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MÁRCIUS 15.
1848. március 15-re emlékezni mindig, minden helyzetben különös és felemelő kötelesség. A nemzet életében
az olyan történelmi sorsfordulók egyike ez a nap, amelyek által többnek és igazabbnak tudjuk magunkat,
érezzük egy közösség törvényszerű összetartozását, és magunk mögött tudjuk azt a szellemi erőt, amit
Széchenyi, Kossuth, Petőfi, Arany, Vasvári, Táncsics, Jókai életműve jelent a magyarságnak. Cselekedetük
történelmi érvényét még a szabadságharc legyőzésének tragédiája sem törölheti el. 1848-ban a nemzeti
függetlenség és a polgári haladás volt a tét.
„Ne ijedjetek meg e szótól: forradalom.
Nem villám ez, csak napsugár, mely szemetekbe süt.
Minden, mi szép, minden, mi fönséges, e szóban benne van.”
(Jókai Mór)
Március 15-e 1848-ban borongós, esős szerdai napra esett. A márciusi ifjak a Pilvax kávéházban gyülekeztek.
Egyetemisták csatlakoztak hozzájuk, két- háromezer főre duzzadt a menet, mire a Landerer-nyomdához értek.
Kinyomtatták a 12 pontot, a Nemzeti dalt. Délutánra a Nemzeti Múzeumnál népgyűlést hirdettek. Pestről
Budára özönlött a tömeg. Ott a helytartótanács hozzájárult a cenzúra eltörléséhez, nemzetőrség növeléséhez, a
bebörtönzött Táncsics Mihály szabadon bocsátásához. Ez volt 1848. március 15-e. Eredményei ezt a napot
örökre nevezetessé teszik a magyar történelemben.
Ismét egy magyar márciushoz érkezünk. Kokárdák, piros- fehér- zöld zászlók, ünneplések országszerte. Sokan
sokfélét gondolunk az ünnepről, és ez így van rendjén. E néhány gondolat jegyében kívánom minden kedves
olvasónak, hogy ki-ki találjon minél több szépet és nemest ebben az évben is március idusán, ünnepeljen
méltón, emelkedetten.

Tisztelettel meghívjuk községünk lakóit
MÁRCIUS 15-e, nemzeti ünnepünk
alkalmából rendezendő megemlékezésünkre a
Művelődési Házba
2013. március 15-én (pénteken) 11 órára
Ünnepi beszédet mond:
Kotzó László polgármester
Közreműködnek: Ősi Általános Iskola tanulói
Ünnepeljünk együtt!

„Köszöntöm a föld összes,
kedves
nőnemű
lényét,
Minden
férfiúi
szív
legtitkosabb
reményét!
E drága tüneményt, mit
teremtett nekünk az ég...
Létezésetek
számunkra
a
világmindenség! …”
Ősi Község Önkormányzata nevében Nőnap
alkalmából sok szeretettel és tisztelettel
köszöntöm községünk lakosságának hölgy tagjait:
Kotzó László polgármester
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A Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai Tankerülete
fenntartásában működő általános iskolákba történő beíratásra
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2013/2014. tanévre történő általános iskolai
beíratásokra az alábbi időpontokban kerül sor:

2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 18.00 óráig
Tanköteles, azaz 2007. augusztus 31-ig született gyermekét a szülő köteles a lakóhelye, ennek hiányában tartózkodási
helye szerinti illetékes vagy a választott iskola első évfolyamára beíratni.
Az első évfolyamra történő beíratáskor
 a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és a lakcímet
igazoló hatósági igazolványt
 és az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolást kell bemutatni.
A felvételről első fokon az iskola igazgatója dönt, elutasítás esetén a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Várpalotai
Tankerületének igazgatója hivatott a felülbírálati kérelmet elbírálni.
Koncz Annamária Tankerületi igazgató
Az egyes általános iskolák körzetébe tartozó települések, utcák és terek nevét az alábbiakban közöljük:
Település: Ősi
Ősi Község közigazgatási területén élő gyermekek kötelező általános iskola felvételét biztosító általános iskolák:
ŐSI ÁLTALÁNOS ISKOLA
8161 Ősi, Ságvári Endre u. 10.
Gyógypedagógiai nevelési-oktatási intézmények:
Bartos Sándor Óvoda, Általános Iskola,
Előkészítő Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézmény
8100 Várpalota, Dankó u. 16/V.

A Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde intézmény óvodai beíratás időpontja:
2013. április 8 - 9. (hétfő, kedd)
8.00 órától 16.00 óráig

Az óvodába történő beíratáskor:




a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolványt,
a gyermek TAJ kártyáját, valamint
a gyermek születési anyakönyvi kivonatát kell bemutatni.
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Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…

Tavaszi kertészkedés, praktikák, időpontok. Ki, mit,hogyan?
Drahovszky Sándor: Amíg nem tudom bekeríteni a kertet, nem veteményezek. Mivel tavaly még a
sütőtököt is zölden éretlenül lelopták, a kukoricát még alig szemes állapotában megtépték.
Mihelyt a kerítést meg tudom oldani a veteményezés is öröm lesz számomra.

Erdélyi Vilmos: Már hozzáláttam a park ágyásait rendbe tenni, bár még csak a virágos részét kezdtem el,
kapálgattam, de még nagyon sáros. Összeszedtem a gallyakat, erősödjenek a növények. A kökény
virágzásakor, még számíthatunk fagyra, ezt érdemes figyelembe venni. Tavaly áprilisban ültetem a
virágokat és jött a fagy, nagyon sok kipusztult.
Április vége, május eleje felé kezdem el a veteményezést a kertben. Mindenfélét vetek, ami kell. Zöldség,
sárgarépa, bab, borsó uborka stb. Nagyon szeretek kertészkedni. Aki a virágot szereti rossz ember, nem
lehet. Jó lenne, ha a faluban többen így gondolkodnának, ha nem is csinálják, legalább tiszteljék más
munkáját. Nem tudok elmenni a gaz mellett. Idén újabb helyeket fogok bevirágosítani. Az öntözés az
okoz problémát. A Palántákat beiszaposítom, benedvesítem a talajt alatta, de ehhez sok víz kell. A nyári
nagy melegben is csak kókadoznak öntözés nélkül.
Elvállaltam a park, a polgárőrség és az orvosi rendelő előtti virágágyások rendbetartását, és még
egészségem engedi, megfogadtam szépíteni fogom a falut.
Marika néni: Nálunk elég köves a kert, így ha már egy kicsit jobb az idő, ki lehet menni a kertbe, nem sáros. Vetünk mindenből egy
kicsit. Az a baj, hogy sokat kell öntözni, és így is vagy bejön, vagy nem, mert volt, hogy a sárgarépa kisem kelt. Van, hogy már az
elvetett mag sem jó, valami baja lehet, ilyenkor az ember elgondolkodik, érdemes-e ezzel szenvedni, amikor a piacon is
megvehetnénk. Amennyibe például a vetőburgonya kerül, abból ősszel annyit meg tudnék venni, hogy kettőnknek elég lenne bőven,
de hogy ne a gaz nőjön a kertbe, azért inkább veteményezünk.
Marton László: Amint egy kicsit kisüt a nap, már megyünk ki a kertet rendbe szedni. Az őszi vetésű borsót és zöldséget már ősszel
elvetem, jól bírják a téli fagyokat, lassan már virágzik a borsó és ilyen korra már friss zöldség zöldjét használhatunk a főzéshez.
Régen az anyósom még mindennek eltette a magját, amit azután tavasszal elvetett, de mi már inkább megvesszük a boltba. A
paradicsom és a paprika magokat kis dobozokba vetjük, majd amikor már jobb az idő és a palánták megerősödnek, kiültetjük őket a
kertbe, vagy a fólia alá. Volt olyan év, hogy nem voltak túl hidegek és még decemberben is tudtunk a fóliasátorból paprikát szedni.
Sokat kell vesződni a kerttel. Kapálni, gazolni, öntözni, megfelelően trágyázni, hogy szép egészséges zöldséget kapjunk.
Megvehetnénk a piacon is, de teljesen más az íze egy itthon termett sárgarépának, borsónak, káposztának, mint egy nagy üzletben
megvásárolt, felfújt, különböző dolgokkal lekezelt zöldségnek. Aztán ott vannak a gyümölcsfák, meggy, barack, szilva. Nagyon
fontos ilyenkor, rügyfakadás előtt gyümölcsfák és a szőlő metszése. Több éve csinálom már és meg van már rá a módszerem, hogy
kell
jól megmetszeni,
a nedvesség
lent maradjon
a töveknél.
megfelelőhelyre
időben
történő permetezés
is, hisz
újabb és
Göndöcs
Károlyné: Félhogy
kertbe
búza van vetve,
egy kis részében
mégFontos
szőlő, aa maradék
veteményezek.
Kimegyek
egy-egy
újabb
betegségek
és
kártevők
ellen
kell
megvédeni
gyümölcsfáinkat.
órára, de sajnos az egészségem már nem engedi, hogy egész délelőtt, vagy délután ott dolgozzam. Felszántották a földet,
gereblyéztem, a korai borsót, apróveteményeket, zöldséget, amiket lehet, ami nem fagy meg, elvetem már ősszel. Rajnai törpe
például egy elég korán vethető fajta, már március közepén rakható. A szőlő közé, mert ritka, előző évben felmagzott hagyma magját,
vetem, ezt is ősszel, mert ha esetleg elfagyna, ezeket tudom tavasszal pótolni. Fokhagymát is mindig őszit vetek, mert nagyobb és
tartósabb, mint a tavaszi. Vetek majd káposztát, karalábét is. Gyomtalanítani, kapálni fogok, hisz a tikhúrt nehéz kipusztítani. Még
senki nincs a kertben, de én már kint vagyok, most is onnét jöttem be. Kihúzom az árkot, én soha nem méregetem a centit, hogy
hova szórjam a magokat, vagy hova dugjam a hagymát, még is kikel szépen minden. A fákat és a szőlőt nem én metszettem, mert
mindig Karcsi bácsi csinálta, én nem szorultam rá, ezért most, megkérek egy kedves szomszédot, aki megcsinálja nekem.
Siliga Éva: Nálunk az üzletben már januárban elkezdik keresgélni a magokat februárban, már sokan beszerzik
a legfontosabbakat, de igazából márciusban kezdődik meg a vetőmag szezon. Általában először a palántázni
való magokat szerzik be (paprika, paradicsom) és a korai kelésű termékeket: korai borsó, karalábé, saláta…
Mivel ilyenkor már minden mag kapható így már a dughagyma, bab, kukorica, vetőburgonya, lucerna is
nagyon kelendő. Az a jellemzőbb hogy mindent egyszerre megvesznek. A szerszámokat is ilyenkor szokták
renoválni, nyeleket vesznek, kapát, ásót és csákányt, mivel a metszés is ilyenkor aktuális, metszőollókat is.
Fontos a megfelelő védekezés is a veteményesben talajfertőtlenítéssel, a szőlőben – gyümölcsösben lemosó
permetezéssel kezdenek a kertészkedők. És persze a megfelelő trágyázás sem hiányozhat.
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Kedves olvasóim!
Szeretném Önöknek
ezen a kis riporton
keresztül bemutatni
Mónus Gyulát, a
MetalTec2001 Kft
ügyvezető igazgatóját
és vállalkozását.
Winterné
Holler
Mónika: Kedves igazgató úr, nagyon köszönöm, hogy
elfogadta a felkérést erre a bemutatkozásra.
A MetalTec2001 Kft az azt is jelenti, hogy 2001-ben
alakult?
Mónus Gyula: Német tulajdonú vállalat volt ezen a
telephelyen, de rossz vezetés és pénzügyi problémák miatt
felszámolásra került. 2001-ben, közösen alapítottuk, a német
féllel a MetalTec2001 Kft-t. Gépei egy részét én
megvettem, így 50-50 %-ban voltunk tulajdonosok, azzal a
felosztással, hogy Ő hozta volna külföldről a munkát, én itt
irányítottam volna a céget, de mivel ez nem valósult meg és
cégbezárással végződött volna, így 2002-ben kivált a német
partner. A további működés biztosításához az ő adósságait is
átkellett vállalnom.

összegyűjtöttünk, megvettünk, csatarendbe állítottunk, az
nem kellett és a mai napig sem kell. Nem lehet visszahozni,
ez nem fog változni, ez nem jön vissza Magyarországra.

A teljes termékpalettát lecserélték. Miért volt erre
szükség? Azok a partnereink, akik addigi megrendelőink
voltak, az ő áldatlan tevékenysége folytán már nem akartak
tőlünk rendelni, ezért át kellett állnunk. Az én feladatom lett
új partnerek keresése, kikkel meg tudtuk oldani a különböző
problémáinkat, stabilizálni tudtuk a céget. A gyártás
volumenét 2009-re 2003-hoz képest 11-szeresére növeltük.
Nagyon sok új gépet vettünk, új gyártási technológiákhoz
próbáltunk termelőeszközöket beállítani

Számítanak
dolgozói
utánpótlásra,
próbálják
népszerűsíteni a céget a fiatalok körében? Mi csak
ismeretség alapján veszünk fel dolgozót, megnézzük, ki jön
ide. Azon kívül tanulókat is képzünk, és a tanulók közül is
megpróbálunk itt tartani olyanokat, akik megfelelnek a cég
elvárásainak. Próbálunk egy olyan dolgozói társaságot
kialakítani, akik hosszútávon hajlandóak úgy együtt
dolgozni velünk, úgy, hogy a saját és a cég érdekeit
maximálisan képviselik.

Miért pont Ősi? A meglévő telephely adott volt, ezt volt
célszerű fejleszteni.
Miért támogatja a települést? A település támogatása
nekem fontos dolog. Az, ha valaki valahol tevékenykedik,
számomra természetes, hogy a lehetőségeihez mérten
támogassa azt. A lehetőségeink sajnos csekélyek, mert nem
vagyunk egy nagyon tőkegazdag cég, amely mindenféle
anyagi javakkal meg van támogatva. Nagyobb arányban is
segítenénk a települést, ha erre volna módunk.
A foglalkoztatottjai közül vannak-e helyiek? Milyen
arányban? A foglalkoztatottak fele körülbelül Ősi lakos.
Vannak tervei a távolabbi jövőt illetően Ősivel
kapcsolatban? Fejlesztések, munkahelybővítés?
Ez természetesen mindig üzletfüggő. Abban a pillanatban,
amikor egy olyan partnerünk jelentkezne, akivel tudnék
szerződést kötni, amelyen keresztül jelentős árbevétel
bővülést érnénk el, tovább építkeznénk, fejlesztenénk, de
egyelőre nem látszik ennek a lehetősége. A gazdasági
rendszer nem kedvez annak, hogy munkahelybővítés
bontakozzon ki. A 2008 utáni gazdasági válság bennünket is
érintett. A 2010-11-es évre betervezett csarnok építése és a
gyártókapacitás növelése az autóipar kivonulása után
teljesen feleslegessé vált. Nagy kiesés volt ez a
vállalkozásban, hisz 90 %-ról 15 % százalékra csökkent az
autóipari cikkek gyártása. Az a géppark, amit

Miben rejlik a cég sikere? Létezünk. Nagyon nagy sikerről
itt nem tudunk beszélni. Személy szerint én ezzel nem
vagyok elégedett, mert egy cégnek nem az a célja, hogy
létezzen, hanem, hogy fejlődjön, több embert tudjon
foglalkoztatni, több embernek tudjon megbízható
megélhetést biztosítani. Az itt dolgozók szeretnek itt
dolgozni. Igyekszünk családiasan működni, ha lehetőségünk
van rá, az emberek munkáját honorálni, az ünnepek
alkalmával kicsit megajándékozni. Sajnos korlátozottak a
lehetőségeink
Megfelelő módon bánunk egymással, emberi módon, nem
lélektelenül, odafigyelünk dolgozóink problémáira.
Mi a legnagyobb kihívás egy cégvezető számára? A
lehető legnagyobb üzleteket kellene megkötni, a legjobban
működtetni a céget, hogy valamiféle nyereséget és anyagi
biztonságot érjünk el, amin keresztül az itt dolgozók is
megtalálják a számításukat. Stabilan élje az életét és hosszú
távon úgy láthassa, hogy a jövője biztosított. Ez a
legnagyobb kihívás.

Honnan vannak megrendelők, melyik külföldi
országokba szállítanak? Többsége német, osztrák cégek,
de szállítunk Írországba és időnként Angliába is.
Magyarországra is persze, de termékeink 90 %-a külföldre
megy. A minőség rendkívül nagy szerepet játszik a
termékeinknél, mert minőség nélkül nem elképzelhető, hogy
külföldre szállítsunk. Nagyon sokszor előfordul, hogy
nekünk magasabb minőségi szintet kell elérnünk, mint
mondjuk egy helyi cégnek az adott országban. Ennek is
köszönhető, hogy 2008-ban elnyertük az iparkamara által
meghirdetett minőség díjat (Veszprém Megye Minőség
díjasa), valamint tavaly a NAPLÓ alapított Az év
Veszprém megyei kisvállalkozása díját. Ezek szép és jó
dolgok, komoly elismerésnek tekintjük, de ettől függetlenül
a magyar vállalkozásoknak nagyon keményen meg kell
küzdeniük az önálló fennmaradásért, illetve, hogy
valamiféle gazdasági eredményt el tudjanak érni.
A cég hosszú távú célkitűzése az, hogy természetesen
hosszú távon tudjon működni, és a dolgozóinak hosszú
távon biztos megélhetést biztosítson.
„A Mi Újságunk” sorain keresztül is szeretnénk Mónus
Gyula segítségét megköszönni, további sikereket kívánunk
neki a vállalkozói szférában és a magánéletében egyaránt.
Winterné Holler Mónika
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November 11-én játszottuk az utolsó bajnoki mérkőzést a 2012/2013-as bajnokságban. Ezután sokan
teremtornákon vettek részt, hogy a 2013. március 16-án kezdődő bajnoki mérkőzést minél jobb
formában kezdhessék.
Az edzések már február 5-én elkezdődtek, amiket nagy létszámmal látogatnak a labdarúgók. Nem ritka, hogy közel
húsz fővel tarthatja meg id. Tolner András az edzéseket. Ifistáink is szép számmal jelen vannak az edzéseken, sőt
nekik már külön edzésük is van péntekenként az új ifi edzővel, Kernya Ákossal. Így lehetőségük van a fiataloknak,
hogy együtt edzve jobban össze szokjanak és fejlődjenek.
Az edzések mellett természetesen felkészülési mérkőzéseket is játszottak játékosaink. Külön a felnőttnek és az ifinek
is lett szervezve edzőmérkőzés, amiken inkább a mozgás és edzés, ifistáinknál az összeszokás volt a cél, nem pedig
az eredmény, de ettől függetlenül a mérkőzések többségét megnyertük.
A téli átigazolási időszakban érkeztek hozzánk játékosok. A felnőtt kerethez igazolt Kiskó Ádám, illetve visszatért
Simon Róbert és Papirovnyik Zsolt. Tavasszal az ifi csapatban több új játékost is láthatunk; Szittya Rajmund, Vajda
Krisztián, Vajda Ferenc, Domokos Máté, Diósi Bence mind leigazolt csapatunkhoz.

Balogh Ádám

Az Ősi „Andreotti” S.E. női kézilabda csapata befejezte felkészítő, alapozó edzéseit és
elkezdődött a tavaszi idény mérkőzés sorozata.
A jól sikerült alapozás után egy kis hiba csúszott a gépezetbe, hisz különböző okok miatt
nem tudtunk edzőmérkőzéseket játszani, pedig több helyre is meghívást kapott
csapatunk. Tehát edzőmérkőzés hiányában vágtunk neki az első mérkőzésnek. A tavalyi
bajnokcsapathoz, Úrkútra utazott csapatunk. Az első félidő 16:10, majd a végeredmény
32:20 lett, Úrkút javára.
Megkértem Forgács Ferenc edzőnket, értékelje csapatunk teljesítményét:
Forgács Ferenc: A vereség okait abban látom, hogy először is nagyon kicsi méreten
eluli volt a játéktér, ami sok gondot okozott nekünk. Az elején meglepetésre jól tartotta magát csapatunk. Sokáig
döntetlen volt a mérkőzés. Aztán egyre több hibával játszottunk. Sajnos 5-6 játékosunk gyenge teljesítményt
nyújtott. Mindenképp szeretném megemlíteni a jobban teljesítő lányokat, miszerint a legújabb szerzeményünk,
Gábris Sarolta szélső játéka nagyon tetszett. Ha ilyen hozzáállással és játékkal vesz részt edzéseinket és
mérkőzéseinket, akkor Saci nagy segítsége lesz csapatunknak. Dicséretes még Forgács Edina játéka, aki a 20 dobott
gólból 9 gólt vállalt magára. Balogh Anett a második félidőben nyújtott teljesítménye dicsérhető. Az utolsó 5-6 perc
lehetőséget adott még további négy újonnan igazolt fiatal játékos kipróbálására. A január 10-e óta velünk edző
lányok bebizonyították, hogy érdemes velük számolni és van jövőjük a csapatban. Szeretnék gratulálni Szabó
Sárának (aki még nincs 17 éves), aki élete első hivatalos felnőtt mérkőzésén nagyon ügyes és szép gólt dobott.
Horváth Zoltán: Végeredmény tehát úrkút-Ősi 32:20. Góllövők: Forgács Edina 9, Gábris Sarolta 5, Balogh Anett
4, Magyarósi Henrietta 1, Szabó Sára 1.
Edzőnkkel, Forgács Ferenccel arról beszéltünk, nagyon reméljük, hogy a következő három hazai mérkőzésen (ami
az alapszakaszhoz tartozik) feljavulnak játékosaink és sok örömöt okoznak szurkolóinknak. Hazai pályán is
bemutatkozik öt új játékosunk. Név szerint: dr. Mészáros Katalin, Gábris Sarolta, Szabó Sára, Kenéz Rita, Láng
Orsolya.
Következő hazai mérkőzések:
 Ősi – Csopak 2013. március 9. (szombat) 14.00 óra
 Ősi – Ajka 2013. március 15. (péntek) 15.00 óra
 Ősi – Alsóörs 2013. március 17. (vasárnap) 15.00 óra
Jó szurkolást! Hajrá Ősi „Andreotti” SE!
Horváth Zoltán
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e-mail: ugyelet.varpalotark@veszprem.police.hu

Lövedékeket találtak Várpalotán
Egy várpalotai lakos 2013. február 9-én reggel személyesen jelentette a helyi rendőrkapitányság Ügyeletére, hogy Várpalota
külterületén lévő beépítetlen ingatlanán, mely a lakóházaktól több kilométerre van, munkavégzés közben közel 50 darab erősen
korrodált lövedék került elő, melyeket a tűzszerészek szállítottak el. A területet visszatérően ellenőrzik a rendőrök.
Hiányzott már ismerőseinek
Eleshetett az az idős férfi, akire 25-én délelőtt, igen legyengült állapotban találtak rá a várpalotai rendőrök. A járőrök bejelentés
alapján mentek a házhoz, ahol a szomszédokat megkérdezve kiderült: a bácsit már napok óta nem látták.
Gépkocsija a parkolóban állt, a kopogásra és csengetésre azonban a lakásból senki nem válaszolt. A földszinti lakás ablakán a
függönyök miatt belátni nem lehetett, így a rendőrök az azonnali segítségnyújtásra felkészülve azonnal értesítették a
mentőszolgálatot és a tűzoltókat is. A szobába bejutva végül legyengülve ugyan, de rátaláltak az idő úrra, akit a mentők további
vizsgálatok, valamint sérülésének ellátása céljából kórházba szállítottak.

Kérjük a Tisztelt Lakosságot, hogy továbbra is figyeljenek egymásra, hiszen bejelentésük életet menthet!
Törzsvezetési gyakorlat az ár, - belvíz, és helyi vízkár
elleni védekezés jegyében
A felkészülés részeként
egy feltételezett, beállított
helyzet alapján tartottak
törzsvezetési gyakorlatot
a
Veszprém
Megyei
Védelmi
Bizottság
operatív munkacsoportjai,
valamint a járási helyi
védelmi
bizottságok
operatív munkaszervei február 28-án, csütörtökön. A
felkészítési jellegű gyakorlat célja a megye területén esetlegesen
bekövetkező ár, - belvíz, és helyi vízkár elhárítási helyzet
hatékony kezelésének gyakorlása volt.
A gyakorlatot Németh Tamás tű. ezredes, Igazgató, a Megyei
Védelmi Bizottság katasztrófavédelmi elnök-helyettese nyitotta
meg. Beszédében elmondta, hogy a katasztrófavédelem a
hatékony felkészülés, illetve szükség esetén az eredményes
operatív együttműködés érdekében hívta össze a védekezésben
érintett szerveket, szervezeteket, és gyakorlatoztatja a védelmi
bizottság operatív csoportját.
Huszár Péter alezredes, a Megyei Védelmi Bizottság titkára
tájékoztatójában többek között elmondta, az Operatív Törzs
alapvető
feladata
a
katasztrófák
megelőzésére,
a
katasztrófaveszély és veszélyhelyzet idején a következmények
csökkentésére, illetve felszámolására hozandó Megyei Védelmi
Bizottsági döntések előkészítése illetve végrehajtása, valamint
rendkívüli intézkedések előkészítése, végrehajtása megelőző
védelmi helyzet, rendkívüli állapot, szükségállapot és váratlan
támadás idején.
Az ár- és belvízvédelmi törzsvezetési gyakorlat, reggel 6 órakor
a résztvevők riasztásával vette kezdetét. A gyakorlatnak ebben a
szakaszában az értesítési rendszer működését és a bizottságokba
beosztott tagok elérhetőségét vizsgálták.

A vízkár elleni védekezés és a szükséges katasztrófavédelmi
intézkedések tárgyában Vízi Ottó tű. alezredes, megyei polgári
védelmi főfelügyelő tartott előadást, majd ismertette az árvízi
felelősségi körzetbe kijelölt tisztek és a helyi védelmi bizottság
feladatait, Veszprém megye árvíz- és belvíz szempontjából
kritikus pontjait és az árvíz elleni védekezés végrehajtandó főbb
feladatokat.
A gyakorlaton a hidrológiai- és meteorológiai helyzet
értékelését, a védekezés feladatait, valamint a védekezéshez
rendelkezésre álló erő- és eszközkapacitások hatékony
alkalmazását is gyakorolták. A résztvevők lépésről-lépésre sorra
vették a műveleti sorrendek meghatározását, a döntések
előkészítését, védekezési, logisztikai feladatok megszervezését,
koordinálását, a polgári védelmi szervezetek mozgósítását,
alkalmazását, megerősítő erők igénylését, alkalmazásuk
tervezését, logisztikai biztosításukat, a kitelepítési és befogadási
feladatok előkészítését, a befogadó helyek beüzemelésének
kezdeményezését, anyagi-gazdasági szolgáltatás elrendelését,
illetve a lakosságtájékoztató kiadványok elkészítését.
A gyakorlaton személyesen tájékozódott Dr. Kovács Zoltán
kormánymegbízott, a Megyei Védelmi Bizottság elnöke a
gyakorlat során végrehajtott feladatok megvalósításának
helyzetéről,
annak
valós
helyzetben
történő
alkalmazhatóságáról, külön kitérve a járási hivatalok által
végrehajtott feladat-végrehajtásra.
A gyakorlat célja volt a védekezésben részt vevő szervek,
szervezetek együttműködésének erősítése, az egymás közötti
gyorsabb
információáramlás
biztosítása,
illetve
a
veszélyelhárítási, a kitelepítési és befogadási, valamint a vízkárelhárítási tervekben meghatározott feladatok begyakorlása,
továbbá lehetőség nyílt az árvízi védekezésben érintett szervek,
szervezetek, illetve szervezeti egységek közötti gyorsabb,
hatékonyabb információáramlás biztosításának gyakorlására is.
Veszprém Megyei Kormányhivatal Kormánymegbízotti
Kabinet
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