.00 óra közötti idő-
pontban.

A rendelet a fenti szabályok-
nak nem megfelelő égetést to-
vábbra is szabálysértésnek mi-
nősíti, sőt felhatalmazta a Pol-
gármesteri Hivatalt a helyszíni
bírság kiszabásának lehetőségé-
vel, melynek összege 20.000,-
Ft-ig terjedhet.

A rendelet hiteles szövege
megtekinthető a Polgármesteri
Hivatalban, illetve az önkor-
mányzat honlapján. (www.fel-
soors.hu)
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A megye legnagyobb autósiskolája a 

T U R B Ó
gépjármvezet-képz kft.

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

Személygépkocsi, motorkerékpár, se-
gédmotor-kerékpár tan folyamot indít
a Felsőörsi Ál talános Iskolában
vagy Veszprémben igény szerinti
időpontban Részletfizetési  lehetó-
séggel tavalyi árakon. Korrekt, tü-

relmes oktatással.  
Jelentkezés: 06/30/644-57-94 

06/88/564-070; 06/20/365 71-12

Felsőörsi HÍRMONDÓ
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. 

Lap szerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. 
Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38. 

Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők. 
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. 

Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft. 
Lapzárta: minden hó 20-án.

A jóga foglalkozás szeptembertől folytatódik.  
Érdeklődni Hajdu Ágnesnél

a 20/553-6604 telefonszámon lehet. 

Közlemény

A Felsőörsi Hírmondó II. évfolyam 7. számában (2008. július) képeim engedély nélkül jelentek
meg, melyet utólag engedélyezek.

Schuszter Zsolt

AKépviselő-testület szeptember 2-i
soros ülésén új rendeletet alkotott a
közterületek használatáról. A ren-

delet október 1-jén lép hatályba. Az aláb-
biakban szeretném tájékoztatni az újság
olvasóit a rendelet alapvető rendelkezései-
ről a jogkövető magatartás kialakítása ér-
dekében.

A közterületeket az általános magatar-
tási szabályok betartásával mindenki in-
gyenesen használhatja, de a rendeltetéstől
eltérő használathoz be kell szerezni az Ön-
kormányzatnál a Polgármester engedélyét.
Így közterület használati engedélyt kell be-
szerezni pl. közterületre 10 cm-en túl be-
nyúló cég- és címtábla elhelyezésére, épí tő-
anyag, építési munkával kapcsolatos áll-
vány elhelyezésére két hetet meghaladó
időtartamra, tüzelő anyag lerakására 72
órát meghaladó időtartamra, alkalmi és
mozgóárusításra stb.

A közterület rendeltetéstől eltérő hasz-
 nálatáért díjat kell fizetni, melynek mérté-
két a rendelet melléklete tételesen felsorol-
ja. Ez elolvasható az önkormányzat hon-
lapján (www.felsoors.hu), illetve a hivatal-
ban is megtekinthető.A rendelet tilalmazza
néhány tevékenységnek közterületen tör-
ténő gyakorlását. 

Így pl:
– tehergépjárművek a község közterüle-

tein nem várakozhatnak 5 percen túli
időtartamban,

– játszótereket kizárólag 14 éven aluli
gyermekek használhatják, reggel 7.00 –
21.00 óráig terjedő időben,

– fát jegyzői engedély nélkül nem lehet ki-
vágni.

Tilos:
– háziállat legeltetése, áthajtása,

– tűz rakása, kijelölt tűzrakó hely kivéte-
lével,

– autó mosása,
– hirdetménynek nem hirdető berendezé-

sen történő elhelyezése.
Aki a közterületet nem rendeltetése sze-

rint, engedély nélkül vagy az engedélytől
eltérő módon használja, szabálysértést
követ el és 30.000,-Ft-ig terjedő pénzbír-
sággal sújtható.

A Képviselő-testület felhatalmazta a Pol-
gármesteri Hivatal ügyintézőjét arra, hogy
szabálysértés esetén helyszíni bírságot is ki-
szabhasson, melynek mértéke legfeljebb
20.000,-Ft-ig terjedhet. 

Felhívom ezért a település lakosságát a
rendelet rendelkezéseinek betartására, és
amennyiben szükséges, még október 1-je
előtt a közterület használati engedély ké-
relmek benyújtására.

A Polgármesteri Hivatal október 1. után
a település területén átfogó hely színi szem-
lét tart, és azon ellenőrizni fogja a közte-
rületek használatát.

A kérelmeket a Polgármesteri Hivatal-
ban lehet benyújtani, melyben meg kell je-
lölni az engedélyt kérő nevét, lakóhelyének
címét, a közterület használat célját és idő-
tartamát, a közterület használat helyének,
módjának és mértékének pontos meghatá-
rozását.

A kérelem benyújtásához a rendelet nem
rendszeresít formanyomtatványt. A kére-
lem hez 2.200,-Ft-os általános összegű 
államigazgatási eljárási illetéket illetékbé-
lyeggel le kell róni. 

Amennyiben a rendelettel kapcsolatban
bármilyen kérdése van, a Polgármesteri Hi-
vatal dolgozói készségesen állnak az Ön
rendelkezésére.

Kenézné Berei Györgyi polgármester

Felsőörsi rendezvények
SZEPTEMBER

09.20. Geokesser találkozó és túraverseny
Felsőörs Község Önkormányzata támogatásával. 
Bővebb információ:  
www.pdacafe.hu/blog/ismet-geokesser-talalkozo-es-turaverseny.html

09. 21. 16.00 Színdarab Veszprémi Egyetemi Színpad 
Koplaló Mátyás című mesejátéka

majd 
Őszköszöntő
Szervezi a Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub és az Önkormányzat
Helyszín (időjárásfüggő): Szabadtéri színpad, vagy iskolatetőtér

09. 28. 15.00 Őszi játszóház Kirándulás
A Honismereti kör rendezvényei:

10. 08. 18 óra  Az aradi tizenhárom és Veszprém megyei kötödéseik
10. 22. 18 óra A szőlőművelés  kezdete, hagyományai, a vincellérképzés története
11. 05. 18 óra A Balatoni halászat, A halászbokor eredete. 

Az Alsóörsi halászok tragédiája.
11. 19. 18 óra  A Reformkori Balatonfüred és az Anna Bálok története

Tislér Anikó

Csocsó és pingpongozási lehetőség a nyitva tartás alatt, 
a hivatali munkaidőn kívül! A könyvtárban könyvek kölcsönzésén, 
helyben olvasásán, Internet használaton túl lehetőség van társasjátékra, 
rajzolásra is! Olvasni jó!

Plell Olga – Könyvtár és Teleház vezető
Tel: 87/ 577-219; 30/421-6543 e-mail: konyvtar@felsoors.hu Skype: plell.olga 

Pályázati felhívás
A Felsőörsért Közalapítvány
és a Könyvtár pályázatot hir-
det „Legkedvesebb történe-
teim” címmel.
Kérjük, írjanak szép, megható,
vidám, vagy érdekes története-
ket. Az értékelés után a Felső-
örsi Hírmondó közzé teszi
írá saikat. A legjobbnak ítélt
műveket nyereményekkel dí-
jazzuk.
Írhatnak (természetesen a gye-
rekek is) nyaralásról, ünnep-
lésről, kedvenc háziállataikról,
tanulásról, érzésekről…
A történeteket maximum 2
oldal terjedelemben 2008.
október 5-ig várjuk!
Cím: Könyvtár és Teleház, 

Felsőörs, Szabadság tér 2.
e-mail: konyvtar@felsoors.hu

Rendelet a közterületek használatáról Változtak 
az avar- és kerti 

hulladék égetés 
szabályai

Hétfő 14. 00 – 19. 00  
Kedd Zárva  
Szerda 14. 00 – 19. 00  
Csütörtök Zárva  
Péntek 14. 00 – 19. 00  
Szombat - vasárnap Zárva  

KÖNYVTÁR ÉS TELEHÁZ (és konditerem) NYITVA TARTÁS
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Megyegyűlés hírei
Harmincöt éves a Külsővati Idősek Otthona      

Az 1973 óta működő, 80 férőhelyen tartós elhelyezést biztosító
intézmény 1980-ban 30 férőhellyel, majd 1991-ben újabb 100
férőhellyel bővült. Jelenleg 198 idős ember ellátását, gondozá-
sát végzi a 40 fős személyzet - mondta Talabér Márta megyei al-
elnök az augusztus 19-i ünnepségén. Szalai József igazgató
köszöntőjében eredményes működésük kapcsán a nyitottságra,
felkészültségre, tisztességre helyezte a hangsúlyt. Kis Györgyné
Cziráki Andrea a Szociális és Munkaügyi Minisztérium képvi-
seletében rangos kitüntetéssel jutalmazta el az igazgató mun-
káját, és az otthon több dolgozójának elismerést adott át.
Az ünnepségre szentmise és kulturális műsor tette fel a koronát.

Félmilliárdos beruházás a Kozmutzában      

Kétszázötven millió forint vissza nem térítendő támogatást
nyert a megyei önkormányzat pályázatával a Kozmutza Flóra
Óvoda, Általános Iskola, Készségfejlesztő Speciális Szakiskola
és Kollégium speciális integrációs forrásközpontú fejlesztésre a
KDRFT kiírása nyomán uniós forrásból. Erről tartottak sajtó-
tájékoztatót az illetékesek augusztus 27-én, az intézményben. 
A Közép-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács célja, hogy a
közép-dunántúli régióban modern és színvonalas közoktatási
rendszer alakuljon ki. Régiónk az innováció régiója, és ahhoz,
hogy megőrizze kiemelkedő helyét Magyarországon alapvető
szerepe van az alapfokú és középfokú oktatásnak, az esély-
egyenlőségnek, a társadalmi integrációnak, a fenntartható in-
tézményrendszernek, amely lehetőséget nyújt a fenntartóknak,
illetve az intézményeknek a lehető legkorszerűbb feltételekre –
hangsúlyozta Pál Béla, a Közép-dunántúli Regionális Fejlesz-
tési Tanács elnöke. Hozzátette: az elnyert pályázatoknál 90 szá-
zalék a vissza nem térítendő, uniós pénz. A régióból 175
pályázat érkezett, több mint 40 Veszprém megyéből. 

Rendőrségi kampányok az utakon és az iskolákban      

Közel másfélezer ember hal meg évente az utakon, amelynek
döntő többsége ittas vezetés, gyorshajtás és a biztonsági öv mel-
lőzése miatt történik. Egyre nagyobb szerepet játszik a statisz-
tikákban a kábítószer is - utalt a „Tiszta fejjel“ elnevezésű
kampányra Váradi Károly ezredes, rendészeti igazgató, a Veszp-
rém-megyei Rendőr-főkapitányság képviseletében Balatonfü-
reden az Annagora Aqua és Wellnessparkban a hétvégén. Az
erről szóló kartát megyei, köztük Polgárdy Imre, a közgyűlés
alelnöke és városi elöljárók, valamint ismert közéleti személyi-
ségek írták alá.

Bövebb információ: www.veszpremmegye.hu

Gratulálunk!
Az I. Balaton Szalon kis formátumú képzőművészeti
alkotások nemzetközi biennáléján, melyen 10 ország,
közel 200 műve képviseltette magát, Bognár László
szobrászművész (Felsőörs) első díjas lett.

Tóth Elemérné - Zsóka (Felsőörs) - gyógypedagó-
gus, logopédus, a Megyei Pedagógiai Intézet munka-
társa - Veszprém Megye Közoktatásáért
Közalapítvány „Gyermekekért” kitüntetését vehette
át. A kitűntetés szobrát Bognár László készítette. 
Munkájukhoz a továbbiakban is sok sikert, örömöt
kívánunk, és az elismerésekhez szívből gratulálunk!

Szerkesztőség

Lakossági Fórum 
Egy kis statisztika

2008. aug. 28-án lakossági fórumot tartott a
polgármester, néhány képviselő és a Polgár-
mesteri Hivatal az iskola tetőterében, a tele-
pülés volt zártkerti területrészein (Öreghegy,
Pocca, Főszőlők, Kishegy) ingatlannal ren-
delkezők részére.
Résztvevők: 100-110 fő
Kérdést feltevők: 19 fő
Kérdés, ötlet, javaslat, véleménynyilvánítás stb.:
kb. 60. 
A felvetett kérdéseket a képviselők a követ-
kező testületi üléseken tárgyalni fogják.

Sorsolás 2008/2009.
Megyei I. osztályú bajnokság

KÖSZÖNETNYILVÁNÍTÁS
Domján Mária, Fidlerné R. Anna, Rásky
Imréné (Teri néni), és Szabó Pálné (Eszti)
Felsőörs közterületein lévő virágokat egész
évben gondozták, ezáltal ezeket a területeket
szebbé, vonzóbbá tették mindannyiunk szá-
mára. Ezúton is megköszönöm szépítő munká-
jukat!
Az Önkormányzat és a magam nevében: 

Papp Gyula
falugondnok

Kedves Olvasó!
A segítségét kérjük a külsőleg megújult
Felsőörsi Hírmondó tartalmi megújításá-
ban. Újságunkat színesíteni szeretnénk az
itt élők, több-rövidebb időt községünk-

ben eltöltők írásaival. Kérjük, írjon szerkesztőségünknek! Örömmel
vesszük, ha saját verseit, élményeit, érdekes, szép fotóit, rajzait, fest-
ményeit, alkotásait megosztja velünk és az újság olvasóival! 
Szerkesztőségünk örül véleményének, javaslatainak is! 
Szerkesszük együtt a Felsőörsi Hírmondót!

Kulturális, Oktatási, Sport is Ifjúsági Bizottság
Elérhetőségeink:
Cím: Könyvtár és Teleház, 8227. Felsőörs, Szabadság tér 2.
Telefon: 87/577-219; 87/577-211; 
mobil: Plell Olga 06-30/421-6543
Fax: 87/577-216
e-mail: konyvtar@felsoors.hu; Skype: plell.olga

Laikus vélemény 
a pálya széléről

Aminap elhatároztam, kimegyek csapa-
tunk 2. bajnoki meccsére, s megnézem,
hogyan játszanak a Megyei I. osztályban.

Éppen az Úrkút csapatát látták vendégül. Köz-
tudott, hogy ők az egyik legerősebb játékerőt
képviselő csapat. Nem voltak illúzióim a meccs
kimenetelét illetően, mégis nagyon jól éreztem
magam a pálya szélén. Azt éreztem, hogy akar
győzni a csapatunk, és fog is később, amikor
„megszokja” ezt a bajnokságot.

Hallgattam a körülöttem állók „beszólásait”,
és valamennyinél azt éreztem, hogy a „fiúkért”,
a focisták jobb szerepléséért mondják a magu-
két. Laikusként (hajdani kézisként) éreztem, aki
ott volt aznap a partvonalnál, nagyon szurkolt,
nagyon szorított azért, hogy tisztesen helytáll-
janak a labdarúgóink. Aztán később megtud-
tam, hogy az ifik 3-1-re győztek, s elkezdtem
hinni abban, érdemes volt benevezni az erősebb
bajnokságba. Fontos a mostani csapatért, a fia-
talokért, akik szép eredményeket értek el eddig
is, s bízom benne, ezután is kihozzák magukból
a legtöbbet.

Egy dolog azért zavart, s ez pedig a következő:
alig volt szurkoló a csapat mellett, csak lézeng-
tek a nézők. Azt mondják, régen több százan is
voltak egy-egy hazai meccsen, ma viszont csak a
legfanatikusabbak mennek ki szurkolni. Pedig
hiszem, hogy a jó szurkolótábor fél győzelem.

Nagyon várom már a vasárnapi itthoni mecs-
cset, hogy mehessek ki újra megnézni a mieink
játékát, s csak bizakodni tudok, hogy egyre töb-
ben választják majd Felsőörsön is a meccseket
hétvégi programnak.

A csapatot csak bíztatni tudom: 
hajrá Felsőörs!

Kenézné Berei Györgyi
szurkoló

1. aug. 17. 17,00 Vasárnap Öskü Felsőörs
2. aug. 24. 17,00 Vasárnap Felsőörs Úrkút   
3. aug. 31. 17,00 Vasárnap Csetény Felsőörs   
4. szept. 7. 16,30 Vasárnap Felsőörs Várpalota   
5. szept. 13. 16,30 Szombat Peremarton Felsőörs   
6. szept. 21. 16,00 Vasárnap Felsőörs Csabrendek   
7. szept. 28. 16,00 Vasárnap Taliándörögd Felsőörs   
8. okt. 5. 15,00 Vasárnap Felsőörs Gyulakeszi   
9. okt. 11. 15,00 Szombat Ajka Felsőörs   

10. okt. 19. 14,30 Vasárnap Felsőörs Devecser   
11. okt. 23. 13,30 Csütörtök Pét Felsőörs   
12. okt. 26. 13,30 Vasárnap Felsőörs Balatonfőkajár   
13. nov. 2. 13,30 Vasárnap Balatonfüred Felsőörs   
14. nov. 9. 13,30 Vasárnap Mihályháza Felsőörs   
15. nov. 16. 13,30 Vasárnap Felsőörs Herend   

GYEREKFOCI
5 éves kortól 
szerdán és pénteken
16,15 órától 
a sportpályán
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„Az Országos Honismereti Akadémián a szakma legrangosabb ki-
tüntetését, a Bél Mátyás-díjat vehette át Rásky Mihályné tanár, a

Veszprém Megyei Honismereti Egyesület elnökségi tagja.”
(Napló, 2008. július 14.)

Rásky Mihályné - Zsuzsa. A Kulturális, Okta-
tási, Sport és Ifjúsági Bizottság tagja (szakértő),
Honismereti Kör vezetője Felsőörsön. Csodála-
tos előadó. Amikor ünnepi beszédét, amikor a
honismereti előadását figyelem, amikor a bi-
zottsági ülésen mondja el szakmai véleményét,
amikor csak úgy magánemberként beszélgetünk,
élvezettel, érdeklődve hallgatom. Nem lehet
nem figyelni arra, amit mond, és arra, ahogyan
mondja!

Dörgicsén töltötte gyermek évei nagy részét, édesapja
evangélikus kántor-tanító volt. Pezsgő irodalmi élet folyt itt,
az ’50-es évek irodalmi élete, Illyés Gyula, Kodolányi János
gyakran tartott ott találkozókat. 11-12 évesen hallgatta,
miről beszélnek. Sokat kérdezgették, mit olvas? Nagyon sze-
retett olvasni, ekkoriban Jókait, de minden érdekelte. A dör-
gicsei könyvtár teljes állományát elolvasta. Tapolcán, a
Bat sányi János Gimnáziumban volt kollégista. Időközben
édesapja a felsőörsi iskola igazgatója lett. 1963 telén jött Zsu-
zsa először Felsőörse. Téli szünetben Tapolcáról utazott Ba-
latonalmádiba, majd innen kellett volna Felsőörse jutnia.
Busz nem volt a hóvihar miatt – mesélte – ott ált a bőrönd-
jével a nagy hidegben, amikor segítségére sietett egy lovas
szános férfi – a későbbi apósa – így érkezett először Felső-
örse. Itt ismerte meg férjét, és házasodtak össze 1966-ban. 

A főiskola elvégzése után (ahol magyar-történelem tanár
szakon végzett) az ősküi iskolában kezdett tanítani, majd
Berhidán. 1971-től 1981-ig Herenden tanított. 1981-től
Veszprémben a Dózsa Iskolában igazgató helyettes volt,
1984-ben szakfelügyelő lett, majd szaktanácsadó magyar-
történelem, később honismeret, etika szakon. Jelenleg is az,
mint címzetes szaktanácsadó a Veszprém Megyei Pedagógiai
Intézetnél. Ezen kívül Balatonalmádi oktatási referense és a
KBTT (kistérségünk) közoktatási szakértője.

Második diplomáját a Budapesti Műszaki Egyetemen sze-
rezte 1996-ban, közoktatás vezető szakértő mentorként. (El-
mondta, hogy 2004-ben /ekkor már nyugdíjas/ sikeres
ECDL vizsgát is tett.)

Tankönyvek
1998 óta tanulnak a gyerekek az általános iskolában hon-, és
népismeret tantárgyat. Zsuzsa 1996-tól már foglalkozott
ezzel. És bizony tankönyveket is írt.
1997. Beszélő kövek közt… Modulfüzetek-gyerekeknek 
2001. Módszertani levelek Tanterv és kézikönyv tanároknak 
2002. Szöveggyűjtemény Tanároknak és diákoknak két kötet-
ben
Zsuzsa az országban elsőként szervezett a Pedagógia Intézet
keretein belül akkreditált tanfolyamot tanároknak hon-, és

népismeret témában, melyek fél éves továbbképzések voltak.
Ezeken a tanfolyamokon a hallgatók dolgozatokat készítet-
tek, melyeket szöveggyűjtemény formában sikerült kiadni.
Elmesélte, hogy volt olyan tanítványa a pedagógusok között,

akinek érdeklődése sokkal nagyobb volt a be-
nyújtandó dolgozatnál, elkezdett tovább kutatni,
és munkájából olyan családtörténet kerekedett,
amely könyv formájában is megjelent. Zsuzsa
írta az előszavát.
A hon-, és népismereti akkreditált tanfolyama
siker projekt lett, más megyék is átvették, ezért
aztán Zsuzsa járta ezzel a továbbképzéssel az or-
szágot. A végbizonyítványokat is ő adta ki.
A tanúsítványok átadása kötetlen formában tör-

tént, maguk is készítettek ilyenkor a továbbképzés témájához
is kapcsolódó étkeket, terítékük is a néphagyományokhoz
volt hű.
A tanfolyamon végzettekkel évente 2 alkalommal találkoz-
nak, ahol többek között népi mesterségeket próbálnak ki kö-
zösen, például mézeskalácssütés, kosárfonás, gyertyamártás,
csuhézás, toplászkodás, fazekasság stb… 30-35-en vannak
minden találkozón.
Tanítványai között sok fiatal volt (tanító, óvónő, énekes stb.)
akik nagyon lelkesek és mobilizálhatók. Ők honismereti
szakköröket működtetnek, találkozóikon pedig tapasztala-
tot, ötletet cserélnek, pályázati lehetőségeket beszélnek meg.
Zsuzsa honismereti és történelmi vetélkedők lelkes szerve-
zője. Megyei vetélkedőket szervezett 5-600 gyerek részvéte-
lével, pl. Szent Istvánról, Kossuthról, Rákócziról, a
Millenniumról, a Balaton-felvidéki iskolák hagyományte-
remtő vetélkedőinek megírója és játék vezetője is volt. Büsz-
keséggel tölti el, hogy irányításával az országos Kossuth
vetélkedőt a Veszprém megyei Úrkút nyerte meg.

Kitüntetései
2000. Veszprém Megyéért az ifjúság körében kifejtett munká-

jáért elismerő oklevél
2004. Magyar Köztársaságért Bronz Érdemkereszt (Mádl Fe-

renc köztársasági elnök úrtól)
2008. Bél Mátyás-díj, a honismereti munkáért az Országos

Honismereti Szövetségtől
Nekünk, Felsőörsieknek is tart honismereti előadásokat,
melyben természetesen szép községünk helyismerete és tör-
ténelme is szerepel. Témái mindig nagyon érdekesek, elő-
adásmódja magával ragadó. Aktuális témaköréhez mutat
nekünk térképeket, képeket, korabeli újságokat. Minden
kérdésünkre választ kapunk. 
Szakmai tudása, hallgatói iránti szeretete, érdekfeszítő stí-
lusa, mosolygó szemei nem hagynak minket lankadni, mu-
száj figyelni rá. És azt vesszük észre, hogy tankönyv nélkül,
az idő múlását észre sem véve mennyire sokat tanultunk…

Plell Olga

Tárgy: 

Helyreigazítás
A „Búzavirág Dalkör” 2008. június
29-én Pogrányban járt és sikerrel sze-
repelt a CSEMADOK által rendezett
V. Nemzetközi Folklór Fesztiválon.
Erről az eseményről a „Felsőörsi Hír-
mondó” 2008. júliusi számában (II.
évf. 7. szám) olvashattunk.
A cikket Tislér Anikó írta: „Zoboral-
ján vendég volt a Búzavirág Dalkör”
címmel. 
Gratulálok sikerükhöz ezúttal is!
Öröm, hogy elviszik Felsőörs hírét
külföldre is. 
A cikk részletesen szól az előzmé-
nyekről, Pográny és Felsőörs testvér-
községek kapcsolatainak alakulásáról.
A közelmúlt eseményeire vonatko-
zóan azonban lényeges pontatlanság-
gal idézi a cikk szerzője, hogy …a
pogrányiak „már több alkalom mal
járt[ak] Nálunk. Legutóbb az „Ízuta-
zás” rendezvényünkön vettek részt.” 
Az Ízutazás szellemisége a Nők Fel-
sőörsért Egyesületé, programjait az
egyesület tagjai valósítják meg ke-
mény munkával. Ezt a cikk szerzője
maga is jól tudja, hiszen a pogrányi
vendégek egyik vezetőjeként maga is
részt vett ezen az eseményen. 
A cikkből nem derült ki a téves in-
formáció közlésének szándéka. A
cikkben közreadott beszámolót  és a
szereplésük bemutatásának értékét
nem csökkentette volna ha hivatko-
zásként a szerző az eseményt, tény-
szerűen, pontosan a Nők Felsőörsért
Egyesület rendezvényeként jelöli meg
– de sajnos nem így tette. 
Csak 25 karakterrel kellett volna töb-
bet használnia a cikk írásához! 
Ez nem nagy áldozat ahhoz, hogy
tényszerűen, pontosan számoljunk
be egy eseményről.
Sajnálatosnak tartom, hogy helyre-
igazítást kell kérnem, de kötelessé-
gem volt ezt megtenni a Nők Felső-
örsért Egyesület minden tagja nevé-
ben.

Dr. Pudmer Erzsébet elnök
Felsőörs, 2008. augusztus 05.

Felsőörsöt képviselték
Bakony és Balaton Ke-

leti Kapuja Leader
Egye sület, a Balatonal-

mádi HVI szervezésében a Ba-
latonalmádi sportpályán ha-
lászléfőző versenyt rendezett
augusztus 2-án, melyet a ta-
gok kulturális programja szí-
nesített. A rendezvényen a
Búzavirág Népdalkör képviselte Felsőörsöt.

Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület Csopakon rendezte a már hagyományos
Családi Hétvége kulturális programját augusztus 9-én.
Alsóörs, Csopak, Lovas, Felsőörs települések részvételé-
vel. E napon Felsőörsöt képviselte: a Búzavirág Nép-
dalkör, Kaszás Zoltán (szavalat), Kusnyerik Anita
(ének), Piller Benjamin (cselló) és Vízi Gabriella
(ének).

Köszönjük mindannyiuk szereplését, mellyel színesí-
tették a programot. Egy valódi családi délutánt vará-
zsoltak a színpadra, ahol a nagyszülőtől az unokáig
minden korosztály jelen volt.

Tislér Anikó

Fotográfia Napja augusztus 29.
Már hagyománnyá vált, hogy a
Fotográfia napjára emlékezve
fotó kiállítást rendezünk. Ez
évben a  Bakony Fotó Klub tag-
jainak – Farkas Imre, Hoff-
mann Ágnes, Ürmös István –
„Impressziók” címmel összeállí-
tott munkáiban gyönyörködhet -
tünk. Június 16-án a kiállítást
megnyitotta  Láng Tibor, Vízi
Gabriella a Camera Obscula
című ver set szavalta el.  

Tislér Anikó

Rásky Mihályné - Zsuzsa „Itt élünk”

Búzavirág  Népdalkör

Kaszás Zoltán

Piller BenjaminVízi GabriellaKusnyerik Anita
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Július végével elkészült 2008. első
hét hónapjának a Balatonalmádi
Rendőrkapitányság területén tör-

tént közlekedési balesetek adataiból ösz-
szeállított statisztikája. Az adatok
ugyan az egész kapitányság területére
vonatkoznak, mégis fontosnak és ta-
nulságosnak tartjuk az elemzés helyi
közzétételét is.

A 2007-es és 2008-as év ezen idő-
szakának adatait összehasonlítva a sze-
mélyi sérüléssel járó balesetek száma
gyakorlatilag megegyezik. A 2 halálos
baleset mellett (2007-ben 3 volt) a
könnyű és a súlyos sérüléses esetek ará -
nya nem változott, továbbra is több a
súlyos sérülés. A 2008-ban történt 
45 személyi sérüléssel járó balesetből
(2007-ben 46 volt) 23 súlyos, míg 20
könnyű sérüléssel járt. Figyelemre
méltó azonban, hogy a 45 esemény
következtében 75 személy sérült meg.
A sérültek közül 28 fő személygépko-
csiban, 9 fő kerékpárral, 4 fő gyalogo-
san lett baleset áldozata. A gyalogosok
esetében a figyelmetlenség játszott sze-
repet, mivel minden esetben a saját hi-
bájukból sérültek meg. Felmerül a kér -
dés, vajon mennyire tekinthető áldo-
zatnak az, aki maga okozza a balesetet
a közlekedés szabályainak megsértésé-
vel, hiszen nem csak a maga, hanem a
közlekedésben résztvevő embertársaira
is veszélyt jelent a magatartása. 

A nyaraló, pihenni vágyó emberek
figyelme lanyhul, türelmetlenebbek a
nagy forgalomban – különösen, ha
nagy a meleg –, így könnyebben okoz-
nak balesetet. A bekövetkezett balese-
tek 3/4-e nappalra, 7-18 óra közötti
időszakra tevődött. A késő esti órákra
a gyengülő forgalommal együtt a bal-
esetek száma is kevesebb. Érdemes
megjegyezni, hogy külföldi balesetet
okozó vezető 2 fő volt. Lehet, hogy

kellene tanulnunk egy kis közlekedési
kultúrát az ide látogatóktól például a
gyalogátkelőhelyeknél?

A balesetek vezető okaiként 
a gyorshajtást, 
a kanyarodási szabályok meg szegését  
és az elsőbbségi jog meg nem adását 

kell említenünk.
Joggal kérdezik: és mi újság az ittas

vezetéssel, ha már olyan sokat beszé-
lünk róla?

Van! Túl sok is! A törvény az ittas
vezetőktől a vezetői engedély azonnali
elvételét írja elő a rendőrnek. Ennek az
új rendelkezésnek a visszatartó ereje
már mutatkozik a statisztikában. Jú-
lius 31-ig csaknem a felére esett vissza
ez a szám, de még így is meghaladta a
60-t. Úgy gondolom szerencse, hogy
ennyi ittas vezető mellett „csak” öt, al-
koholt fogyasztó gépkocsivezető okozott
személyi sérüléssel járó balesetet. Az el-
járások alá vont személyek közül több
kerékpáros is volt. Bármennyire meg-
lepő, mivel a kerékpáros a közúti közle-
kedésben jármű vezetőnek számít, rá is
vonatkozik az alkohol fogyasztási tila-
lom. Kivéve, ha tolja a kerékpárt!
Vajon, aki kerékpárra pattan, gondol
erre?

A balesetek megelőzése a rendőrség
tevékenységének fontos része, de ez a
közlekedésben résztvevők jogkövető
magatartása nélkül nem lehet eredmé-
nyes. Amikor a KRESZ szabályait vál-
toztatják, vagy módosítják, annak
mindig vannak tapasztalati előzmé-
nyei: a balestek okainak elemzéséből
levont következtetések. Ilyen például
a megszigorított büntetés gyorshajtás
esetében vagy, hogy 2007. július 1-től
a kerékpárral közlekedőknek látható-
sági mellényt kell viselniük lakott terü-
leten kívül rossz látási viszonyok mel-
lett és éjszaka. Ez a szabály már a gya-

logosokra is vonatkozik 2008. január
1-től. Bizonyára az olvasó is egyetért
azzal, hogy a különböző fényvisszaverő
anyagok, eszközök alkalmazása lakott
területen belül is hasznos sötétedés
után, különösen, ha figyelmetlen gyer-
mekeinkre gondolunk, és az ő bizton-
ságukat tarjuk szem előtt. 

Sajnos, a magyar közlekedési morál
bőven hagy kívánni valót maga után.
A gépjármű vezetők nem tekintik
egyenrangú közlekedő félnek a gyalo-
gosokat. Álljunk csak meg egy gyalo-
gátkelőhelynél, vagy egy keresztező-
désben, ahol pl. a jobb kéz és kanya-
rodási szabályokat a gyalogosokra, de
még a kerékpárosokra sem mindig
tartják be a gépjármű vezetők. 

Nekünk rendőröknek a figyelemfel-
hívásokon, a felvilágosító előadásokon
túl a fokozott közúti ellenőrzések
adnak lehetőséget balesetmegelőzési
tevékenységre. De nem lehetünk ott
minden kanyarban, minden gyors-
hajtó, szabálytalanul előző és minden
ittas vezető mellett! A felnövekvő ge-
nerációk oktatásával, ismereteik bőví-
tésével, a közlekedésre, mint veszélyes
üzemre való felkészítésével kezdemé-
nyezhetjük egy új szemléletmód kiala-
kulását. 

Önök pedig jó példa mutatásával te-
hetnek ezért!

Stanka Mária r. szds.

Rendőrségi hírek
Nyáron is közlekedünk

Felsőörs Ifjú Polgárai
2008. augusztus 20-án köszöntöttük Felsőörs Ifjú Polgárait,
akik az elmúlt egy évben születtek. Ezúton is kívánunk nekik
boldogságot, sikert, szép életet, szüleiknek sok-sok örömet
gyermekeikhez!

„Gyereket akarni igen nagy elhatározás.
Úgy dönt az ember, hogy élete végéig a testén 
kívül dobogjon a szíve. „

Íme, a 18 gyermek és szüleik, akiket köszönthettünk:
Gyermek Szülők
Badics Gellért Badics Attila, Csepregi Ágnes
Csillag Gréta Csillag Zsolt, Mátyás Zsuzsa
Csizmadia Csenge Boróka Csizmadia András, Szabó Éva
Földi Hanna Földi Tamás, Horváth Rita
Gyarmati Márk Gyarmati Krisztián, Szűcs Nóra
Holló Dávid Holló István László, Lakó Annamária
Kalmár Inez Kalmár Lajos, Balogh Katalin
Kárpáti Klein Péter Klein Péter, Kárpáti Melinda
Kovács Lídia Kovács Gábor, Miskey Tünde
Kránicz Glória Kránicz András, Simó Ágota
Lengyel Gergő Lengyel Róbert, Somogyi Judit
Lőrincz Bálint Lőrincz Tibor, Albrecht Melinda
Nyitrai Lia Nyitrai Róbert, Sidó Nikoletta
Örvényesi Dávid Örvényesi Gábor, Marton Andrea
Pataki Péter Pataki Attila Sándor, Prazsák Viktória
Rodriguez Marcell Ábel Rodriguez Marcial, Szántai Mónika
Szabó Kincső Szabó Balázs, György Adrienn
Szőke Tamás Bertalan Szőke Ferenc, Vízi Gabriella

Felsőörs Község Önkormányzata

Köszöntjük Felsőörs Ifjú Polgárait!

Röviddel Egyesületünk – a Nők Felsőörsért Egyesület
-  megalakulását követően 2006. augusztus 20-án,
az Udvarház Étterem Pajta-kertjében  ünnepélyes

keretek között megtartottuk első rendezvényünket és kö-
szöntöttük Szent István Államalapító és az Új Kenyér ün-
nepét. 

A rövid műsorunkat kerti parti követett, amelyen min-
denki nagyon jól érezte magát. Az ünnepély sikerrel zárult.

Úgy gondoltuk, hogy – hagyományt teremtve – a „Szent
István”-i ünnepet minden évben megrendezzük.

2007-ben ezért azt kezdeményeztük, hogy hívjuk meg
az ünnepségre a 2006. augusztus 20. és 2007. augusztus
20. között született ifjú polgárokat, szüleikkel együtt ün-
nepségre azzal a céllal, hogy köszöntsük őket, és kifejezzük
szándékunkat, hogy Felsőörs közössége figyelemmel kíséri
további életüket is.

2007-ben ez így történt.
Ezzel útjára indítottunk egy nemes hagyományt.
2008-ban örömmel üdvözöltük, hogy augusztus 20-án

az Önkormányzat a hagyomány folytatását felvállalta és
egy meghitt ünnepélyen köszöntötte Felsőörs ifjú polgárait is.

A Nők Felsőörsért Egyesület valamennyi tagja nevében
ezúton köszöntjük Felsőörs ifjú állampolgárait szüleikkel
együtt. Kívánunk mindannyiuknak jó egészséget, boldog-
ságot, erőt, kellő szorgalmat és szerencsét az életükhöz.

Külön öröm számunkra, hogy az ünnepeltek között kö-
szönthettük Vízi Gabriellát, egyesületünk tagját gyermek-
ével. Sok boldogságot kívánunk ebből az alkalomból is
neked Gabika családoddal együtt!

Nők Felsőörsért Egyesület Vezetősége 


