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Felsőörsi 

HÍRMONDÓ
2008. október 14-én tartotta soros ülé-
sét a Képviselő-testület.
Az elmúlt ülés óta történt események
összefoglalója:

– Részt vettünk Kántorné Pólus Ibolya
református lelkész beiktatási ünnep-
ségén.

– Szeptember 13-án a focipályán volt
a Sün Kupa öregfiúk focitalálkozó.

– Szeptember 20-án volt a Geokesser
találkozó (idén immár másodszor
adott Felsőörs helyet a programnak).

– Az iskola-tetőtérben rendezte meg a
helyi Vöröskereszt Szervezet és Plell
Olga az Őszköszöntő Falupikniket.

– A Leader-közösség megnyerte a Lea-
der-címet, s ezzel a közel 1,2 milli-
árd Ft pályázati pénzt.

– Szeptember 26-27-én zajlott a Zo -
bor alja–Kelet-Balaton kistérségi talál -
kozó: apropója annak a szerződésnek
az aláírása volt, amelynek értelmében
a Zoboraljáról hozzánk érkező ven-
dégek kedvezményesen vehetik
igény be a vendéglői és szálláslehető-
sé geket (Felsőörsön pl. a Hamuház
Fogadóban).

– Szeptember 27-én összehívta a Szer-
vező Bizottság a Bárókert-Kertvégi te-
lektulajdonosokat, hogy tájékoztatást
nyújtsanak a közművek kiépítéséről.

– A Kelet-Balatoni Kistérség mened-
zsere tájékoztatót tartott a 2009. évi
pályázati lehetőségekről.

– Október 8-án meghitt hangulatú
esten emlékeztek meg a résztvevők az
aradi vértanúkról Rásky Mihályné
előadásán, melyet a Honismereti Kör
szervezett.

– Több felkészítőn vettünk részt az óvo-
da pályázattal kapcsolatban Székesfe-
hérváron.
A Képviselők a testületi ülésen a Szer-

vezeti és Működési Szabályzatot módosí-
tották, s ezzel a Rendezvénynaptárban
történő változásokról ezután a Kultu-
rális Bizottság dönt.

– Első olvasatban tárgyalták az ún.
„Csendrendeletet”, amit lakossági és
szak hatósági véleményezés után végle-
gesít a Képviselő-testület.

– A Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodásának
módosítása után a község zártkerti terü-
letrészein ingatlannal rendelkezők kér-
déseit tárgyalták. E szerint:

a.) felméri a Polgármesteri Hivatal a kül-
területi utakat, s amennyiben nincse-
nek   elnevezve, elnevezi azokat,

b.) A külterületi utak javításánál sorren-
det állít fel: elsősorban a minél több
önrészt összeadó telektulajdonosok
útfelújítási kezdeményezését támo-
gatja, másodsorban a gyűjtőutakat,
harmadsorban az egyéb kiszolgáló
utakat, zsákutcákat.
Amennyiben azonnali beavatkozást
igénylő útjavítási, karbantartási hely-
zet áll elő, egy külön pénzkeret fogja
biztosítani a megoldást.

c.) Internetes adatbankot hoz létre a Hi-
vatal az ingatlantulajdonosok kéré-
sére, aminek segítségével tájékozta-
tást lehet adni a helyi eseményekről.

d.) Amennyiben a külterületi ingatlan-
tulajdonosok maguk közül küldöttet
választanak, őt meg kell hívni a testü-
leti ülésekre.

e.) A különböző külterületi részekre
(Pocca, Kishegy, stb.) a postaládák
mellé gyűjtőládát kell kihelyezni, ami-
ben az önkormányzat szórólapokkal
tájékoztatja a lakosságot.

FÓRUM A HONLAPUNKON
2008. szeptember 18-án Felsőörs Fórumot indítottunk honlapunkon.
A fórum a  www.felsoors.hu bejelentkezési képernyő felső sávjára kat-
tintva érhető el, vagy www.felsoors.hu/forum begépelésével.  Felhasználó
név és jelszó regisztrációja illetve megadása után a fórumon hozzászólá-
sokat, véleményeket, ötleteket várunk Önöktől, akár a megadott téma-
körökben, akár azon túl is. Kérjük, éljenek ezzel a lehetőséggel!  

Felsőörs Község Önkormányzata
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f.) Az önkormányzat kimutatást készít

arról, hogy a külterületen beszedett
építményadót milyen módon fordítja
a külterületre.

g.) Lomtalanítást 2009-ben nem tart az
önkormányzat, lakossági bejelentés
alapján a falugondnok elszállítja a lo-
mokat, s annak költsége levonásra
kerül a külterületre szánt költségve-
tési összegből.
A Képviselő-testület az elfogadott te-

le pülésrendezési terv kapcsán a követ-
ke ző intézkedéseket hozta meg:
– A település északi részén a 010/6 és

0102/26-29 hrsz-ú ingatlanok terüle-
tén hehetővé tette lakóövezet kialakítá-
sát, ezért a 2004-ben megkötött elő-
szerződés alapján kerüljön sor telek-
alakítási szerződés megkötésére.

– Vizsgálja meg a testület, hogy a Feny-
ves utca és a Szilvás utca között gyalo-
gút kialakítható-e.

– A Malomvölgy utcában, a Geológiai
csoda bejáratának telkét 8 millió Ft +
áfa áron meg kell hirdetni eladásra a
Hermann Ottó utcai telkek követ-
kező árverésén.

– A Geológiai csoda új bejáratát ki kell
alakítani a Malomvölgy utca kiserdő
melletti végén, a 2. számú ház mel-
lett.

– Az óvoda épülete mögötti területen (a
parkírozónál) bejáró utat kell kialakí-
tani, mert szelektív hulladék gyűjté-
sére alkalmas területet kell (az óvoda
pályázat miatt is) létrehozni.

– A testület döntött arról is, hogy lakos -
sági kérésre a Bárókert terület keleti
részénél lévő utat Király utcának ne-
vezi el, és az ún. Barecs-közben zsák-
 utca forgalomszabályozást vezet be.

– Az óvodavezető megbízást kapott arra,
hogy amennyiben az intézmény  ben a
gyermekek száma megha ladja a felve-
hető létszámot, szervez zen bizottságot,
s tegyen javaslatot a gyámügyi és köz-
oktatási törvény alapján a felvétel
módjára.

– Az általános tartalék terhére 406,-eFt-
ot biztosítanak a Képviselők a két, sa-
játos nevelési igényű óvodás fej lesztő
pedagógiai ellátására heti 4 órá ban.
Mivel ez a feladat nem látha tó el a

Többcélú Társulás keretében, kezde-
ményezni kell a Társulási Szerződés
módosítását, hogy ez a fela dat a Tár-
sulás keretében ellátható legyen.

– Az iskolában rövidesen meg kell ol-
dani a tantermek bővítését, ezért bi-
zott ság alakult a lehetőségek kidolgo-
zására.

– A faluközpontban lévő parkírozónál
meg kell oldani a csapadékvíz-elveze -
tést, amivel a Bazso 2001. Bt-t bízza
meg a Képviselő-testület.

– Az EMVA Falumegújítási pályázat
keretében szeretné a testület felújí-
tani a Főkút és a Kisperjési lakótelep
közti erdei utat, a Tislér-ház udvarán
kialakítani egy piacot (nyitott szín), s
rendezni, parkosítani az udvart.
Mindez 6.080.321,-Ft lenne, ami-
nek áfa részét (1.216.064,-Ft) kell
önrészként biztosítani.

– Személyes kéréseket tárgyaltak a Kép-
 viselők, minek következtében egy ki-
mé rési vázrajzot átad a Hivatal a ké -
relmezőnek, és amennyiben szüksé-
ges, kitűzet földmérővel egy területet. 
A másik esetben vörös követ vásárol
későbbi beruházásaihoz az önkor-
mányzat. Egy vállalkozónak pedig
behajtási engedélyt ad egy súlykorlá-
tozási táblával ellátott utcába.

– Felvetődött, hogy a szociális bérlaká-
sok lábazatának vakolási munkáját el
kell végezni, de a tervező véleménye
szerint arra nincs szükség, mert az az
eredeti terv szerint készült el. 

– A Képviselők nem tartják szükséges-
nek, hogy az újonnan kialakított te-
lepülésrészeken az utak és a kerítés
közötti közterületeken meghatároz-
zák a kapubejárók kialakításának és
a növényültetésnek a feltételeit. 

– 3 db palack-zsugorító berendezést vá-
sárol a Testület, s azokat elhelyezi az
óvodában, iskolában és a Polgármes-
teri Hivatalban. (A célja ezzel a kör-
nyezettudatos szemlélet kialakításá-
hoz való hozzájárulás.)

– Döntés született a T Á M O P
3.1.4/08/2 pályázat beadásáról, mely
lehetőséget teremt az óvoda további
fejlesztésére (eszközvásárlás az integ-
rált nevelés érdekében, továbbképzé-
seken való részvétel, stb.).

– A Bárókert megkapta a határozatot a
környezeti hatástanulmány elfoga -
dásáról a Vízügyi Felügyelőségtől, vi-
szont előírták, hogy az ivóvíz és
szennyvízcsatorna kiépítésére csak
akkor kerülhet sor, ha útépítési en-
gedéllyel rendelkezünk a területre,
így a következő ülésre tervezői aján-
latokat kell beterjeszteni. A Testület
vállalta a hatástanulmány tervezői
költségének (120,-eFt + áfa) kifizeté-
sét is.

– A Képviselők 100,-eFt támogatást
nyúj tanak az 1280/1 hrsz-ú öreghe-
gyi út lakossági támogatással meg-
építendő útszakaszához, amennyiben
nem gyűlik össze a megfelelő összeg. 

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

FELHÍVÁS
AKépviselő-testület első olvasatban elfogadta  a „csendrendeletet”, mely sze-

rint a belterületen 22.00 – 06.00 óra közötti időben, illetve vasárnap és
ünnepnapo kon 22.00 – 08.00 óra közötti időben tilos mindenfajta mo-

toros gép (kerti gépek, kaszák, építkezéseken használt gépek, fűrészek stb.) illetve
magnó, rádió, zenegép, egyéb szórakoztatási célú hangkeltő eszköz használata.

A Képviselő-testület a rendeletet nem lépteti hatályba addig, amíg az érin-
tettek azt nem véleményezik.

A rendelettervezet megtekinthető a Polgármesteri Hivatalban 
vagy a www.felsoors.hu weboldalon a közérdekű adatok → tevékenységre, műkö-
désre vonatkozó adatok→ jogszabály tervezetek link alatt.

Interneten a weboldal fórum rovatában vagy az onkormanyzat@felsoors.hu
címen várjuk a lakosság véleményét.

Kérem, hogy véleményalkotásával segítse az önkormányzat munkáját.
Felsőörs, 2008. október 16. Kenézné Berei Györgyi

polgármester

(Folytatás az előző oldalról)
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Megyegyűlés hírei
Díjazták a tiszta, virágos településeket      
Hatvannyolcan neveztek a megye 217 településéből „A tiszta, virágos Veszprém
megyéért” 2008. évi közterüket szépítési versenyre, amelynek díjait Lasztovicza
Jenő megyei közgyűlési elnök adta át Csopakon a Szent Donát Pincében októ-
ber 15-én. Ács János Tapolca polgármestere pohárköszöntőjében kiemelte: cél-
szerű lenne, ha az állami cégek is részt vállalnának a települések rendbetételében,
szépítésében. 
A versenyt és a díjátadást a megyei önkormányzat képviseletében Athanassoff
Ibolya környezetvédelmi referens és Horváth László irodavezető irányította és
szervezte.
A háromszáznál kevesebb lakosúak közül első helyezést ért el Bakonyság, máso-
dik Döbrönte, a harmadik helyen Csehbánya végzett. A 300-500 lakos közötti
településeken Zalaerdőd, Mindszentkálla, Dörgicse, az 500-1000 embert szám-
láló helyeken Porva, Bakonyoszlop, Balatonszőlős a sorrend. Csopak, Alsóörs és
Felsőörs került dobogóra az 1000 és 3000 lakosú településeken, a 3000 feletti-
ben pedig Balatonfüred, Tapolca, Csabrendek ért el dobogós helyezést. Külön-
díjban részesült Békás, Ganna és Bakonyszentkirály.
A díjátadáson a helyi nyugdíjasok és iskolások vidám, balatoni hangulatú mű-
sorral szórakoztatták a vendégeket.

Ezerévesek a megyék      
Együtt ünnepli meg Fejér, Pest, Veszprém és Zala megye, illetve Visegrád az eze-
réves évfordulót 2009-ben. Erről egyeztettek Keszthelyen, a Festetics kastélyban
október 8-án a megyék elöljárói, a múzeumigazgatók és kulturális szakemberek.
A találkozón Veszprém megyét Talabér Márta közgyűlési alelnök, V. dr. Fodor
Zsuzsanna megyei múzeumigazgató és Németh József kulturális referens képvi-
selte.
A Veszprém megyei Sólyban, 1009-ben, István király kérésére írt adománylevél
említette először Fejér, Veszprém, Zala (régi nevén Kolon) megyéket, illetve Vi-
segrád megye nevét. Utóbbi az országban az egyetlen István kori vármegye,
amelyre nem épült város.   
- Veszprém megye egyebek mellett várjátékokkal köszönti az ünnepet Szigligeten,
Cseszneken, Sümegen, Nagyvázsonyban, Csobáncon és Várpalotán – adott íze-
lítőt a tervezett programból Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke. Az ezer
év, ezer emlék elnevezéssel díszkönyvet állítanak ki, amelybe ismert szervezeteket,
személyiségeket kérnek fel, hogy jegyezzék fel gondolataikat a megyéről. Prog-
ramjaik között szerepel fotó vándorkiállítás összeállítása, illetve történelmi gyer-
mekprogramok szervezése. A levéltár és a múzeum szervez történelmi
konferenciákat, a közművelődési intézet is sok, színes programmal készül. A négy
megye közös ünneplésének nyitóeseményét május 23-án, Sólyban rendezik meg,
amelyre meghívják a teljes megyegyűléseket. 

Szépkorúakat köszöntött Veszprém megye      
Boldogabb országban élhetünk, ha a korosztályok megtalálják egymással a közös
hangot, kapcsolatukat az egymásra figyelés, a segítőkészség jellemzi - így kö-
szöntötte a megjelenteket Talabér Márta, a megyei közgyűlés alelnöke az Idősek
Világnapja alkalmából rendezett ünnepségen a megyei könyvtárban október 16-
án. Talabér Márta alelnök emléklappal, virággal jutalmazta a szervezetekben ki-
emelkedő munkát végző szépkorúakat.

Rendezvények
November

5. A balatoni halászat, halfajták.
A halászbokor élete. 
Az alsóörsi halászok tragédiája. 
(Honismereti Kör) 

8. Libanap és libabál 
(Nők Felsőörsért Egyesület) 

15. „Táncoljuk körbe Európát”, 
táncház 

19. A reformkori Balatonfüred és az
Anna-bálok története. 
(Honismereti Kör) 

22. Könyvtári vetélkedő iskolások-
nak

28. Adventi készülődés, játszóház 
29. Idősek napja 

(Nyugdíjas Klub) 

December
5. „Karácsony fényei” 

(Nők Felsőörsért Egyesület) 
10. Endrődi Sándor költő élete, ba-

rátsága Jókai Mórral és a bable-
vespartik története.
(Honismereti Kör) 

13. Játszóház, majd táncház 
17. Karácsonyi koncert 
23. Betlehem

FELHÍVÁS

Kézművesség iránt ér-
deklődők számára
csuhézás, kézimun-

kázás, kosárfonás, gyertya-
mártogatás, mézeskalácsos-
ság, valamint filmes és digi-
tális fotó szakköröket indí-
tunk. Jelentkezéseket névvel,
címmel, tevékenység megjelö-
lésével kérjük a Felsőörsért
Közalapítvány postaládájá-
ba helyezni (Polgármesteri
Hivatal bejárata mellett talál-
ható), vagy a Könyvtárba le-
adni. 
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Irodalmi est

AMalomvölgy Általános
Iskola ebben az évben
október 16-án tartotta

hagyományos irodalmi estjét.
A gyerekek osztályonként ké-
szültek műsorral. Nagy érdek-
lődés kísérte előadásaikat, és
bizony óriási tapsot kapott
mindegyik osztály. Emellett
vidám, hangulatos előadásai-
kat végigkísérte a nevetés! 
Kedves gyerekek! 
Köszönjük szépen nektek a
kellemes, szórakoztató előadá-
sokat!
És ne feledkezzünk el a felké-
szítő tanítókról sem. Gratulá-
lunk munkájukhoz! 

(Vajon hogyan tudják elérni
azt, hogy ezek a gyerekek csep-
pet sem izgulnak a fellépése -
ken?  Vagy ha izgulnak is, nem
lehet észrevenni. Jókedvvel,
könnyedén „színészkednek”,
látszik rajtuk, hogy élvezik elő-
adásaikat.)

Plell Olga

Első osztályosok

Harmadik osztályosok

Negyedik osztályosok

Tökös nap!
2008. október
18-án Tökös-nap
volt az Iskolában.

Lehetett tököt faragni, tökmécsest, tökös „vi-
rágkarót”, és denevért  készíteni. Ezen kívül
tököt is ettünk, nyersen is és sütve is. Nagyon
finom volt! Ezúton is köszönöm a játszóház-
ban nyújtott segítségét Balogh Ildikónak,
Schuszterné Lengyel Zsuzsának, Borbély
Györgynek és Lakatos Andrásnak.

Plell Olga

Második
osztályosok
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Őszköszöntő
2008. szeptember 21-én tar-
tottuk Őszköszöntőnket, me-
lyet a Nyugdíjasklub és az
Önkormányzat közösen szer-
vezett. Ez alkalommal színda-
rabot láthattunk a Veszprém
Egyetemi Színpad előadásában.
Így megemlékeztünk a Ma-
gyar Dráma Napjáról is. A
színdarab vidám, szórakoztató
előadás volt. Tetszett a gyere-
keknek és a felnőtteknek is. Az
előadás után jókedvűen ül-
tünk le beszélgetni zsíros ke-
nyér, üdítő, és bor mellett.

Tiszta, 
virágos 
településünk
2008-ban Felsőörs község az
1000 és 3000 lakosú települések
közül harmadik helyezést ért el!
2008. október 15-én Csopakon
adták át a díjat, amely oklevél,
és a vele járó 70.000 Ft összegű
pénzdíj, melyet virágosításra költhetünk!
Köszönjük mindenki munkáját, aki a közterületeken és a lakókörnyeze-
tében segítette községünk megszépülését, amely így derűsebb, színesebb
lett!

Szerkesztség

Fotó: Rásky Miklós
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A medál
Tizenhatodik születésnapomat már

kol légistaként éltem át, kéthetente
jártam haza. Anyu mégis megkérdezett
vágyaimról. (Ha én azokat elmondom!)
Annyi bizonyos, hogy már nem anya-
képpel keltem, feküdtem, forgolódtam
a durva szalmazsákon. Folyama tosan
szerelmesek voltunk valamennyien, ál-
talában reménytelenül.

A család által vásárolt szív alakú me-
dálba azért belecsúsztattam egy fölöt-
tem járó barna kislány aprócska arc-
mását. Valamelyik társam egy csoport-
képből ollózta ki, és adta át egy repeta
ellenében.

Anyám rövid időn belül felkattintotta
a medál fémfedelét, és mindketten za-
varba jöttünk. Nem szólt semmit, csak
fejcsóválva mosolygott egy darabig. Ő
már tudta, amit én még nem, hogy
min den múlandó. Csalódás, szerelem,
kamaszkori pattanások, vágyaim lehor-
ganyoznak majd valahol, végérvénye-
sen. Gyermekeim anyja mellett ő is
öröklakó egy megviselt, szeszélyesen do-
bogó, ki-kihagyó nagy medálban. Ró-
luk orvosom sem tud, nincs is ideje kér-
dezősködni, vagy talán nem is érdekli.

Katonás vízi parádém
Nem tanultam meg úszni. Víziszo-

nyom hasonló a sógoroméhoz, aki
a nagyfröccsben is sokallja a vizet, lesze-
relés után rendszeresen kiöntötte a tele

kanna felét. Hogyne, mikor Szegednél
majdnem a Tiszába fojtották dévaj
sport társai, mert nem hittek neki.

Kiképző tizedesként pláne elsumá-
koltam az úszóleckéket. Csak nem rö-
högtetem ki magam civil közönség
előtt, hűvösbe hajló augusztusi délelőtt.
Ehelyett felöltözve ismerkedtem, vicce-
ket meséltem. Szeretett parancsnokom
többször is üzent, sajnos későn vettem
az adást. Szokatlan módon begorom-
bult, magázott, vetkőzést és mártózást
parancsolt. A nézelődők pártomat fog-
ták, gúnyos beszólásokkal szították az
elmérgesedett hangulatot. Én azonban
rendületlenül gázoltam mind beljebb a
nyakig erő vízben.
– Még két lépés és vége! – gondoltam
ré mülten, de jött egy megváltó hátra-
arc. Életveszély múltán visszatért a lé-
lekjelenlétem, és szórakoztató kedvem.
A medence partján vigyázz-menetet
ver tem, kéretlenül tisztelegtem, igazi
svejki figurát domborítottam ki a meg-
növekedett nézőközönség előtt. Taps
helyett tíz nap szigorítottat kaptam, de
lehetett volna főbelövés, akasztás is a fe-
jemre olvasott vétségek alapján. Fogdá -
ba vivő utamon szerencse világolt. Egy
rúd szalámi a hátországból, paprikaföld
a laktanyakerítésen túl, sörutánpótlás a
kantinból, egy-két kilót sikerült fel-
szed nem a sanyarúnak nem mondható
rabságban.
– Főhadnagy elvtárs jelentem, a fenyí-
tést letöltöttem – tisztelegtem szabadu-
lásom órájában, előírásszerűen. Parancs-
nokom a korábbi kedvességgel magához

vont, és halkan megkérdezte:
– Hiányzott ez neked?
– Főhadnagy elvtárs, kérek még tíz na -
pot! – csaptam össze a csizmasarkokat.
Jót nevetett, és elküldött melegebb tá-
jak ra, jókora távolságra a kalocsai me-
den cétől.

Bezzeg a fiam

Nem hittük, hogy utolsó éves ta-
nárképzősként még behívhatják.

Ráadásul Szolnokra, a műszakiakhoz.
Vittem utána a hegedűjét, de már az
udvaron közölték, hogy nem lesz rá
szükség.
– Gyakorlás nélkül… Gyorsan közöl-
ték, hogy miket fognak gyakorolni, de
még így sem tudtam meg a teljes igaz-
ságot. Arra egy obsitos pincér világított
rá a vasútállomás restijében. Néhány
üveg sör, és meghökkentő történet után
összeölelkeztünk. Megígértettem vele,
hogy gondja lesz a hadköteles magza-
tomra.

Végig sóhajtoztam, könnyeztem a ha-
zautazást. Leszálláskor nem akartam
hinni a szememnek. Fiam pattant le
mosolygósan az előző kocsiból. Gyor-
san elmesélte, hogy adatlapján a „mű.
főisk.” szerepelt, ami lehetett volna „mű-
szaki” is, esetében „művészeti”. Ugye tet-
szenek még emlékezni a két Baradlay fiú
névcseréjére „A kőszívű ember fiaiban”?
Esküszöm, ez is regény be illett, ráadá-
sul nem is végződött tragikusan.

Mindenesetre jobban örültem lesze-
relésének, mint sajátoménak.

Legkedvesebb történeteim Sebestyén Miklós

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/ 577-209; 30/421-6543 

e-mail: konyvtar@felsoors.hu   
Skype: plell.olga 

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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Egy tragikus baleset az oka annak,
hogy ebben a cikkben a közleke-
désről írok.

Balatonalmádi területén történt egy ha-
lálos sérüléssel járó baleset. Egy sze-
mélygépkocsi két személlyel a vasúti
kereszteződésben a tilos jelzés ellenére
a sínekre hajtott és vonattal ütközött.
A várost elhagyó vonat kb. 80 km-s se-
bességgel haladt és mintegy 200 m
hosszan tolta maga előtt a személygép-
kocsit. Mindkét személy a helyszínen
életét vesztette, és csak a tűzoltók tud-
ták a holtesteket kiszabadítani a telje-
sen összeroncsolódott járműből.

A sajnálatos események kapcsán fel-
merült kifogásra, megjegyzésre próbá-
lok válaszolni!

Nem lehetett látni a vonatot a kanyar-
ban. Na és! Ha a jelző lámpa pirosat
mutat – nemcsak vasúti kereszteződés-
ben, hanem közúti kereszteződésben is
– meg kell állni. Ez nem vita tárgya! Ez
az első dolog, amit a kisgyerekeknek
megtanítunk, mielőtt az utcára enged-
jük őket. A baleseti statisztikában elő-
kelő helyen szerepel a figyelmetlenség,
mint ok. Beszélgetünk, telefonálunk
(ha nincs kézben, akkor is elterelheti a
figyelmet) a gépkocsiban, fáradtan,
hosszan, rutinból vezetünk, sietünk. És
nem gondolunk arra, hogy a közleke-
dés veszélyes üzem, a legtöbb áldozatot
követeli tőlünk! És a legtöbb figyelmet
is várja tőlünk!

Az előttünk álló őszi, téli időszakok, a
rosszabbodó látási- és útviszonyok is fo-
kozott odafigyelést igényelnek az utakon,
utcákon közlekedők részéről. Nem csak a
gépjármű vezetők, hanem a kerékpáro-
sok és gyalogosok is gondoljanak a jó
láthatóságra lakott területen kívül
ugyanúgy, mint lakott területen belül.
Tudjuk jól, hogy az utcák kivilágítása
nagyon sokszor hagy kívánni valót
maga után. Jusson ez eszünkbe, amikor
sötétben, sötét ruhában közlekedünk
valahol vagy lelépünk a járdáról. 

Ne csak mástól várjuk el, hogy vigyáz-
zon ránk, mi is vigyázzunk magunkra!
Ezt szolgálja az az országos akció, amely
során a láthatósági mellény használatát,
a kerékpárosok szabályos közlekedését
(rájuk is vonatkozik az ittas vezetéssel
kapcsolatos zéró tolerancia) és a gyalog -
átkelőhelyek megközelítését és szabá-
lyos használatát ellenőrzik kollégáink.
A fokozott ellenőrzés elrendelésének
oka volt, hogy a gyalogosokat és kerék-
párosokat érintő balesetek jelentős ré-
szében megállapítható volt saját fele-
lősségük is.

Úgy gondolom, a mai mozgalmas
életünkben – még, ha nincs is jogosít-
ványa – az alapvető közlekedési szabá-
lyokkal mindenkinek tisztában kell len -
nie, azokat állandóan frissíteni kell, hogy
elkerülhessük a sérüléssel, esetleg tragé-
diával járó baleseteket. Ezért tartja a
Rendőrség fontos feladatának a kollé-

gáink által az iskolákban tartott baleset-
megelőzési oktatást is.

A tél azonban kellemes dolgokat is
tartogat számunkra. Közelednek az év
végi ünnepek, megkezdődik az ajándék
vásárlás időszaka. Legyünk óvatosak,
amikor az üzleteket, bevásárlóközponto-
kat járjuk nagyobb összegekkel a pénz-
tárcánkban. Az elővigyázatlan vásárló az
ajándék vásárlás öröme helyett köny-
nyen kerül a megkárosított áldozatok
sorába. És ne csak a pénzünkre vigyáz-
zunk, hanem arra is, hogy kitől vásáro-
lunk, és milyen minőségű terméket
vásárolunk. Amikor egy feltűnően jó
üzletet ajánl valaki, feltétlen fogjunk
gyanút, ha nem akarunk pórul járni.

A Rendőrségen létezik és kérhető egy
„Tárgyazonosító nyomtatvány”, amelyen
saját magunknak rögzíthetjük a tulaj-
donunkat képező értékesebb tárgyaink
jellemzőit. Ez a kitöltött nyomtatvány
segíthet bennünket a tárgyak (kerékpár,
ékszer, értékes műszaki berendezések,
stb.) pontos leírásában, ha bűncselek-
mény következtében eltűnnek.

Stanka Mária r. szds

Rendőrségi hírek
Hogyan közlekedünk ősszel, télen és rossz időben?

Kedves Olvasó!

A segítségét kérjük a külsőleg megújult Felsőörsi Hírmondó
tartalmi megújításában. Újságunkat színesíteni szeretnénk az
itt élők, több-rövidebb időt községünkben eltöltők írásaival. 
Kérjük, írjon szerkesztőségünknek! Örömmel vesszük, ha saját
verseit, élményeit, érdekes, szép fotóit, rajzait, festményeit, al-
kotásait megosztja velünk és az újság olvasóival! 
Szerkesztőségünk örül véleményének, javaslatainak is! 
Szerkesszük együtt a Felsőörsi Hírmondót!

Kulturális, Oktatási, 
Sport és Ifjúsági Bizottság

Elérhetőségeink:
Cím: Könyvtár és Teleház, 

8227 Felsőörs, Szabadság tér 2. 
Telefon: 87/577-209; 87/577-211;
Mobil: Plell Olga, 30/421-6543
Fax: 87/577-216
E-mail: konyvtar@felsoors.hu; 
Skype: plell.olga
Internetes 
fórum: www.felsoors.hu/forum
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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.

Méretvétel után ruhák készítését, illetve több darabos kon-
fekció méretű megrendelést is vállalok.
Ezen kívül:
• Alkalmi-, esküvői ruhák
• Kosztümvarrás
• Ballagási ruhák, 

akár egész osztálynak is
• Szoknya, nadrág
• Edzőruhák
• Szabadidő ruhák
• Átalakítások
• Igazítások, javítás
• Cipzár csere, felhajtás
Lovas, Malomvölgy u. 15.
Tel.: 06-20/957-2998
www.dubapp.hu 

Varratás

A megye legnagyobb autósiskolája a 

TURBÓ
gépjármvezet-képz kft.

Veszprém, Ibolya út 10-12. OKÉV: 02-0027-04 
Személygépkocsi, motorkerékpár, 
segédmotor-kerékpár tan folyamot 

indít a Felsőörsi Ál talános Iskolában 
vagy Veszprémben igény szerinti időpontban. 

Részletfizetési  lehetőséggel tavalyi árakon. 
Korrekt, türelmes oktatással.  
Jelentkezés: 06/30/644-57-94 

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

Vállaljuk:
• vagyonvédelmi riasztórendszerek telepítését, 

igény esetén bekötését biztonsági szolgálathoz,
• kamera rendszerek szerelését helyi, illetve 

interneten történő távoli eléréssel is,
• kétszárnyú, valamint toló kapu automatizálását.
Császár József tel: 30/2829 970 www.alarmgate.hu

Köszönet
A Felsőörsért Közalapítvány hálás köszönetét fejezi, azok-
nak, akik a személyi jövedelemadójuk 1 %-át az Alapít-
ványnak ajánlották fel. Kérjük, hogy a jövőben is
támogassák alapítványunkat adójuk 1 % -ával. Adószám:
18925575-1-19
Külön köszönjük a DOKK dolgozóinak a felajánlását, akik
ezzel munkatársuk Baumgartner József művégtagjának
megvásárlását támogatják. 
Alapítványunk programjaink sikeres lebonyolításához a fel-
ajánlásokat a Budapest Banknál vezetett egyszámlára -
10104820-63002700-00000008 – illetve a Polgármesteri
Hivatal titkárságán köszönettel fogadja.

Tislér Anikó Alapítvány titkára

Szilveszter
Kedves Felsőörsiek!
Előzetes felmérést végzünk
arról, hogy Szilveszterkor
szívesen töltenék-e el az
éjszakájukat az iskolatető-
térben, egy nosztalgia diszkóban? 
Kérjük, amennyiben szeretné az Óévet 
így búcsúztatni, jelezze!
Plell Olga tel: 87/577-211; 30/421-6543; 

e-mail: konyvtar@felsoors.hu, 
Skype: plell.olga

* Dugulás elhárítás * 
* Víz- és csatornaszerelés *

* Locsolómérők beszerelése * 
* Teljeskörű ügyintézés. *

Nagy József, Felsőörs. 
Telefon:06-20/233-9280: 06-20/356-6079

A mi munkánk 
az Önök biztonsága


