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Árva Zsuzsanna versei
Epigramma
Felsőörsi Hírmondóban megjelent a versem,
Volt aki csak kinevette, s volt akinek tetszett.
De azért én megpróbálok írni megint verset,
Mert ha én írhatok, nekem az a legszebb!

Ha a mesekönyvet olvasod,
és mindezt megtanulod,akkor
majd azt mondhatod,
nyitva áll már az utad,
a második osztályhoz.
Hívogat az iskola,
nyitva van a kapuja,
Azt súgja, hogy menj oda!

Az első versemet öt perc alatt írtam,
Amikor készen lett, nagyon boldog voltam!
Tréfás vers mindenkinek
A sorokat olvasva mindjárt azt gondoltam,
Aratás
Megosztanám Veletek,
amit csak én birtokoltam.
Jaj, de hangos a határ,
Aratják már a búzát.
Fogadjátok szeretettel most az én írásom,
Sorba állnak a katonák,
Következő versemet majd még kitalálom.
Vállhoz veszik a puskát,
S ha tetszik nektek, azt én garantálom,
Célozzák már a búzát!
A jövőben is olvassátok
az én „találmányom”!
De a búza csak nem terül,
A puskagolyó már kiürül!
Felsőörsi első osztályosokhoz:
Búzakalász nagyon örül, Kezdődik az Iskola
A katona mind megőrül! Mert aratás nem lesz végül.
Kezdődik az iskola, nyitva van a kapuja.
Csak rád vár, hát menj oda!
Ezért aztán ágyút hoznak,
Erőlködnek, toporognak, Lesz ott sok jó barátod,
Ezzel majd mindent learatha szorgalmas vagy – meglátod! –
nak!
Szeretnek a tanárok!
De az ágyú egyet „nyögött”,
Jól ﬁgyelj az órákon,
S a katonák feketébbek,
s jutalmad elvárhatod.
mint az ördög!
Így aztán még a határ
Helyesen tanulj meg írni,
Hátán viseli a búzát.
számolni és énekelni,
Mert az ügyetlen katonák
No meg illedelmeskedni!
Learatni a búzát nem tudták!
Akarj mindig jó lenni,
De ez a versem kissé túlzás…
társaidat szeretni!

Gólyahír

Rásky Péter és Mátai Katalin kisﬁa, Péter
2009. szeptember 23-án – szülei, testvére és
nagyszülei örömére – megszületett. Mindketten egészségesek, jól vannak.
Ráskyné Zsuzsa, a boldog nagymama

Kedves Szülők!
Alkalmankénti vagy rendszeres
GYERMEKFELÜGYELETET VÁLLALOK!
OKJ-s dajkai képesítéssel rendelkezem.
Érdeklődni lehet a 06/30/290-81-51-es telefonszámon!

„Okos legyen, mézet egyen”
Termelői fajtamézek (akác, hárs,
aranyvessző, kökény, napraforgó,
repce, és vegyes virágméz) folyamatosan kaphatók az őstermelőtől.

Biró Zoltán
Felsőörs Csöpp út 10. szám alatt
720-as befőttes üvegeit 20Ft/db áron megvásárolom.

Balatonalmádiban őstermelőtől sövénytuja széles
választékban eladó. Érdeklődni este. Tel. 88/ 438-296
Dugulás elhárítás; Vízés csatornaszerelés;
Locsolómérők beszerelése; Teljeskörű ügyintézés.
Nagy József, Felsőörs.
Telefon: 06-20/233-9280 , 06-20/356-6079

www.felsoors.hu
Böngéssze Ön is honlapunkat!
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Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: 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.
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A Felsőörsért Közalapítvány kiadványa

A testületi ülésen történt
2009. augusztus 31-én rendes, szeptember
7-én pedig rendkívüli ülést tartott a Képviselő-testület.
– Az önkormányzat korábbi kérésére a
DRV Zrt elkészítette a község vízellátásának és szennyvíztisztításának következő
évekre szóló rekonstrukciós programjavaslatát, s annak költségbecslését.
A Testület javaslata szerint a programot
korrigálni kell, s a 2010. évi költségvetési
koncepcióban szerepeltetni a jövő évi tételeket.
– A Tanyagondnok beszámolt a szolgálat
előző évi működéséről. Beszámolóját, valamint a 2009. évi költségvetést és a
Balatonalmádi Szociális Intézményfenntartó Társulás I. félévi teljesítéséről szóló
beszámolót elfogadta a Képviselő-testület.
– Az Önkormányzat döntött arról, hogy
csatlakozik a Balaton Riviéra Egyesület
által beadandó Turisztikai Desztinációs
Menedzsment pályázati programjához,
melyben Felsőörs Alsóörssel és Csopakkal társul.
Sikeres pályázat esetén az elkövetkezendő
években nagy mértékű – turisztikai célt
szolgáló – pénzeszköz lesz felhasználható
a három községben.
– A Képviselő-testület megbízta Rásky Mihályné közoktatási szakértőt az Önkormányzati Minőségirányítási Program felülvizsgálatával.
– A Miske Óvoda nyitvatartási idejét –
az óvoda dolgozóinak kérésére – a
2009/2010. nevelési évben megváltoztatta a Testület. Az óvoda 06,30 órától
17,00 óráig tart nyitva.
– 3 pályázat érkezett az óvodai gyógypedagógiai munka elvégzésére. Az óvodavezető
szakmai indoklása alapján a Képviselők
az elmúlt nevelési évben óvodánkban
ilyen feladatokat ellátó szakemberek pályázatát fogadták el. A megbízás 1 nevelési évre szól.

– A Képviselő-testület elfogadta az óvoda
bővítéséről, átépítéséről és eszközbeszerzéséről szóló beszámolót. A beruházás során
70 m²-rel nőtt az óvoda területe, ami
által a gyermekek komfortosabb
elhelyezésére nyílik lehetőség. Az új udvari játékok és a beszerzett eszközök a
gyermekek testi, lelki fejlődését segítik
elő.
– Döntés született a Botev iskolával kötött
intézményfenntartó társulás elmúlt évi
költségvetési kiadásai elszámolásának elfogadásáról is.
– A Képviselő-testület elfogadta a volt zártkertek (Kishegy, Öreghegy, Pocca-Főszőllők) közútjainak elnevezésére előterjesztett javaslatot. A térképeket kifüggesztettük a Hivatal előterében lévő hirdetőtáblán, azokat véleményezni lehet. Végleges
döntés az október végi ülésen lesz.
A külterületi utak felújításának/megépítésének prioritási sorrendjét is felállították, s
4-5 éves terv készül az alábbiak szerint:
1. Eperfa sor (Kishegyi út a keresztig)
2. Vadrózsa utca
3. Felső Öreghegy dűlő, Középső Öreghegy
dűlő, Alsó Öreghegy dűlő
4. Nektár utca,
5. Főszőllőki út
6. Leányka utca
A Testület megbízta a Polgármesteri Hivatalt, hogy a költségvetési koncepcióig készítsen előterjesztést a Köveskút pusztai út
teljes szakaszával érintett ingatlan-tulajdonosok által beﬁzetendő építményadó és
iparűzési adó mértékéről, melynek ﬁgyelembevételével a Képviselő-testület meghatározza az út felújításához, újraburkolásához adandó önkormányzati hozzájárulás összegét.
Árajánlatokat kell kérni eligazító táblák elkészítésére a volt zártkertek közútjainak
elnevezéseiről és utcanévtáblákról is.
Meg kell vizsgálni azt is, hogy milyen pályázati lehetőség van támfalak megépítésé-
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hez, mert az Öreghegyen egy tulajdonos
egy omladozó támfal megépítését kérte.
Tűzvédelmi bejárás során feltárt hiányosságok megszüntetésére és a munkavédelmi szakreferens ajánlására megrendeli
a Testület a jelzett hiányzó táblákat.
Döntés született a Fenyves utca 2. szakaszán – Nagy Tibor tervező által készített
terv és műszaki tartalom alapján – a
csapadékvíz elvezetésének megoldásáról,
melynek költsége 2.006.250,-Ft.
A csapadékvíz-elvezetés kapcsán a
134/23 hrsz-ú telek tulajdonosaival szolgalmi jogi megállapodást kell kötni.
A Kertvég utca csapadékvíz-elvezető árkának 571.875,-Ft áron történő megépítéséről is döntöttek a Képviselők.
A Barecs-közi árok Bárókertek felé húzódó
szakaszának rendezésére, a térképezési
hiba kijavítására földmérőt kell felkérni,
és ajánlatokat hozni a 2 magántelken húzódó csapadékvíz-elvezető árok közterületre helyezéséről.
A Dunasecurity Kft. árajánlata alapján
riasztórendszer épül a Tislér-házban.
A község hó- és síkosság-mentesítésére pályázatot kell kiírni, mert az előző vállalkozóval 3 évre kötött szerződést lejárt.
A Bárókert vízkiközműhálózat kiépítésére
vonatkozó közbeszerzési ajánlattételi felhívást módosítani kellett határidőváltozás miatt.
(Folytatás a köv. oldalon)
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(Folytatás az előző oldalról)

– Az Önkormányzat csatlakozik a Kelet-Balatoni Kistérség Többcélú Társulása
által benyújtandó szociális pályázathoz, melynek keretében a Prevics-ház felújításával új helyszínre költözhet az idősek nappali ellátása, házi segítségnyújtás és családsegítő szolgálat.
A Képviselő-testület a felújítást és eszközbeszerzést 25 millió Ft-ban maximálta, melynek önrésze 10 %-os, azaz 2,5 millió Ft.
– 60,-eFt első lakáshoz jutó ifjú házasok támogatásában részesített egy kérelmező házaspárt a Testület.
– A salzweg-i testvértelepülés borrend tagjainak fogadására legfeljebb 150,-eFt
felhasználását engedélyezik.
– Az Önkormányzat csatlakozik a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2010. évi fordulójához.
– Az Integrált Közösségi Szolgáltató Tér pályázatra nem nyújtja be az Önkormányzat a pályázatát.
– Szakértői véleményeket kell beszerezni arról, hogy a Malomvölgy Iskolához
mekkora tornaterem építése szükséges, és tervezői ajánlatokat kell kérni a
tornaterem építési engedélyezési tervének elkészítésére.
(Erre azért van szükség, mert az Önkormányzat a többfunkciós közösségi
ház építésére nem nyerte meg az 50 millió Ft támogatásra benyújtott CÉDE
pályázatot, s ahhoz, hogy a kiírandó közoktatási pályázat keretében lehessen
tornateremre pályázni (90 %-os támogatással), rendelkezni kell egy tervvel.)
A CÉDE pályázatnál tartalékállományba helyezték a község pályázatát, ami
azt jelenti, hogy december 15-ig még megítélhetik a támogatást, ha mások
nem veszik igénybe nyereményüket.
Iskolánkban már a nyáron össze kellett nyitni 2 osztálytermet, mert a beíratott 21 gyermek nem fért volna el a kis osztályteremben. Az elkövetkezendő években szükség lesz további osztály-összenyitásra, és a tornaszobából
is tantermet kell kialakítani. Gyermekeink számára biztosítani kell a testnesvelés feltételeit, ezért is gondolt arra a Képviselő-testület, hogy mielőbb
el kell kezdeni az előkészületeket (amennyiben nem nyer a másik pályázat)
a tornaterem megvalósításához.
– A Képviselő-testület elfogadta a Betonút Zrt. 1.034.418,-Ft-os ajánlatát a
Kisperjési lakótelepre vezető erdei út felújítására.
– A Tislér-ház udvarára – a régi melléképület helyére – nyitott színt és kemencét kell építeni, ennek érdekében megbízzák Mészáros Lajos tervezőt, hogy
módosítsa korábbi tervét s egyeztessen a műemléki felügyelőséggel.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Rendőrségi hírek
Mit hozott az ősz a rendőri munkában?
Már tavaly bevezetésre került az „Iskola rendőre” program, amely ebben az évben teljesedik ki a Rendőrkapitányság területén.
A program tulajdonképpen rendőri munkának az általános iskolákban folytatott bűn- és
baleset-megelőzési tevékenységét fogja össze.
Minden iskolának van egy kapcsolattartó
rendőre, aki az iskola és a Rendőrkapitányság
között épít ki szoros kapcsolatot. Rendszeresen megjelenik az intézményben, részt vesz a
különböző hivatalos és szabadidős programokon, igény esetén fogadóórát, szülői értekezletet tart, tájékoztatást a pedagógusoknak.
Általa az iskola jelezheti a mindennapi élettel
kapcsolatban felmerülő olyan problémákat,
észrevételeket, amelyek a Rendőrség tevékenységéhez kapcsolódnak, ill. kérhetik a
rendőri munkához kötődő felvilágosító előadások tartását. Az iskolákon keresztül a szülők észrevételeit is szívesen veszzük. Ezt a
kapcsolattartó tevékenységet általában a tele-
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Megújul a református parókia épülete Alkalmaink:
Istentisztelet:

Felsőörs község Önkormányzata kiírja a

Bursa Hungarica Felsőoktatási
Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.
Benyújtás módja: a települési önkormányzatnál
írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban
Benyújtás határideje: 2009. október 30.
Az ösztöndíj időtartama:
„A” típusú pályázat:
10 hónap, azaz két egymást követő tanulmányi félév,
„B” típusú pályázat:
3 x 10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félév.
Az ösztöndíjban kizárólag Felsőörsön állandó
bejelentett lakóhellyel rendelkezők részesülhetnek.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2009.
november 23.
Érdeklődni és űrlapot beszerezni a Polgármesteri Hivatalban lehet Pingiczerné Király
Zsuzsanna főelőadónál. (Tel.: 87/577-210)
Felsőörs, 2009. szeptember 4.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Szabadság tér templom melletti, kissé
félre eső zugában áll a lelkészlak 1914ben emelt épülete. Aki már járt
benne, tudja, hogy patinás épület, szép nagy,
világos szobákkal, gyönyörű cserépkályhákkal, hangulatos fa tornáccal. Azonban az is
szembetűnő, hogy mállik a vakolat, vizesedik egy-egy sarok, elavultak a nyílászárók,
felfűthetetlenek a nagy helyiségek. Évek óta
nincs lakója az épületnek, hiszen gazdaságtalan a fenntartása, az egyházközség pénztárcája pedig nem túl vastag. Gyülekezetünkkel
mégis nagyot álmodtunk: megújítjuk a parókia épületét, szükségünk van modernizált
gyülekezeti otthonra, ahol különféle csoportokban lehetünk együtt, és növekedhetünk
Isten és egymás szeretetében. Ezen a nyáron
lebontottuk a hosszú alsóépületet, és a he-
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lyén egy új szárnyat kezdtünk el építtetni.
Világos, könnyen felfűthető hittanos szobát,
és egy kisebb biblia órás helyiséget terveztünk ide, amelyek egybe nyithatóak lesznek.
A főépület megújításához pályázati támogatást nyertünk az Európai Mezőgazdasági és
Vidékfejlesztési Alapból a „vidéki örökség
megőrzése” c kategóriában. Istennek legyen
hála érte! Jövő tavasszal folytatódik a beruházás, és reménység szerint jövő ősszel birtokba vehetjük megújult gyülekezeti házunkat. Találunk majd a felújított épületben
Gáty Ferenc egyház- és helytörténeti emlékszobát, valamint borászati, szőlészeti bemutatótermet is (ez utóbbi a pályázat egyik
kikötése volt), tágas, világos gyülekezeti termet, teakonyhát, irodát, vizesblokkokat,
valamint a tetőtérben a mindenkori lelkészlakás helyét fogjuk biztosítani, amit átmenetileg szálláshelyként is tudunk majd esetleg
hasznosítani. Őszintén és hittel reméljük,
hogy körülményeink szépülése, épülése hozzá fog majd járulni gyülekezetünk megerősödéséhez, épüléséhez, ill. a falu javát is
tudjuk majd szolgálni megújult közösségi tereinkkel.
„Áldjad lelkem az Urat, és ne feledd el,
mennyi jót tett veled!” (Zsoltárok 103:2)
Kántorné Pólus Ibolya, lelkész

Tisztelt Ügyfeleink!
A Polgármesteri Hivatal pénztári ki- és beﬁzetések rendje 2009. október 01-től az alábbiak szerint
változik:
Segélyﬁzetések: minden hónap első munkanapján
Pénztári nap: minden szerda 08.00-15.00
dr. Könczöl Gábor jegyző

pülések KMB-s rendőrei végzik, a megelőzési
előadó koordinálja, nyújt segítséget, ill. aktívan részt vesz az előadások tartásában, programok szervezésében.
Az iskolakezdéssel kapcsolatosan egy fontos
feladat még az intézmény környékének felmérése közlekedés biztonsági szempontból, és a
szükséges intézkedések megtétele az esetleges
változások tükrében. De nem csak a rendőröknek kell odaﬁgyelni az utcán közlekedő
gyermekekre, hanem minden közlekedő félnek. Gyermekeink biztonságáért mindnyájan
felelősek vagyunk gyalog, kerékpáron, gépkocsiban, tömegközlekedési járműveken egyaránt.
A jogszabályi változásokról az előző hónapban
már volt szó. A szabálysértések közül néhány
átkerült a közigazgatási eljárások közé: biztonsági öv használata nélküli vezetés és utazás,
mobil telefon kézben tartása vezetés közben,
gyermekbiztonsági rendszer használatának elmulasztása, motorkerékpár bukósisak használatának elmulasztása (vezető, utas).
A közigazgatási bírsággal így már nem csak a
sebesség túllépését büntetik. Mi rendőrök na-
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gyon jól tudjuk, hogy a közigazgatási bírság
összegei a magasabb büntetési tételek közé tartoznak. A jogszabályok azonban nem teszik lehetővé a szabálysértési eljárás során
gyakorolható méltányosság alkalmazását. A
kategóriák adottak!
Ebben az évben összességében csökkent a balesetek száma a Rendőrkapitányság területén.
Legtöbb az anyagi kárral járó baleset, több a
könnyű sérüléssel járó, és volt egy halálos baleset is. A motorkerékpár vezetője nem az útviszonyoknak megfelelően vezette járművét. A
gyorshajtás még most is vezető helyen van a
baleseti okok között, bár talán a szigorú bírságolás hatásának is betudható a balesetek számának csökkenése.
A közlekedési balesetekkel kapcsolatban említésre méltó az ittas vezetők számának csökkenése, ami talán magyarázható a zéró
toleranciával vagyis azzal, hogy a rendőri intézkedés során azonnal el kell venni a vezetői
engedélyt, abban az esetben, ha a jármű (kerékpár is) vezetője előzőleg alkoholt fogyasztott. Erre szüret idején különösen tanácsos
odaﬁgyelni!
Stanka Mária r. szds.
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vasárnap d.e. 10 óra

Gyermekistentisztelet:

minden hó 1. és 3. vasárnapján
párhuzamosan az istentisztelettel

Hittanórák:

Óvodás-első osztályos csoport:
hétfő 15.30 (parókia)
Óvodás csoport:
csütörtök 15.30 (parókia)
2-3-4.o.csoport:
hétfő 16.30 (parókia)
5-6.o. csoport:
hétfő 17.15-18.00 (parókia)
Konﬁrmációs csoport: péntek
csütörtök 17 óra

Biblia óra:
Ifjúsági óra:
(időpont egyeztetés alatt)
Családi istentisztelet

következő alkalma: október 18. 10
óra (templom)
Szeretettel várunk mindenkit alkalmainkra!
Elérhetőség:
Kántorné Pólus Ibolya lelkész
(06 20 5124751), Kertvég u.10.
Kovács Gábor gondnok
(789 313), Fő u. 14.
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„az állami repülések célját szolgáló és a közös felhasználású (katonai és polgári) repülőtér 15
km-es körzetében regionális hulladéklerakó hely nem jelölhető ki.” A megyehegyi rekultiválatlan felhagyott kommunális hulladéklerakó 2 km, a királyszentistváni építés alatt
álló regionális hulladéklerakó 11 km távolságra van.
A Balaton amúgy a Ramsari Egyezmény által védett terület (október 1. és április 30.
között), de az egész tó és a parti sáv NATURA 2000 terület (különleges természet megőrzési terület és különleges madárvédelmi övezet), a madarakat tehát még a repülésbiztonság miatt sem lehet eltéríteni.
Ez a tervezett légtérhasználat a Balaton keleti medencéjének ökológiai egyensúlyát
megbontaná, súlyosan károsítaná az itt élő élőlények életfeltételeit, a levegőjének tisztaságát és nem utolsósorban az itt lakók, nyaralók mindennapi életére, egészségére igen súlyos következményekkel járna.
Gazdasági következmények
A beruházók szerint a Balaton idegenforgalmát jelentősen növelné a tervezett repülőtér
megépülése. A józan ítéletű közgazdászok, az érintett polgárok és a balatoni turizmusban érintett vállalkozók szerint pontosan az ellenkezője igaz. Gondoljunk arra, hogy a
térségben 100 km-es körzeten belüli hetedik (Ferihegy, Tököl, Győr, Sármellék, Székesfehérvár, Siófok után), a szűkebb térséget tekintve negyedik (Sármellék, Székesfehérvár,
Siófok után) repülőtér lenne a szentkirályszabadjai. A keleti medencében nemhogy növelné, hanem határozottan csökkentené az idegenforgalmat, mivel – a sármelléki példával ellentétben – a tó fölött húzódna az alacsony légifolyosó. Feltételezhető, hogy
gazdasági szempontból sem tud ennyi reptér nyereségesen működni. Ebben az esetben
joggal feltételezhető, hogy a felszínen látszó proﬁtérdekek mögött talán távlatosabb szándékok húzódnak meg. (A modernizmus révén életösztönétől megfosztott emberek képtelenek már megérteni és megfogalmazni, hogy a repülőszerkezetek többségére
moratóriumot kellene elrendelni egy élhető világ érdekében. Ezt a gondolatot ezúttal
sajnos nem visszük tovább!)
A legnagyobb gazdasági csapás a környék emberitőke-állományát érné. A szentkirályszabadjai repülőgépek nélkül is gyakran szenvedjük el, hogy munkákat megszakítják az
eget szaggató repülő alkalmatosságok. Vajon ki számolja össze az így elveszett idő áldozatát, a pszichés károsodást…?
A vélemények megoszlanak a repülőtér építésével kapcsolatban. Veszprém, Szentkirályszabadja lakossága – tájékozatlansága okán – „hallgat”, sőt, a támogató információk
arról szólnak, hogy többletbevételhez jutnak a települések, és új munkahelyek teremtődnek. Mivel a légifolyosó Veszprémnek csak kis területét érinti, nem foglalkoznak a
környezeti ártalmakkal. (Ne feledjük, hogy a két érintett település ingyen jutott a területhez. Az értékesítésből származó bevétel elsődlegesen az érintett politikusok státuszát
erősítette, természetesen demagógokhoz méltóan foglalkoztatásról és az esetleges adóbevételekről beszélnek csupán. Ne feledjük, oﬀ-shore cégről van szó!) Balatonalmádiban viszont példátlan civil összefogás kezdődött. Megalakult a Kelet-balatoni Légtérvédő
Egyesület, amely széleskörű tájékoztatást ad a lakosság részére, és minden jogi eszközt felhasznál érdekeinek érvényesítésére, és a Balaton védelmére.
Összefoglalás
Úgy gondoljuk, a XXI. században nem lehet kérdés, hogy Magyarország egyik páratlan
nemzeti kincsének, a Balatonnak és ökoszisztémájának sértetlenül hagyása, sőt fejlesztése
fontosabb, mint megépíteni a környék 7. repterét. S az sem lehet kérdés, hogy kb. egy
tucat közvetlenül érintett település lakosságának létérdeke előbbre való, mint néhány
tucat külföldi és budapesti „vállalkozó” proﬁtvárakozásai. S nem utolsó sorban: van-e
még olyan magyar ember, aki nem látja tisztán, hogy mivel tud hozzájárulni a magyar
emberek „jólétéhez” a BudaWest Airport Holding Zrt.?
Minden jó, ha a vége jó! Első fokon az illetékes hatóságok nem adtak engedélyt, hogy
a repülőtér megépüljön. Oﬀ-shorék nyilván nem adják fel! Figyelmünknek tehát egy
pillanatra sem szabad lankadni!
A dolgozat eredetileg a Kodolányi János Főiskola környezet-gazdaságtan kurzusára készült.
A szerző, Horváth Attila engedélyével a dolgozatot aktualizáltam, szerkesztettem
és néhány gondolattal kiegészítettem. Dr. Somogyi Ferenc.
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Kiállítás a
Közösségi
Házban
elsőörsi amatőr fotósok
munkájából összeállított
képekkel tisztelegtünk a
Fotográﬁa Napja alkalmából. A
kiállításunkat LÁNG TIBOR, a
Bakony Fotóklub művészeti vezetője nyitotta meg. Beszédében
kiemelte, hogy a „Fotográﬁa
Napja alkalmával augusztus 29.én az országban számos településén kiállításokkal emlékeznek.
Említést tett arról, hogy 1839.ben találták fel a fényképezőgépet, s az eltelt 150 év alatt nagy
nemzetközi tekintélyt szerzett a
magyar fotográﬁa…. Öröm volt
nézni, hogy a felsőörsiek is próbálkoznak már valamivel.
Bízom abban, hogy indulásnak
nagyszerű dolog. Találtam olyan
képet, amelyik már mutatja a
tigris karmait, hogy jó irányba
indultak el a fotográfusok.”

F

Mi is gratulálunk a fotósok
munkájához és köszönjük a kiállításra adott felvételeket, melyeket készített CSONTÓ RENÁTA,
KÁLMÁN CSABA, PETŐ SZABOLCS,
RÁSKY PÉTER és TAMÁS GERGELY.
A kiállítást rendezte: Tamás Gergely a fotókat kiállításra előkészítette Pető Szabolcs.
A kiállítást támogatta a Felsőörsért Közalapítvány.
Mindannyiuknak köszönjük a
színes felvételeket és kívánunk a
részükre sok. élményekben gazdag pillanatot, megörökíteni
maguk és mások örömére.
TISLÉR ANIKÓ

160 éve történt….
Megemlékezés az 1848-49-es forradalom és szabadságharc aradi vértanúiról
37. Országos Honismereti Akadémia részt vevőiként jutottunk el nyár elején Aradra, ahol a Nyugat-Jelen c. lap
szerkesztősége vendégeiként az aradi vértanúk emlékoszlopához is elzarándokoltunk.
Jó érzés volt, hogy szépen rendbetett, gondozott környezetben helyezhettük el koszorúinkat. Felcsendült a Himnusz, majd
Vörösmarty Szózat c. költeménye. Az emlékoszlop dombjáról oda látszik az aradi vár, a várárok, ahol a tábornokok utolsó
szavaikat, üzeneteiket elmondhatták.
De mi is történt Aradon?
1849. október 6-án 13 magas rangú honvédtiszt, 12 tábornok és 1 ezredes halt mártírhalált. A kivégzettek tetteikkel és
halálukkal hősökké váltak, ezért haláluk a magyar nemzet gyásznapja lett.

A

Aulich Lajos,
honvéd tábornok
Pozsonyban született német polgári családból
Körmöcbányáról Besztercebánya felé vezette ki hadosztályát az ellenség szorításából . A kápolnai csatában már tábornok,
a II. hadtest parancsnoka, ő volt az
utolsó hadügyminiszter.

Damjanich János,
honvéd tábornok
Temes megyében született, szerb katonacsaládból.
A főként erdélyi ifjakból álló szegedi 3.
honvédzászlóalj kiképzésében vett részt.
Katonái, a híres”veressipkások” rajongtak
érte. A III. hadtestet vezeti, majd 1849.
júniusától az aradi vár parancsnoka.
Dessewﬀy Arisztid,
honvéd tábornok
Csákányban született magyar nemesi családból. A szabadságharc előtt a Radetzky
huszárezredben szolgált. Nemzetőr parancsnok, majd a tavaszi hadjáratban az
I. hadtest hadosztály parancsnoka, 1849től a 9. hadtest parancsnoka.
1849 júliusában házasodott meg, ezért
nem menekült ki az országból.

Kiss Ernő,
altábornagy
Temesváron született, dúsgazdag nagybirtokos magyar-örmény nemesi családból.
A 2. Hannoveri huszárezred pa- rancsnoka. Legénységét kitűnően ellátta. 1849
elejétől nem vett részt a harcokban, altábornagyi rangban az Országos Főhadparancsnokság vezetője. Felesége Horváth
Anna Krisztina, akinek emlékére szerveződnek a füredi Anna-bálok. Egy évvel az első Anna-bál után,
1826. nyarán kötöttek házasságot.
Knézic Károly,
honvéd tábornok
Veliki Groljevacban született horvát katonacsaládból. A szolnoki csata, Tápióbicske, Komárom felmentése, Buda
visszafoglalása fémjelzik tetteit. A III.
hadtest parancsnoka, majd 1849 júniusától a hadügy minisztériumban teljesít
szolgálatot.
Láhner György,
honvéd tábornok
Túróc megyében született, német polgári
családból. - (A magyar nyelvet csak törve
beszéli.) - A komáromi 33. gyalogezrednél szolgált, 1848-ban őrnagy, majd tábornok. A hadügyminisztériumba
került, feladata: a honvédsereg felfegyverzése és ellátása. Zseniális szervező. Ő
teszi Nagyváradot a fegyvergyártás központjává, Kossuth szavaival a „magyar Birminghammé”.
Lázár Vilmos,
honvéd ezredes
Nagybecskereken született vagyontalan
magyar-örmény nemesi családból. Polgári pályafutás után – (főpénztáros az
Első Magyar Központi Vasútnál) – utász
százados, őrnagy, majd hadosztályparancsnok. A Felvidék védelmében tűnik
ki, mikor Bem ezredessé nevezi ki. Hadtestének maradványai 1849. augusztus
19-én Lugosnál tették
le a fegyvert.
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Leiningen –Westerburg Károly gróf,
honvéd tábornok
Ilbenstadtban született, elszegényedett
német főnemesi családból.
Felesége magyar. 1848 őszén jelentkezett
honvédnek.
Végigharcolja a dicsőséges tavaszi hadjáratot, a fel-dunai hadtest parancsnoka..
Nagysándor József,
honvéd tábornok
Nagyváradon született, vagyontalan magyar nemesi családból. A császári, királyi
hadseregből vonult nyugdíjba 1847-ben,
mint huszártiszt. 1848-ban jelentkezik
nemzetőrnek. Őrnagy, alezredes, majd
ezredes, a fel-dunai hadsereg lovasságának parancsnoka, majd tábornok.
Pöltenberg Ernő lovag,
honvédtábornok
Bécsben született, osztrák nagybirtokos
nemesi családból. 1848-ban tiltakozása
ellenére helyezték Magyarországra. Felesküszik a magyar alkotmányra és haláláig hű marad ahhoz. Ő, aki magyarul
csak káromkodni tudott, így határozza
meg érzéseit: „Csak a nyelvem német,
szívem magyar, a szabadságért dobog.”
Végig küzdötte a tavaszi és téli hadjáratot, a 7. hadtest parancsnoka volt. A család temetkezési helye Badacsonytomaj.
Schweidel József,
honvéd tábornok
Zomborban született, vagyontalan német
polgári családból Közhuszárként harcolt
a híres Simonyi óbester keze alatt Napóleon ellen. Később felesküdött a magyar
szabadságharcra. Bátorságával kitűnt a
pákozdi, schwecháti ütközetekben. Buda
visszafoglalása után a főváros városparancsnoka lett, később a kormány mindenkori székhelyének helyőrség
parancsnoka.
Török Ignác,
honvéd tábornok
Gödöllőn született, kisbirtokos magyar
nemesi családból. Hadmérnöki akadémiát végzett, kiváló erődítési szakember,
Komáromban várerődítési igazgató.
1848. októberében csatlakozott várőrségével a honvédsereghez. A honvédség
hadmérnöki karának főparancsnoka.
Erődítési terveket készített a párkány-esztergomi hídfőhöz, ő építette a szőregi
sáncokat.

Vécsey Károly, gróf honvéd tábornok
Pesten született magyar főnemesi családból. Apja a magyar testőrség parancsnoka, nővére udvarhölgy, Ferenc József
egyik nevelője. Először a dragonyosoknál, majd a huszároknál szolgált. 1848tól őrnagy a hannoveri huszárezredben.
1849 januárjában eltávolítja áruló
parancsnokát, Eszterházy Sándor tábornokot, és ezzel megmenti a bácskai hadtestet a feloszlatástól. Hűségét Kossuth
lelkes hangú levélben köszönte meg. A szolnoki csata egyik
győztes hadvezére, később az aradi ostrom sereg parancsnoka.. Temesvár ostromához kezd, mikor a szabadságharc
összeomlott. Apja kitagadta.
Hálátlanok lennénk és megsértenénk
emlékét, ha ez alkalommal nem emlékeznénk gróf Batthyány Lajos miniszterelnökre, akit szintén október 6-án végeztek
ki Pesten, az Újépületben.
Vele együtt
emlékezünk
Kazinczy Lajos tábornokra,
Kazinczy Ferenc legkisebb ﬁára,
aki Világos után 12 nappal rakta le a
fegyvert, ezért őt 1849. október 25-én
végezték ki, szintén Aradon.
A történelem a 15. vértanúként tartja
számon.
Aradon a katonai elit kivégzése már augusztus 22-én elkezdődött, amikor felakasztották Ormai Norbert ezredest.
Lenkey János
tábornokot
azért nem végezték
ki, mert a börtönben megtébolyodott; ő néhány
hónappal később
az aradi kazamatában halt meg.
Eddigi ismereteink szerint 123 volt a
kivégzettek száma.
Több száz személyre mondták ki a halálos ítéletet, de a nemzetközi tiltakozás miatt nagyobb részt 420 évi várfogságra mérsékelték. A rabságra ítéltek zöme
Olmütz, Kufstein Arad, Munkács várában raboskodott, míg
Erzsébet királyné közbenjárására többségük 1856-ig kiszabadult.
Kiss Ernő honvéd altábornagy szavaival tisztelgünk emléküknek:
„Istenem! Az újkor ifjúsága egész ember lesz-e? Árpádok dicső
szentjei virrasszatok a magyar ifjúság felett, hogy Krisztusé legyen
a szívük és a hazáé az élezük.”
Rásky Mihályné tanár
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A szentkirályszabadjai
tervezett repülőtér veszélyeiről
(Második rész)

(Kedves Olvasók!
A reptérrel kapcsolatban cikk, melyet Dr. Somogyi Ferenc juttatott el szerkesztőségünkbe teljes terjedelmében megtekinthető a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján, illetve a www.felsoors.hu
(aktuális-reptér) honlapunkon.
A Dr. Somogyi Ferenctől kapott cikket itt az újság hasábjain a
hosszúsága miatt két részletben, az előző (augusztusi,) és mostani
(szeptemberi) lapban jelentetjük meg. A Budawest Airporttól kapott írást augusztusi számunkban olvashatták. A Szerkesztőség)
A zajterhelés
A repülőgépek fel-, illetve leszállása nagy zajjal jár, ennek ökológiai hatásait leginkább a humán szférára vizsgálták, de természetesen az állatok jelentős részének érzékenyebb a füle, mint
az embernek, illetve kicsi a tűrőképessége a zajokkal szemben.
Így valószínűleg költözésre, nemzőképtelenségre, a területen kipusztulásra kényszerítenek több fajt. (A zaj-zenéhez szoktatott
tömegember persze könnyebb helyzetben van, mint az állatok!)
A tervezett 50 dB feletti átlagzaj terhelésű sáv Siófoknál kezdődne és a Balaton teljes keleti medencéjén végighúzódva, és
felerősödve érné el Almádit és Felsőörsöt, ahol a repülőgépek
dübörgésekor akár 75 dB zaj is mérhető majd. (Az átlagzajt a
csendes és zajos időszakok súlyozásával számítják, a zajcsúcsok
természetesen az átlagzajnál lényegesen magasabbak is lehetnek. A kiszámítás módját nyugodtan minősíthetjük képtelenségnek.) A jogszabályban maximált zajterhelés határértéke 65
dB a nappali időszakra vonatkozóan, lakott területen, repülőtér mentén. A befektető azt mondja, hogy a rendelkezések határértékeit nem fogja átlépni. A zaj-gátló védőövezetről szóló
(18/1997. /X. 11./ KHVM-KTM) rendelet táblázata szerint az
S5(2) kategóriájú gépek (pl. Boeing 737) 300 méter távolságból a legtöbb hallható frekvencián leszálláskor kb. 75 - 80 dB,
felszálláskor kb. 90 - 100 dB hangnyomás-szintet jelentenek. A
szentkirályszabadjai reptér előzetes környezetvédelmi vizsgálat
részeként készült zajméréskor egy Boeing 737 repülőgép járt a
reptéren. A három kihelyezett zajmérő pont egyike Káptalanfüreden volt. A várt időpontban az önkormányzat képviselői,
újságírók stb. azonban hiába várták a gépet. Mint később kiderült, a gép fölszállt ugyan, csak nem ebben az irányban. A
tanulmány csak annyit említ meg, hogy a káptalanfüredi zajmérő-állomás értékelhető zajt nem mért… Érdekes eredmény
- tömegembereknek!
A WHO tanulmányt készített a zajnövekedés emberekre gyakorolt hatásairól. Eszerint általában nem az utcai forgalom, az
autók zaja okoz feldolgozhatatlan problémát az emberi szerve-

zetnek, hanem a viszonylagos csöndbe belehasító, impulzuszszerű erős zajhatások. (Ezt igazolhatja minden kisgyermekes
szülő. Amikor Felsőörs felett elhalad egy-egy helikopter, akkor
a 2-3 éves kisgyermekek fedél alá menekülnek – érzékenységtől függően –, akár sokkos állapotba kerülve.) A tanulmány kimutatta, hogy már 5 dB átlagzaj-növekedés jelentős hatással
van a gyermekek számos képességére: memória, koncentráció,
problémamegoldás stb. Az a feltételezés, hogy a zajt meg lehet
szokni, a szakirodalom szerint teljességgel helytelen. A zaj által
okozott élettani károsodások csak hosszú idő után észlelhetők,
amikor már nehezen lehet megállapítani az összefüggést a zaj és
a károsodás között. A zaj okozta maradandó hallásromlás nem
gyógyítható, az idegrendszeri károsodások szintén nagyon bonyolult és nehezen kezelhető folyamatok, tehát a legfontosabb
tennivalónk a megelőzés. A zaj, tartós és intenzív hatásának már
a magzat is érzi a negatív következményeit (kisebb születési súly
stb.), így a zajártalom elleni védekezés nem csak a felnőtt lakosság életminőségét javítja, de az ország jövő nemzedékének
egészségét is.
Biodiverzitás csökkenése
(biodiverzitás = a fajok, fajták sokszínűsége)
A reptér környékén élő fajok életfeltételei megváltoznak, így
csökken a biológiai sokféleség. Egyes fajok elköltöznek, mások
kipusztulnak erről a területről. Így megbomlik a biológiai
egyensúly, illetve mesterséges beavatkozások szükségesek.
A befektetők vállalták, hogy a reptér területén/környékén élő
több ezres védett ürgeállományt kitelepítik (csak reménykedni
tudunk, hogy nem átvitt értelemben használják az „ürge” kifejezést), ezzel megváltoztatják a rendszerben lévő fajok összetételét, hiszen különleges védett ragadozó madarak, sólyom, réti
sas és egerész ölyv is élnek itt, melyeknek fő tápláléka az ürge.
Persze itt repülésbiztonsági szempontok is szerepet játszanak,
hogy a gépeket óvják a madarakkal való összeütközéstől. A következő pontban viszont pont ennek ellenkezőjére láthatunk
példát.
Fokozott katasztrófa-veszély
A reptér tervezett helyszíne ellentmond a Nemzetközi Polgári
Repülési Szervezet (International Civil Aviation Organization,
ICAO) Bird Control and Reduction Manual-jában írt követelményeknek is, miszerint, hogy elejét vegyék a madárrajjal ütközésnek, s ezáltal a katasztrófáknak, a repülőtér 13 km-es
körzetében nem lehet hulladéklerakó. Sőt, az Országos Területrendezési Tervről szóló 2003. évi XXVI. törvény is kimondja
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