
FELSŐÖRSIHírmondó
Önkormányzati hírek

VI. évfolyam 4. szám 2012. április
A Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Felsőörs község képviselő-testülete soron 
következő, nyílt ülését április 10-én tartot-
ta. Az alábbiakban olvashatnak összefogla-
lót a közérdeklődésre számot tartó napiren-
di pontokról.

A testület új rendeletet alkotott a közte-
rületek használatáról, különös tekintettel a 
mozgóbolt útján végzett kereskedelmi tevé-
kenységekre. Tette ezt azzal a céllal, hogy az 
iparűzési adót nem fizető mozgóárusok ne 
kerüljenek jogosulatlan előnybe a helyi bol-
tokhoz képest. Így a rendelet hatályba lé-
pését követően a mozgóboltoknak közte-
rület-használati díjat kell fizetniük. A he-
lyi önkormányzati rendelet, még nem jog-
erős, mert az új iránymutatások szerint az 
önkormányzati rendeleteket (költségvetési 
és adórendeletek kivételével) először társa-
dalmi egyeztetésre kell bocsátani. A társa-
dalmi egyeztetésre bocsátott rendelet szö-
vege Felsőörs Önkormányzatának hivata-
los honlapján olvasható az ’Önkormányzat’ 
à ’Rendelettervezetek’ menüpont alatt.

A képviselő-testület rendeletet alkotott 
az anyakönyvi eljárásról, elsősorban annak 
érdekében, hogy a megnövekedett igények-
nek megfelelően világos keretek között sza-
bályozza a különböző körülmények közt - 
Felsőörs közigazgatási területén belül - tör-
ténő házasságkötési események díjazását. A 
rendelet az előzőhöz hasonlóan társadalmi 
egyeztetés céljából a fenti menüpont alatt 
olvasható.

A képviselő-testület elvi döntést ho-
zott, miszerint a felvidéki magyar oktatást 
Pográny testvértelepülésünk magyar isko-
lájának közvetlen támogatásán keresztül kí-
vánja megvalósítani.

A képviselő-testület a megnövekedett la-
kossági jelzésekre reagálva tárgyalta a te-
metőkben okozott vadkár problémáját. A 
hosszú távú konkrét megoldásról az illeté-
kes egyházak bevonásával a későbbiekben 
dönt. Addig is árajánlatokat kell beszerezni 
vadhálós kerítés készítésére.

A képviselő-testület a Fő utca Táncsics 
utcai csatlakozásától a Hóvirág utcai csat-
lakozásáig burkolt padka (járda) építésé-
ről is döntött. A költségvetési rendeletben 
erre elkülönített egymillió Ft-os és az Al-
mádi utcai járda építésére elkülönített két-
millió Ft-os előirányzat felhasználását en-
gedélyezte. Az így összesen rendelkezésre 
álló mintegy hárommillió Ft keretösszeg Fő 
utcán járdaépítés céljára történő felhaszná-
lására a testület felhatalmazást adott a Pol-
gármester részére. Feltétel, hogy a frissen 
elkészült terv alapján a beruházást meg kell 
versenyeztetni. A versenyeztetés eredmé-
nyeként a legolcsóbb ajánlatot adóval vál-
lalkozási szerződés köthető úgy, hogy a ki-
vitelezés a forgalomlassító sziget építésével 
összehangoltan legyen megvalósítva.

A soron következő képviselő-testületi 
ülés május 2-án zajlott.

Az ülés egyik napirendi pontja a Lovasi-
sédre tervezett vízvisszatartó gát (záportá-
rozó) ügye volt. A korábban, Felsőörs bel-
területi csapadékvíz-elvezetésére benyúj-
tott pályázati anyag egyik kezelői hozzájá-
rulásának fontos feltétele volt ugyanis a Lo-
vas felé a Lovasi-séden keresztül levezeten-
dő hirtelen nagy mennyiségű csapadékvi-
zek problémájának megoldása. A képvise-
lő-testület felhatalmazta a polgármestert, 
hogy hivatalosan is folytassa az illetékesek-

kel (elsősorban a Lovasi Önkormányzat-
tal) informálisan már megkezdett tárgya-
lásokat.

A képviselő-testület következő soros ülé-
sén a szerződéstervezet ismeretében fog-
ja tárgyalni az idén júniusban lejáró ivó-
víz-közmű üzemeltetésére szóló szerződés 
meghosszabbításának konkrét részleteit.

A képviselő-testület támogatta Kocsor 
Katalin, a Felsőörsi Malomvölgy Általános 
Iskola épületében nyári napközis kézmű-
ves tábor megvalósításáról szóló kérelmét. 
A 2012. július első két hetében szervezendő 
táborra a felsőörsi lakóhelyű résztvevők ré-
szére a szervező 15.000,- Ft/fő/hét táboro-
zási költségből 30% kedvezményt biztosít.

A testület foglalkozott a felújított ún. 
Prevics-ház levágott sarkánál lévő járdasza-
kasz akadálymentes átalakításával és széle-
sítésével is, melyre a beérkezettnél kisebb 
költségű és műszaki tartalmú árajánlatot 
fogadta el a kivitelezőtől.

A képviselő-testület illetve ezt megelő-
zően az önkormányzat Település-gazdasá-
gi Bizottsága a most folyó átfogó település-
rendezési-terv módosítás keretében tétele-
sen foglalkozott a településrendezési esz-
közöket érintő tervezett változtatásokkal. A 
tervezett változtatások munkaanyaga társa-
dalmi egyeztetésre hamarosan elérhető lesz 
az önkormányzat honlapján a megszokott 
helyen.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyve-
it olvashatják községünk megújult honlap-
ján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ 
-> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

Dr. Horváth Zsolt országgyűlési képviselő úr levelében 
tájékoztatott minket, hogy az általa irányított Pannon 
Térség Fejlődéséért Közhasznú Alapítvány egyik 
legfontosabb célkitűzése a magyar hagyományok 
megőrzése, a hungarikumok felkarolása, az értékek feltárása 
országhatárokon belül és túl. E célok érdekében már két 
könyv is megjelent, és szeretnének egy harmadikat is 
megjelentetni „Ízek, illatok, receptek”elnevezéssel, mely 
Veszprém megye receptkönyve lehet.
Azt tervezik, hogy Veszprém megye minden egyes 
településéről legalább egy receptet a könyv tartalmazni fog.

Kedves Felsőörsiek!
Kérjük Önöket, hogy írják meg és juttassák el nekünk azokat a 
recepteket, melyek jellemzőek Felsőörsre! A legjobb receptet 
továbbítjuk a megjelenő receptkönyvbe, és a megjelenés 
után a recept beküldője a fenti könyvet önkormányzatunktól 
ajándékba kapja.
A beküldési határidő: 2012. 05.31.
Bízom benne, hogy a beküldött recepteket a későbbiek 
folyamán a Felsőörsi Hirmondó hasábjain, illetve 
honlapunkon olvashatják és ki is próbálhatják.

Plell Olga

Felsőörsre jellemző étel receptje
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Elkészült
a megújult Prevics-ház

Április közepén már láthattuk kívül-
ről, hogy hamarosan befejezéséhez kö-
zeledik a szociális szolgáltató épület-
nek szánt ún. Prevics-ház, illetve an-
nak a falu tulajdonában lévő első har-
mada. Az építészeti munkák áprilisban 
befejeződtek, jelenleg az épület bebú-
torozása és informatikai rendszerekkel, 
TV-vel való ellátása van még hátra. A 
szükséges (használatbavételi és műkö-
dési) engedélyek beszerzésének függ-
vényében a ház megnyitóját május vé-
gére tervezzük. Ezt követően részle-
tes ismertetőt is közlünk a megvalósult 
programmal kapcsolatban újságunk 
hasábjain.

Szabó Balázs
polgármester

Vargáné Emma
Felsőörs, Alsóörsi út 1.

06/87-477-067
06/20-484-6309

Konfekcionális és egyéb termékek 
varrása, javítása, patentozása.

Kisebb kárpitosmunkát
is vállalok. 

Forduljon hozzám
bizalommal,

segítek!

2012. 04.24.

Május 29-én másodszor rendezzük meg 
a „Fenntarthatósági Napok a Malomvölgyi 
Általános Iskolában” rendezvényt. A pro-
jekt keretein belül 5 alkalommal tartunk 
fenntarthatósági napot, melyeken az isko-
la tanulói mélyülnek el a környezetvéde-
lem, környezettudatosság és a fenntartha-
tóság témaköreiben.

A soron következő alkalmon az iskola 
negyedikes tanulói vesznek részt, kiegé-
szítve a veszprémi Hriszto Botev Általá-
nos Iskola negyedikeseivel. A rendezvé-
nyen a környezeti témájú filmvetítés és 
beszélgetések mellett interaktív foglal-
kozásokkal kívánjuk felkelteni a gyere-
kek érdeklődését a téma iránt s mutatjuk 
be nekik bolygónk környezeti problémáit. 

A nap végén a témához kapcsolódó rajz-
versenyt rendezünk, melynek díjazottjait 
hasznos ajándékokkal jutalmazzuk.

A fenntarthatósági napok megszerve-
zésére a Felsőörsi Önkormányzat nyert 
támogatást az Új Széchenyi Terv KEOP-
610/A/11-2011-126 pályázati kiírás kere-
tében. A projekt az Európai Unió támo-
gatásával, az Európai Regionális Fejlesz-
tési Alap társfinanszírozásával valósult 
meg.

A rendezvény lebonyolítója: Völgyzu-
goly Műhely Kft.

Újabb alkalom
Fenntarthatósági napok keretében

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

Fenntarthatósági napok
a Malomvölgyi általános iskolában

A projektek az Európai Unió 
támogatásával valósulnak meg.

2012. 04.20.

2012. április 17-én a felsőörsi Malom-
völgyi általános iskola első és második 
osztályosai vettek részt fenntarthatósági 
napon. Az élménydús napon a gyerekek-
nek fenntarthatósági témájú filmet ve-
títettek, ökológiai lábnyomot számítot-
tak, Kukatündér társasjátékkal játszot-
tak, zöldségszobrászkodtak és rajzverse-
nyen vettek részt.

A Fenntarthatósági napok célja a he-
lyes viselkedésmintához vezető út bemu-
tatása, a fenntartható életmód és a fele-
lős fogyasztói magatartás elterjesztése 
a mindennapok során. A nap során szó 
esett a környezetbarát csomagolásokról, 
víztakarékosságról, tudatos vízhaszná-
latról, a hulladékmegelőzésről és szelek-
tív hulladékgyűjtésről, valamint ener-

giatakarékosságról. Napközben a gyere-
kek egészséges helyi termékeket kóstol-
tak reggelire és ebédre.

A fenntarthatósági napok megszerve-
zésére a Felsőörsi Önkormányzat nyert 
támogatást az Új Széchenyi Terv KEOP-
610/A/11-2011-126 pályázati kiírás kere-
tében.

A projekt az Európai Unió támogatá-
sával, az Európai Regionális Fejlesztési 
Alap társfinanszírozásával valósult meg.



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
2 3

– „Ez egy áldozat – nyilatkozta Jimi Hendrix, 
miután felgyújtotta a gitárját a színpadon. 
– Azt áldozod fel, amit szeretsz, és én a 
gitáromat szeretem.” Te mióta gitározol? 
Hogyan találtál erre a hangszerre?
– Elég későn kezdtem el, a barátokkal, 
haverokkal együtt találtuk ki, hogy gitárt 
veszünk a kezünkbe. Tizenéves voltam 
már. Magántanárokhoz kezdtem járni 
– mert ahhoz kell járni –, egyikük a 
klasszikus műfajt is oktatta. A klasszikus 
műfajban volt technika, na meg karrier 
(nevet). A barátaim közül mindenki más 
irányba ment, én is évekig abbahagytam, 
dolgoznom kellett. Huszonhét évesen 
iratkoztam be a főiskolára. De a gitárral a 
rockzenén keresztül ismerkedtem meg, és 
ezzel nem vagyok egyedül. A szakmában 
sokan a könnyűzene világából jönnek, majd 
ismerkednek meg a komolyzenével. Ez 
más, mint a hegedű. A klasszikus zenében 
azonban több a lehetőség: a gitárt négy 
ujjaddal pengeted, egyszerre játszhatsz 
dallamot és szólót.
– Az első gitárodra emlékszel még?
– Négyezer-nyolcszáz forintért vettem 
használtan egy hangszerboltban, még ma 
is őrzöm róla a számlát. Az volt az első 
gitárom, de sajnos, a hangszer már nincs 
meg.
– Milyen zenét hallgatsz szívesen? Mit játszol 
szívesen?
– Mostanában dzsesszt, latint, flamencót. 
A klasszikus műfajt játszom a legjobban, 
azt tanultam, de ismerkedem a dzsesszel, 
kedvenceim Pat Metheny és Gary Moore 
dzsesszgitárosok, vagy a kubai Leo 
Brouwer, aki kortárs komolyzenét játszik. 
Nemrégiben vettem egy elektromos gitárt, 
ezen csak hobbiszinten fogok játszani, 
esetleg a barátaimmal alapítunk egy kisebb 
együttest. Ki is néztem a kertünkben üresen 
álló melléképületet, szeretném kialakítani 
úgy, hogy lehessen ott zenélnünk.
– Milyen gyakran lépsz fel nyilvánosan? 
Vonz-e a pódium, szeretsz-e közönségnek 
játszani?
– Nem sűrűn, inkább a nyári hónapokban, 
mivel a munkám és a magántanítványaim 
kevés szabadidőt hagynak az ilyesmire. De 
szeretnék egyszer ezzel többet foglalkozni, 
mint a tanítással. Ha ritkán áll ki az ember 
közönség elé, nehéz dolog, de amikor sűrűn 
játszottam, nagyon szerettem. Jó érzés látni 
az embereket, amint a játékomat hallgatják. 
Itt, a felsőörsi templomokban is felléptem, 
többek között a „Zenés csütörtöki esték 

Felsőörsön” program keretében, amely 
júliustól újra elindul.
– Érdemes a mai világban, ahol az ember 
egy-két kattintással eléri a legnevesebb 
előadók legjobb számait, koncertezni?
– Érdemes. Amikor Nyíregyházán, egy 
zenei szakiskolában először hallottam 
klasszikusgitár-koncertet, vonósokkal, 
hegedűkkel, akkor kaptam kedvet én is 
ehhez a zenéhez. Az élőzenének teljesen más 
hangulata van, teljesen más atmoszférája. 
Még ha nem is olyan neves előadó, mint az 
interneten, sokkal nagyobb élmény.
– Jelenleg a Csermák Antal Zeneiskolában 
oktatsz. Szeretsz tanítani?
– Motivál, és nem mondom, hogy nem 
szeretek, mert a tanításon keresztül én is 
sokat tanulok. De ha nagy óraszámban 
tanítok, kevésbé hatékonnyá válhat a 
munka, minden igyekezetem ellenére is 
kevésbé tudok szívvel-lélekkel tanítani 
egy-egy hosszú nap minden órájában. 
Mint annyi más területen, sajnos itt is a 
mennyiség gyakran a minőség rovására 
mehet. Van néhány tanítványom, akik 
tehetségesek és számomra is motiválóak. 
Száz évvel ezelőtt talán lenne több is, de 
ma már nem divat a gyakorlás. Ma már 
megszoktuk, hogy mindent megkapunk 
készen.
– A feleséged szintén zenész. Ez a közös 
szenvedély hozott össze titeket?
– Nóra fuvolát tanít Ajkán és 
Balatonfüreden. A kislányom, Izabella 
öt éves, még óvodás, de már volt egy 
koncertje (nevet, a kislány a zongorán 
álló fényképére néz). Balatonfüreden, egy 
hangszerbemutató koncerten eljátszotta 
a Süss fel napot. Jómagam Debrecen 
környékéről származom, a feleségem 
kaposvári, de hamarosan mindketten a 
miskolci főiskolára kerültünk, ott ismertem 
meg Nórát. Ő nem akart az Alföldre jönni, 
bár ha én itt a Körmendy prépost (a régi 
Úttörő) utcán fölfelé gyalogolok, gyakran 
visszavágyom… Így kerültünk ide, a 
Balaton mellé.
– A családodban zenél valaki?
– Nem, én vagyok az egyedüli. Érdekes, 
hogy amikor kisgyerekek voltunk, lakott 
a közelünkben egy család öt gyerekkel. 
Hármuk tanult hangszeren, míg mi az 
utcán fociztunk, ők cipelték a trombitát, 
a klarinétot. Az egyikből juhász lett, a 
másikból irodai dolgozó, a harmadikra 
nem is emlékszem. Belőlünk meg zenész… 
megfordult a dolog. De a lányomat érdekli a 

zene, bár még csak bohóckodik. Mégis csak 
gyerek! A zongorát ütögeti, az anyukája 
fuvolája érdekli a legjobban, de néha a gitár 
közelébe is odamerészkedik.
– Mióta élsz itt Felsőörsön? Szereted ezt a 
falut?
– Csaknem három éve költöztünk ide, előtte 
Zircen laktunk egy évet. Veszprémben, 
a városban nem szerettünk volna élni, 
Felsőörs volt a legideálisabb hely. Gyakran 
lenézünk Lovasra vagy Balatonfüredre, 
hűsölünk a Miske-tetőn, Izabella nagyon 
szereti a játszótereket, van a piros, a sárga 
és a zöld játszótér, a csúszdák színeiről 
nevezte el őket.
– Zárásul néhány gyors kérdést tennék fel 
neked, elég, ha egy-egy szóban megválaszolod 
őket. Mi a kedvenc ételed?
– Hú, a magyaros ízeket szeretem leginkább, 
alföldi ember lévén.
– Mit rendelsz szívesen egy cukrászdában?
– (Nevetve) Gitáros vagyok, tehát 
dobostortát.
– Mit főz a feleséged legjobban?
– (A konyha felé néz, vidáman felel) 
Mindent.
– Milyen filmeket szeretsz? Van kedvenc 
filmed?
– Most mondjam azt, hogy a megbosszulós-
megölőseket nézem szívesen?
– Szeretsz focimeccset nézni?
- Nem.
- Melyik zenedarabot szereted legjobban 
játszani?
- Sok olyan van, amit szívesen játszanék… 
De Rodrigo Spanyol szvitjét például nagyon 
kedvelem. 
- Andrés Segovia egyszer azt mondta, a gitár 
minden húrja egy más szín, egy más hang. 
Neked melyik a legkedvesebb gitárhúrod?
- Gitárhúrom? Hát nem a G-húr, azzal 
rengeteg gond van.

Csabai Máté

Szobájába lépve egy öreg rádión akad meg a szemem, „még működik, de 
lehetne régebbi is” – mondja nevetve. Majd egy ukulelét nyom a kezembe, 
s nevetve meséli, hogy a hegedű egyelőre még csak dísz a szobájában. A 
világosbarna zongorához már gyakrabban odaül, „gyönyörű színe van” – 
mondom, s csak magamban teszem hozzá, hogy egy ilyen nekem is kell. De 
a legnagyobb megbecsülést gitárjai élvezik. Kelemen Andrással, a Csermák 
Antal Zeneiskola tanárával beszélgetek.

Itt élünk – Kelemen András
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Felsőörsi krónika
2012. április 1-vel lezárult a jövő évi elsősők 

beíratása. 11 tanulót irattak be a 2012/2013-
as tanévre. Ezen gyerekek számára az ovisuli 
foglalkozások is megkezdődtek.

2012. április 04-ig papírgyűjtés volt az Is-
kolában. 3,6 tonna papír gyűlt össze, ebből 
400 kg-ot a falu lakossága vitt el a gyűjtőkon-
ténerbe. Az ebből (és a farsangi bálból) szár-
mazó bevételt a tavaszi programokra fordít-
ják (erdei tábor és tanulmányi kirándulá-
sok).

2012. április 2-6. között Tojásfa kiállí-
tás volt a Civilházban, melyet a Civil Bará-
ti Kör rendezett. Szebbnél szebb, kedvesebb-
nél kedvesebb húsvéti díszek voltak megte-
kinthetők.

A helyi kiállítókon túl a környező tele-
pülésekről is hoztak bemutatni díszeket a 
felsőörsi kiállításra. Alsóörsöt a Csipkemű-
hely, Lovast Bácsi Zita kerámikus, Csopa-
kot az óvódások munkái képviselték. Né-
meth Erika herendi motívumokkal díszí-
tett tojásait is megcsodálhattuk. A kiállí-
tást Kántorné Pólus Ibolya református lel-
kész nyitotta meg, közreműködött a Búza-
virág Népdalkör. Helyi kiállítók: CBK tagjai, 
Derzsi Mónika, Kozma Dávid, Kaszás Zita, 
Hadnagy Judit és Molnár Szilárd, valamint 
iskolások, óvódások.

Köszönjük szépen (a már másodszor 
megrendezett) szemet gyönyörködtető kiál-
lítást a szervezőknek!

2012. április 8-án Locsolóbál volt a Civil-
házban, melyet a Viola Presszó tulajdosnosa 
Maróti Péter szervezett. Az időjárás éppen 
Húsvétra kellemetlenre fordult, ennek el-
lenére a bálon igen jó hangulat uralkodott 
és szép számú bálozó vett részt. Bogrács-
ban pincepörkölt rotyogott – köszönet Bő-
sze Zoltán szakértelmének, a zenéről a Rit-
mus Duó gondoskodott, éjfél után a férfiak 
még meg is locsolták a hölgyeket, nehogy el-
hervadjanak….

A biztonságról a Polgárőrség tagjai gon-
doskodtak, ezúton is köszönet érte.

Maróti Péter

2012. április 12-én a Magyar Költészet 
Napja alkalmából a Malomvölgy Általános 
Iskola versmondó versenyt rendezett.

„A vers az ember legforróbb vallomása az 
emberi létről.”

(Latinovits Zoltán)
A tavasz nemcsak a természet megújulá-

sának az időszaka, hanem az irodalomé is. 
Ilyentájt egymást követik a „Költészet Nap-
jához” kapcsolódó irodalmi rendezvények. 
A Malomvölgy iskolában április 12-én ren-

deztük meg iskolai versmondó versenyün-
ket. A „Költészet napja” József Attila szüle-
tésnapja, ezért róla szóló megzenésített ver-
sekkel emlékeztünk meg nagy költőnkről.

A zsűri tagjai voltak: Kucsay Nikolett (H. 
Botev tanárnője); Kalmár Lajosné Rózsa 
(Idősek Klubja vezetője); Majoros Emese (az 
alsóörsi iskola tanárnője); Plell Olga (közös-
ségszervező)

41 vers hangzott el. Köztük több József At-
tila költemény is.

Díjazottak:
1-2.osztály korcsoport
I. Kránicz Endre (2. osztály)
II. Nagy Virág (1. osztály)
III. Papp Anna (2. osztály)
Különdíjasok: Herbely Liliána, Zákányi 

Ádám, Bödör Levente

3-4. osztályos korcsoport
I. Tóth Réka (4. osztály)
II. Róza Nicole (3. osztály)
III. Galambos Dominika (4. osztály)
Különdíjasok: Erhardt Enikő, Simon Ba-

lázs

Köszönjük a tanulóinknak, hogy a vers-
mondásukkal emelték ennek az ünnepnek a 
színvonalát. Köszönjük a zsűrinek a közre-
működést a Malomvölgy iskola nevelőtestü-
lete nevében.

Hegyvári Szilvia
a rendezvény felelőse

Április 14-én a felsőörsi öregfiúk foci-
csapata ismét (már harmadszor) Tárkány 
községbe látogatott, ahol a vendéglátó 
község mellett a falu közelében lévő te-
lepülésekről 5 csapatot és hatodikként 
Felsőörsöt hívták meg a „Tárkányi tavaszi 
kupa” elnevezésű tornára. A csapatmér-
kőzések végeredménye már harmadik al-
kalommal az, hogy FELSŐÖRS első he-
lyezést ért el.

Hogy is kerültek Tárkányba? -Pográny 
testvértelepülésünk rendezett öregfiúk tor-
nát pár évvel ezelőtt, ahova Felsőörsön 
kívűl Tárkány községet is meghívták, mi-

vel Tárkány is testvértelepülése Pogránynak. 
Amióta Pogrányban játszottak együtt a fo-
citornán, azóta hívja rendszeresen Tárkány 
község Felsőörsöt. (Remélhetőleg nem bán-
ják, hiszen azóta mindig Felsőörsé a kupa…)

Tavaly a Felsőörsi Falunapokon mi is fel-
kértük Tárkány települést a Rásky Ervin tor-
nán való részvételére, és idén is számítunk 
rájuk.

A focisták ezúton is köszönik a támoga-
tást az önkormányzatnak és Antal Gyulának 
(Gelléri Pince).

Április 15-én Megyei II. osztályú bajnoki 
mérkőzés volt, ahol Szentgál csapata volt az 
ellenfél. Gólzáporos meccsen nagy arányú 
győzelmet aratva Felsőörs csapata nyert, az 
eredmény: 7:1.

Mindkét eredményhez gratulálunk!

Április 17-én „Fenntarthatósági Napok a 
Malomvölgyi Általános iskolában” pályá-
zat lebonyolítását kezdte meg iskolánk. Az 
első és második osztályosok vehettek részt 
a programsorozat első rendezvényén, mely-
ben volt filmvetítés, szelektív hulladékgyűj-
tésről beszélgetés, Kukatündér társasjáték, 
délben az egészséges táplálkozás mentén 
zöldséges pizzát sütöttek a gyerekek, mely-

Díjátadás a versmondó versenyen

Készül a pizza
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hez kecskesajtot is használtak, délután rajz-
verseny volt „Ne pazarolj” témában és zöld-
ségszobrászat verseny. A helyi termékek fo-
gyasztására is figyeltek az Iskolában, így 
reggelire Bíró Zoltán mézét majszolhatták 
a gyerekek. A versenyek díjazottai értékes 
ajándékokkal tértek haza.

Április 17-én „Cseppnyi önbizalom” cím-
mel előadás tartott Kácsorné Sárdi Ágnes a 
Civilházban, amely az inkontinencia problé-
máiról, kezeléséről szólt.

 
Április 20-án a Székely Hadosztályra em-

lékeztünk, Nagy Szabolcs történész-levéltá-
ros segítségével. Kiváló előadást hallgatha-
tott meg az érdeklődő közönség, majd fel-
merülő kérdéseire is választ kapott. Ezúton 
is köszönjük Nagy Szabolcsnak!

Április 22-én vasárnap a Civilház (Tislér-
ház) udvarát lelkes önkéntesek szépítették. 
A társadalmi munkát a Civil Baráti Kör hir-
dette meg tagjai sorában és egyúttal segítsé-
get kért az önkormányzattól. A cél, az ud-
var – falusi portához méltó – szépítése volt. 
A körülbelül tucatnyi önkéntes – kiegészül-
ve az önkormányzat parkfenntartó mun-
kásaival – reggel nyolc órakor fogott neki 
a murva-, föld-, és kőrakások rendezésé-

nek. A támfalak rendezettebbek lettek, a 
közlekedő útvonalak kontúrosabban újra 
lettek szórva, sziklakertek lettek kialakítva 
és odaillő növényekkel beültetve. A mobil 
színpadot is új helyre költöztettük. Mind-
eközben a bográcsban már rotyogott az 
ebédnek való. És bár a kora délutáni eső a 
befejezést két nappal későbbre halasztotta, 
az eredmény így is látványos volt, melyről 
bárki, aki arra jár a saját szemével is meg-
győződhet.

A jó példa reméljük ragadós lesz, nem 
csak az önkéntesség, hanem falusi portáink 
rendezettségét illetően is!

Április 26-án a Mandula Ünnep keretein 
belül került sor a Bakony-Balaton Geopark 
kultúrtörténeti emlékei - Kő és kultúra 
című fotókiállítás megnyitójára. A kiállítást 
Korbély Barnabás geológiai és barlangtani 
szakreferens nyitotta meg. 

Április 28-án A Mandula Fesztiválon 
felsőörsiek is képviselték községünket. A 
Búzavirág Népdalkör, Strenner Viktória és 
az Angels tánccsoport lépett fel és aratott 
nagy sikert az alsóörsön megtartott rendez-
vényen.

Április 28-án a Mandula Ünnepen be-
lül, a Föld Napja alkalmából a Malomvölgyi 
tanösvény ünnepélyes átadására került sor 
a FÉK Egyesület szervezésében, ahol Szabó 
Balázs polgármester úr mondott megnyitó 
beszédet.

Április 29-én a Mandula Ünnepen belül 
„Mandulavirágzás 15 és 35”-ös túrák vol-
tak. A 15 km-es túrán több mint 170, a 35 
km-es túrán 40 induló volt. A túrák útvo-
nalai felsőörsi területeken is áthaladtak. 
A Civilháztól Nordic Walking túra indult 
Csopakra.

Április 28-29-én Antal Gyula, Nagy Sza-
bolcs, Jakab Ernő, Szőke Ferenc Pogrányba 
utazott, ahol borversenyen vettek részt. 
Nagy örömünkre szolgál, hogy a beneve-
zett borok mindegyike díjat kapott, 4 arany, 
6 ezüst, 3 bronz minősítés született. E mel-
lett az eredmény mellett teljes szívből jövő 
barátságot és vendéglátást élvezett delegá-
ciónk.

Akiktől a borok származtak: Gelléri Pin-
ce, Levendula Pince, Szőke Ferenc, Tóth 
Balázs, Benke Kálmán, Pohl József.

Szívből gratulálunk a sikerekhez, és ezúton 
is megköszönjük Antal Gyulának a szerve-
zést!

Szemezgette: Plell Olga

Kácsorné Sárdi Ágnes

Nagy Szabolcs előadása a Székely Hadosztályról

Szilakert a Civilház udvarán Búzavirág Népdalkör a Mandula Fesztiválon

Az Angels Tánccsoport is fellépett az ünnepen

Strenner Viktória

Malomvölgyi tanösvény
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A török elleni harcok Veszprémben és környékén

„Paradicsom, padlizsán,
zöldséget falj, kiskomám!”

A felsőörsi Miske Óvodában fontosnak 
tartjuk, hogy a gyerekek megismerkedjenek 
a környezetvédelemhez kapcsolódó szoká-
sokkal (takarékos vízhasználat, komposz-
tálás, szelektív szemétgyűjtés)

A játékosan végzett munka során a ta-
pasztalatszerzés és a környezet megisme-
rése mellett alakulnak a munkavégzéshez 
szükséges képességek, készségek, tulajdon-
ságok (kitartás, önállóság, felelősség, céltu-
datosság).

Óvodánkban a nagycsoportos gyerekek 
nemcsak azért szeretik a tavaszt, mert ak-
kor többet lehetnek a szabad levegőn, ha-
nem azért is, mert ebben az évszakban kez-
dődhet a kerti munka.

A jó idő beköszöntével kapát, gereblyét, 
lapátot, szitát, vödröt ragadtunk és neki lát-
tunk a munkának. Először a talaj minősé-
gét javítottuk a komposztálónkból nyert jó 
minőségű földdel, melyet átrostáltunk. A 

gyerekek egy része gyakorlottan szórta a 
borsószemeket a földbe, majd gondosan be 
is takarták azokat. A többiek eközben szor-
galmasan rakosgatták a pohárkákba a para-

dicsom és paprika magokat. Az edényeket 
a csoportszoba természetsarkában helyez-
tük el, ahol a gyermekek naponta figyelem-
mel kísérik a palánták fejlődését és szükség 

szerint öntözik azokat. A megerősödött pa-
lántákat közösen kiültetjük a zöldséges ker-
tünkbe, ahol továbbra is gondoskodunk ró-
luk, összegyűjtött esővízzel öntözünk. A 
bőséges termést, a folyamatosan érő zöldsé-
geket (borsó, hagyma, paradicsom, paprika, 
karalábé…) a dajka nénik segítségével beta-
karítják  a gyermekek. Az óvoda mindkét 
csoportjának napi étrendjében szerepelnek 
ezek a saját termesztésű biozöldségek, me-
lyekkel az egészséges táplálkozási szokások 
kialakulását segítjük elő.

„…a gyermek már ekkor megtanulja, hogy 
csak hozzáértő, szorgalmas munkával lehet 
valódi értéket előállítani. Amit pedig a kis 
Jancsi egyszer megtanult és megszokott, azt 
a felnőtt János se felejti el!”

(Bálint gazda)
Nagy Zsuzsanna

Szabó Zsoltné
óvónők

A 160 éves török uralom és háború 
(1526-1686) időtartamában háromszor 
cserélt „gazdát” a veszprémi vár. A török 
sereg 460 évvel ezelőtt, 1552. június 2-án 
foglalta el első alkalommal. A vár elfogla-
lását a keresztények nagy ünnepére, Pün-
kösdre, a Szentlélek ünnepére időzítette. 
(Ugyanezen évben, de októberben történt 
Eger várának ostroma.) Május 20-ra kö-
rülzárták a várat. A Jeruzsálem-hegyről, 
nyugati oldalról és az északi oldali dom-
bokról is ágyukkal lőtték a várat. Az ágyú-
zás tíz napon át tartott éjjel- nappal szü-
net nélkül. A várbeli magyarok viszonoz-
ták az ágyúzást, a török vezéri sátrat is át-
lőtték. Sajnos az ostrom haladtával a vé-
dők között a kimerültség jelei mutatkoztak 
és zendülés tört ki. A várból csoportosan 
kezdtek kiszökdösni a hajdúk. A szökevé-
nyeket a török, a mai Betekints-völgyben, 
nagy kegyetlenséggel, „egy szálig leölet-
te”. A várvédők végül, a szabad elvonulás 
kikötésével kapituláltak. A kivonulás jú-
nius 2-án lehetett, estefelé. A törökök elő-
ször hagyták elvonulni a vár őrségét, mi-
kor bizonyos távolságra voltak a vártól, a 
török lovasság a nyomukba eredt, nagy ré-
szüket lekaszabolták, néhányukat fogság-
ba ejtették. A hősi halottak száma mintegy 
800 főre tehető. A hősi halottak között volt 
REZI GÁL felsőörsi prépost, veszprémi 
kanonok is. A „számadáskönyv” adatai bi-
zonyítják REZI GÁL prépost hősi halálát, 
„aki egyik legértékesebb tagja volt a veszp-
rémi káptalannak” és azon kanonokok kö-
zül, akik Beriszló szellemében harcoltak.

(Beriszló Péter horvát származású, pat-
rícius családban született. Kalocsai ka-

nonok 1500-ban, fehérvári prépost 1507-
ben, veszprémi püspök 1511-ben, horvát 
bán 1513-ban. Hősi halált halt 1520-ban 
a déli országrészben, egy csatában, a szét-
vert török lovasok üldözése közben.)

Az ostrom után a törökök felégettek, el-
pusztítottak legalább 15 Veszprém kör-
nyéki falut. Felsőörs is erre a sorsra jutott. 
A gyönyörű templom és préposti épület 
szintén romos lett. A lakosság rémülten 
elmenekült. Valószínűleg ekkor pusztult 
el a Pecze nevű falu is. Pecze falu a mai 
Peczei-kút dűlő területével lehetett azo-
nos. Temploma is volt. A romos, lakatlan 
házak köveit a szomszédos falvak lakosai 
elhordták. A következő esztendőben már 
újra lakott település volt Felsőörs. Az adó-
szedők listájában szerepelt.

A következő harci cselekmény amely 
a felsőörsi lakosok életére hatással volt, 
1561-ben történt. 1561. május 26-án 
Gyulaffy László tihanyi várkapitány sa-
ját katonáival és a pápai vár négyszáz ma-
gyar gyalogosával Veszprém várát akarta 
visszafoglalni a töröktől. A támadás nem 
volt sikeres, mert árulás miatt a török elő-
re tudott róla. Gyulaffyék megrohamoz-
ták a várat, sokáig harcoltak, de a törö-
kök visszavonulásra kényszerítették őket. 
Tihany felé vonultak vissza, de Lovas fa-
luban megálltak, feltörték a borospincé-
ket és nagy ivás, dorbézolás kezdődött. 
A Fehérvárról ide érkező törökök megro-
hanták a mulatozó magyar katonákat. A 
négyszáz gyalogosból kétszázat levágtak, 
sokan fogságba estek. Ez a szörnyű ese-
mény biztosan kihatott Felsőörs lakosai-
ra is, menekülniük kellett.

Veszprém várának első visszafoglalása 
1566. június 30-án történt. A török Szultán 
nagy hadsereggel átkelt a Dráván, táma-
dást indított a magyar Királyság és osztrák 
Császárság ellen. Elsőre körülzárta Sziget-
várt, melyet Zrinyi Miklós védett. A Kirá-
lyi csapatok Győrben gyülekeztek és tábo-
roztak le. Thury György és Gyulaffy Lász-
ló arra kérték Salm Eck főparancsnokot, 
hogy azonnal vonuljanak Veszprém várá-
nak ostromára, mert a kémeik szerint ke-
vés a török a várban. Június 29-én valóban 
ötezer német zsoldos és kétezer magyar 
katona körülzárta a várat. Az ostrom júni-
us 30-án 9-órakor kezdődött és este 7-órá-
ig tartott. A veszélyesebb helyen a kapu fel-
öl a magyarok, a nyugati várfalon keletke-
zett résen a németek támadtak. A törökök 
olyan vitézül harcoltak, hogy a támadók 
300 embert vesztettek. A törökök vesztesé-
ge 200 halott. Fogoly nem volt. A kialakult 
tűzvészben a vár teljesen elpusztult.

A Dunántúlon szinte folyamatosan lán-
golt az élet-halál harc a törökkel 1687-ig. 
Buda várát 1686-ban foglalták vissza a 
Királyi csapatok. 1687. augusztus 12-én a 
Császári-Királyi fősereg, a Dunántúl déli 
részén, Villány körzetében (Mohács köze-
lében) döntő ütközetben tönkreverte a tö-
rök hadsereg főerőit. A csoda megtörtént: 
megmaradtunk. 

Horváth Lajos
felsőörsi lakos.

Felhasznált irodalom:
Hungler József: A török-kori Veszprém.
Veress D. Csaba: Várak a Bakonyban.
Veress D. Csaba: Felsőörs évszázadai.
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Dátum Időpont Esemény Helyszín

MÁjuS

2. 18.00 Zumba Iskolatetőtér

2. 10.00 Baba-mama klub Református parókia

4. Anyák napi köszöntés Óvoda

6. 18.00 Baba kiállítás megnyitó Civilház

6. 10.00 Anyák napja Református templom

7. 9:30 Ringató Civilház

7. 17.00 Anyák napi köszöntés, Iskola Iskolatetőtér

7. 18:00 A Balaton-felvidék népi építészete - 
Krizsán András, Ybl-díjas építész

Református parókia

9. 17.30 Aerobic Iskola tornaterem

9. 18.00 Zumba Iskolatetőtér

14. 17.15 Aerobic Iskola tornaterem

15. 3. osztály kirándulása Ópusztaszerre

16. 10.00 Baba-mama klub Református parókia

16. 18.00 Zumba Iskolatetőtér

18. 1. osztályosok kirándulása a veszprémi 
állatkertbe

Iskola

20. 10.00 Szenior iskolai találkozó, kiállítással Civilház

21. 9:30 Ringató Civilház

21. 17.15 Aerobic Iskola tornaterem

23. 0.00-
21.00

Kihívás napja Felsőörs

24. 17.00 Kiállítás - Ügyes kezek Civilház

25. Gyereknap és pünkösdi király választás az 
Óvodában

Óvoda

26. 9.00 Gyermeknap és Pünkösdi vásári forgatag Civilház

27. 10.00 Pünkösd, konfirmáció Református templom

29. Fenntarthatósági napok a 4. osztályosokkal Iskola, Civilház

30. 10.00 Baba-mama klub Református parókia

30. 18.00 Zumba Iskolatetőtér

30. Kompetencia felmérés Iskola

05.31 / 
06.01.

16.00 Óvoda évzáró Óvoda

05.31 / 
06.01.

Erdei iskola a 2-3-4. osztályosokkal

júNIuS

2. 3. osztály kirándulása Nagyvázsonyba

3. 10.00 Hittan évzáró Református templom

3. Pedagógusnap

4. 9.30 Ringató Civilház

4. 17.15 Aerobic Iskola tornaterem

5. 17.00 Harmónia AMI kállítás Civilház

8. Sportnap az iskolásoknak Iskola

8. 16.00 Pápay Sámuel tiszteletére emlékünnepség Civilház

9. 9.30 Egyházmegyei hittanos találkozó Reformátos parókia, 
templom

9. 15.00 AmatöRock találkozó, koncertek Civilház

16. 17.00 Iskolai évzáró Iskola

Májusi és június eleji programok

Komposztáló Keret

Kedves Felsőörsiek!
Felhívjuk figyelmüket, hogy komposztáló 
keret még (korlátozott számban) igényel-
hető ingyen a polgármesteri hivatalban. 
Kérjük, használja ki a lehetőséget, kom-
posztáljon Ön is!

Az igényléshez „Nyilatkozat komposztáló 
keret átvételéhez” c. nyomtatványt szük-
séges kitölteni, mely a www.felsoors.hu/
onkormanyzat/letölthető nyomtatványok 
- egyéb menüpontban is megtalálható. Te-
lefon: 87/577-211

Kedves érdeklődők! Az aprításhoz Önkor-
mányzatunktól is igényelhet aprítógé-
pet. Információt Papp Gyula tanyagond-
noknál kaphat, telefon:06-30/256-5665

Amikor a családban ismerik
egymás munkáját

március végén egy este a helyi KmB 
lakásán megjelent két fiatal fiú, hogy a 
presszó előtt verekednek, és betörték a 
buszmegálló üvegét. 

A szolgálatban lévő rendőr kolléga 
helyett élettársa, aki szintén a rendőrségen 
dolgozik, ment azonnal a helyszínre, mert 
a buszmegálló rongálása már nem először 
fordult elő, és addig nem sikerült a tettest 
megcsípni. 

Közben telefonon értesítette a  rendőr-
séget, valamint elkezdte az úgynevezett 
adatgyűjtést, vagyis szemtanúkat keresett. 
Már jól ismerte azt a két erősen ittas férfit, 
akik összeszólalkoztak. A járőrrel megérkező 
körzeti megbízott igazoltatta őket. Azt, aki a 
buszmegálló üvegét kitörte és a másik férfit 
egy sörös üveggel fejbe vágta, garázdaság 
miatt előállították, a sérültet pedig orvoshoz 
vitték. 

A verekedésben résztvevő személyek 
nem akartak „rendőrségi ügyet” a 
nézeteltérésükből, de a gyors intézkedésnek 
köszönhetően megkerült a falu közösségét 
felháborító rongáló.

Stanka Mária r. őrnagy

Félresikerült születésnapi nóta
Vasárnap este Felsőörsről érkezett a 
bejelentés, hogy a helyi presszó előtt áll 
egy férfi, üvöltözik, és félnek tőle. 
A helyszínre kiérkező járőr meghallgatta a 
szórakozóhely pultos nőjét, aki elmondta, 
hogy a férfi a presszóban egy nagyfröccsöt 
ivott, majd távozásakor az ajtó előtt elkezdett 
üvöltözni, ami feltehetően éneklés akart 
lenni, de nem járt sikerrel. A rendőrséget 
csupán azért értesítette, mert el akarta 
kerülni, hogy az élettársa összeszólalkozzon 
az erősen ittas, helybéli férfival. 
A születésnapját aznap ünneplő, időközben 
haza indult, férfivel szemben rendőri 
intézkedésre nem került sor.   

Balatonalmádi rendőrkapitányság
sajtószolgálata
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Kiadja: aFelsőörsi Önkormányzat. Szerkeszti a Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga 
közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő 
templom grafikáját készítette: Németh Gábor Árpád. Készült 600 példányban. Hírek, tudó-
sítások, információk, események közölhetők. Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a pol-
gármesteri hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem feltétlenül 
egyeznek a kiadó véleményével

Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van és ren-
delkezik CASCO biztosítással, de sokallja az önrészt, akkor 
kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől 
függően mekkora részt tudunk átvállalni az ÖN részéből!

Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt, 
akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti az Ön kárát. 
Ebben az esetben, ha a javítással a műhelyünket bízza meg és 
a javítás nettó végösszege meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor 
teljesen mindegy, mennyi  üzemanyag volt az autójában – mi 
teletankoljuk saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.

Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu 

 CAsCós önrész jóVáírás

 teletAnK AKCió

minden típusú autó alkatrész, felszerelés forgalmazása raktárról, vagy rövid 
határidővel. Akkumulátorok, Texhung olajak, Rimet adalékok azonnal raktárból. A bolt 
a Fáskert utcában található. T:06-30-9376-499 Tóth Balázs

Vásároljon helyi terméket a helyi őstermelőtől, különböző fajta mézet. 
Felsőörsi lakosoknak ingyenes házhoz szállítás. Megrendelés interneten is lehetséges. 
Biró Zoltán Tel: 06-30-3909239 biromez@gmail.com

ApróHirDetéseK

F e l H í V á s !

2012. május 13-án vasárnap 9 órától 15 óráig 
BOLHAPIACOT TARTUNK!

Cam: Lovas, Balatoni u. 9.
Mindenféle áruval Németországból alacsony áron.

Eső esetén egy héttel később.

A szabálysértésekről, szabálysértési 
eljárásokról és szabálysértési nyilván-
tartásról megjelent új törvény (2012. 
évi II. törvény) jelentősen szigorodott 
a korábbihoz képest.

 A jelenlegi büntetések kiegészülnek, 
így az új törvény szerint három bünte-
tés lesz kiszabható: szabálysértési elzá-
rás, pénzbírság, és közérdekű munka. 

• A szabálysértési elzárás: 1-60 nap 
lehet, fiatalkorúak esetében: 1-30 nap, 
halmazati büntetés esetén, vagyis több 
szabálysértés egyidejű elkövetésekor, 
90 ill. 45 nap. A jövőben jóval szélesebb 
körben lehet majd alkalmazni az elzá-
rást, ugyanis akit a szabálysértés elkö-
vetése előtt hat hónapon belül már leg-
alább két alkalommal jogerősen elma-
rasztaltak hasonló cselekményért– ki-
véve a helyszíni bírságolást vagy az   
egyéb közlekedési szabálysértéseket – az 
újabb szabálysértés miatt a bíróság ki-
szabhat elzárást, ha azt egyébként nem 
büntetné elzárással.

• A pénzbírság összege: 50.000-
150.000 Ft, az elzárással is büntethető 
szabálysértések esetén 300.000 Ft lehet.

• A közérdekű munka 6-180 óra, 
ezentúl büntetésként is kiszabható lesz. 
Közérdekű munka kiszabása esetén a 
megbüntetett személy köteles a számá-
ra meghatározott munkát elvégezni. 
Amennyiben nem tesz eleget a mun-
kakötelezettségének, úgy az átváltható 
szabálysértési elzárásra.

150000 Ft bírság helyett akár elzá-
rást is kaphat, aki 50.000 Ft értéket 
meg nem haladó értékű lopást (a nem 
gépi meghajtású járművek - például ke-
rékpár – ellopása is), sikkasztást, csa-
lást, orgazdaságot, hűtlen kezelést, 
műemlékek, muzeális tárgyak, hatá-
rok megjelölésére szolgáló hivatalos 
jelek, tömegközlekedési vagy távköz-
lési eszközök, közúti jelzések, továbbá 
parkok vagy az ahhoz tartozó felsze-
relések rongálását követi el. Ugyan-
ilyen büntetést vezet be a jogszabály a 
magánlaksértésre, a valótlan bejelen-
tésre, valamint a bíróság által felosz-
latott társadalmi szervezet működé-
sében való részvételre vagy nyilvános 
rendezvényen a szervezet egyenruhá-

jának viselésére.
A közlekedőket leginkább a ki-

szabható pénzbírságok változása érin-
ti, amely minimuma 5.000 Ft-ra, ma-
ximuma 300.000 Ft-ra emelkedik. Ezen 
belül a helyszíni bírságként kiszabha-
tó maximális összeghatár is emelkedik, 
ma már akár 50 000 Ft bírságot is ki-
róhat az intézkedő rendőr, amely is-
mételt elkövetés setén 70 000 forint is 
lehet. A helyszíni bírságot az új sza-
bálysértési törvény hatályba lépése után 
nem 30 napon belül, hanem 15 napon 
belül kell megfizetni postai csekken, 
vagy átutalással.

Újítás lesz az is, hogy ha a szabály-
sértés elkövetője a felajánlott helyszíni 
bírságot nem fogadja el, akkor a rend-
őr a szabálysértési eljárás mielőbbi le-
folytatása érdekében az elkövetés he-
lye szerint illetékes szabálysértési ható-
sághoz - legkésőbb öt napon belüli idő-
pontra - a helyszínen átadhatja az idé-
zést. A szabálysértési hatóság fogja ki-
hirdetni az eljárásban hozott határoza-
tot, amely a helyszíni bírság összegé-
nek minimum kétszerese lesz. A hatá-
rozat ellen viszont kifogással lehet élni 
8 napon belül.

Változás lesz a járművezetéstől eltil-
tás szabályrendszerében is. Ha a közúti 
közlekedéssel kapcsolatos egyéb sza-
bálysértések elkövetése miatt hat hóna-
pon belül legalább két alkalommal jog-
erősen elmarasztaltak valakit, akkor az 
újabb szabálysértési ügyben járműveze-
téstől eltiltást is alkalmazni kell. A jár-
művezetéstől eltiltás tartama 1 hónap-
tól 1 év lehet.

A szabálysértések felderítését a jegy-
ző helyett a büntetőeljárások során 
már tapasztalatot szerzett rendőrség 
hatáskörébe utalja a törvény, és így bő-
víti a tárgyi bizonyítási eszközök felku-
tatásának lehetőségét, vagyis lehetővé 
teszi a nyomozást.

Első hallásra bonyolultnak tűnnek a 
változások, a céljuk azonban egyértel-
mű: határozottan eljárni a szabálysze-
gők ellen és szigorúan büntetni a „visz-
szaesőket”.

Stanka Mária r. őrnagy

Új szabálysértési törvény

Hirdessen nálunk, így több pénz marad a zsebében!
Csak 2 % jutalék!

Keresünk és kínálunk eladó panorámás és vízközeli házakat, kicsi 
nyaralókat, építési telkeket, lakásokat, exkluzív ingatlanokat, 
tanyát.

Tel: +36 70/3800-296;
E-mail:csudijo.studio@gmail.com

www.csudijoingatlan.hu


