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A Képviselıtestület 2006. szeptember 4-én tartott ülésén az alábbi határozat szüle-
tett: 
 
"A Képviselıtestület elhatározza költségvetésének általános tartaléka terhére a 
Felsıörsi Hírmondó különszámának megjelenését szeptember közepéig valamennyi 
képviselı és polgármesterjelölt bemutatkozása érdekében azonos feltételekkel: 
Polgármesterjelöltek A/4-es lapra, képviselıjelöltek A/5-ös lapra, normál sortávolság-
gal és margóval, 12 betőmérettel (számítógéppel, vagy írógéppel) szerkesztett terje-
delemben ismertethessék elképzeléseiket. 
Az újság csak akkor jelenjen meg, ha a jelöltek legalább fele él az írsában felkínált 
lehetıséggel. 
Szeptember 15-ig a jelölteknek a bemutatkozó anyagot le kell adniuk." 
 
A Polgármesteri Hivatal valamennyi jelöltet írásban értesített a felkínált lehetıségrıl, 
az újságban azok írásai jelennek meg mindenfajta változtatás nélkül, akik írásaikat 
határidıben leadták az újságot szerkesztı Teleházban. 
 
A Helyi Választási Bizottság az alábbi jelölteket vette nyilvántartásba: 
  
polgármesterjelöltek: 
Angyal István György   független jelölt 
Kenézné Berei Györgyi   SZDSZ-A Magyar Liberális Párt 
dr. Pudmer Erzsébet   független jelölt 
Viszt Péter    független jelölt 
 
(érvényesen szavazni csak egy jelöltre lehet) 
 
képviselıjelöltek: 
Angyal István György   független jelölt 
Angyal Zoltánné    független jelölt 
Antal Gyula    független jelölt 
Borbély György    független jelölt 
Csóka Ferenc    független jelölt 
Giezné Nagy Beáta   független jelölt 
Horváth István    független jelölt 
Kalmár Lajosné    független jelölt 
Kaszás Zita Viola    független jelölt 
Kránicz András    független jelölt 
Mikóczi János    független jelölt 
Mucsi András Zoltán   független jelölt 
Nagy István    független jelölt 
Papp Gyula    független jelölt 
Plell Olga     független jelölt 
dr. Pudmer Erzsébet   független jelölt 
Simó Zoltán    független jelölt 
Szabó Pálné    független jelölt 
Tislér Péter János    független jelölt 

Varga Lászlóné    független jelölt 
Vári Piroska Márta    független jelölt 
Viszt Péter    független jelölt 
 
 (érvényesen szavazni legfeljebb 9 jelöltre lehet) 
A választás idıpontja 2006. október 1 (vasárnap) 6.00 órától 19.00 óráig. Helye: 
Felsıörs, Szabadság tér 2. Faluház Földszintje (Teleház helyén). 
Szavazni csak személyesen, a választópolgár lakóhelyén, vagy igazolással a válasz-
tás kitőzése elıtt létesített bejelentett tartózkodási helyén lehet. Ha a választópolgár 
tartózkodási helyén kíván szavazni, igazolást ajánlott levélben 2006. szeptember 26-
ig személyesen, vagy meghatalmazott útján 2006. szeptember 29-én 16.00 óráig 
kérhet a jegyzıtıl. 
A választás napján a szavazatszámláló bizottság feladatait az alábbi összetételő 
Helyi Választási Bizottság látja el: 
 - Vaszkó Ferenc elnök 
 - Eckert Anikó 
 - Frikk Anita 
 - Mészáros Lajos 
 - Rásky Imréné 
(póttagok: Simon Gábor, Hardi Lászlóné) 
 
A választási bizottságok megbízott tagjait a jelöltet állító jelölı szervezet, illetıleg a 
független jelölt legkésıbb 2006. szeptember 22-én 16.00 óráig jelentheti be a Válasz-
tási Irodában. A delegált bizottsági tagok lehetnek a jelöltek hozzátartozói és jelölı 
szervezetek tagjai is, a rájuk vonakozó egyéb összeférhetetlenségi szabályok a 
választott tagokkal megegyeznek. 
A választott és megbízott tagok jogai és kötelezettségei azonosak, azzal az eltérés-
sel, hogy a megbízott tagok részére nem jár tiszteletdíj. 
 
A választópolgároknak a szavazás elıtt  a Helyi Választási Bizottság elıtt személy-
azonosságukat és lakcímüket igazolniuk kell,  melyet a következı érvényes igazolvá-
nyok bemutatásával tehetnek meg: 
 - lakcímet tartalmazó érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy 
 - érvényes lakcímigazolvánnyal és: 

            - érvényes személyazonosító igazolvánnyal, vagy 
            - érvényes útlevéllel, vagy 
         - érvényes kártya formátumú (2001. január 1. után kiállí

 tott) vezetıi engedéllyel, vagy 
            - érvényes útlevéllel és EGT tartózkodási engedéllyel (EU-s 

 állampolgár 
               esetén). 

 
A mozgásban gátolt személyt annak érdekében, hogy gyakorolhassa választójogát - 
kérésére - lakásán, tartózkodási helyén a Helyi Választási Bizottság két tagja mozgó-
urnával felkeresi. A mozgóurnás szavazás kivételes eset, kizárólag csupán a moz-
gásban gátolt választópolgár szavazásának biztosítására szolgál. 
A mozgóurnára vonatkozó igény a szavazás napján a szomszédok, hozzátartozók 
által személyesen, vagy a 87/577-211, 87/577-219-es telefonszámon vagy a szava-
zás napját megelızıen a Polgármesteri Hivatal Igazgatási Irodájában ( tel: 87/577-
217) terjeszthetı elı. 
A polgármester és képviselıválasztás eredménye a szavazás napján elıreláthatólag 
22.00 - 23.00 óra között várható. Kérjük ezen idıpontot megelızıen telefonnal ne 
zavarják a bizottság munkáját. A hivatalos eredményt követıen a hirdetıtáblára 
kifüggesztjük a megválasztott polgármester és képviselık névsorát. 
A választással kapcsolatban részletes tájékoztatás a Faluházban Dr. Könczöl Gábor 
jegyzıtıl kérhetı. 
 
Az alábbiakban tesszük közzé a jelöltek által átadott anyagot: 



2 Felsıörsi Hírmondó 

 

Angyal István György 
polgármester-jelölt 

 
Tisztelt Választópolgárok! 
 
Angyal István György vagyok, 62 éves. 
Tanárképzı-, katonai-, rendırtiszti fıiskolát végeztem. 
29 évig a Belügyminisztériumban dolgoztam. 
Jelenleg egy vagyonvédelmi Kft területi vezetıje vagyok. 
− 1993-1997-ig Felsıörs község Polgármestere voltam. 
− 2002-2006-ig önkormányzati képviselı. 
Az elıttünk álló négy évben önkormányzatunk is nehézségekre számíthat. Négy 
százalékponttal kevesebb jut a településünknek. Energiaárak, áfa emelés, egyéb 
kiadások központi ellentételezésére senki sem számíthat. 
Mindenki, aki vállalkozik az egyre bonyolultabb önkormányzati feladatok teljesíté-
sére, át kell gondolni, érezni és tervezni azt, hogyan tovább. 
 
Terveim, célkitőzéseim: 
− A polgármesteri tisztet társadalmi megbízatásban, kötetlen munkarendben sze-

retném ellátni. 
− Szükségesnek tartom a körjegyzıi munkarend feltételeinek rövid idın belüli 

kidolgozását, kialakítását. 
− A kistérségi társulás keretében mőködtetett intézményi rendszerek kiépítésének 

szükségszerőségét biztosítani kell. Az iskolák fenntartásának tényleges költsé-
gei legalább harmadával haladja meg az e célra járó normatív támogatás össze-
gét. Minden erre fordított száz forintból 37-et az önkormányzatnak kell biztosí-
tani. 

− Az intézmények átvilágítása után az eredmény ismeretében elıirányozni a leg-
szükségesebb fejlesztéseket, átalakításokat. 
- az önkormányzat racionális létszám és bérgazdálkodását 
- iskola: nyílászárók cseréje, játszótér, kispálya, udvar virágosítása, fásítása 
- óvoda: helybıvítés a legfontosabb 

− Az önkormányzati bevételek növelése érdekében azonnali önkormányzati vál-
lalkozási lehetıségek kutatása, szakemberek bevonásával tervezése, pályázatok 
kihasználása, és ezek beindítása szükséges. 

− Faluközpont áttervezéséhez a lakosság véleményének kikérése, támogatásának 
megnyerése. 

− Az ifjúsági tábor területeinek megvásárlása, és hasznosítása. 
− A németországi SALZWEG és szlovákiai POGRÁNY települések közötti bará-

ti viszony elmélyítése, a kultúra, az oktatás, a sport és a mővészetek területén. 
− Községünk KÖZÖSSÉGI HÁZ-át a legrövidebb idın belül meg kell építeni, 

vagy ki kell alakítani, ne a kocsmák legyenek a fiatalok „mővelıdési centru-
mai”. 

− A lakosság sokoldalú tájékoztatásának bıvítése. 
− Az önkormányzat anyagi-, erkölcsi támogatóinak felkutatása terveink megvaló-

sításához. 
− A községünk ivóvíz készletét biztosító állami kézben lévı vízbázis önkormány-

zati tulajdonba kerülés lehetıségeinek újra gondolása, tárgyalások megindítása. 
 
Községünk minden lakójának összefogásával, a civil szervezetekkel közösen elért 
eredményeinkkel, további terveinkkel meg kell mutatnunk csodálatos környezettel 
rendelkezı lakhelyünk megtartó, és vonzó erejét. Jó itt élni. 
 
A fentiek megvalósításáért szeretném, ha a megválasztott testület munkáját nem a 
személyes ellentétek, egyéni érdekek, hanem a községért való összefogás, a közös 
siker jellemezné. 
Együtt Felsıörs községért! 
Köszönöm megtisztelı bizalmukat, eddigi támogatásukat. 
 

Angyal István 
polgármesterjelölt 
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Kenézné Berei Györgyi 
polgármester-jelölt 

 
48 éves tanár vagyok, férjemmel 4 fiúnk van. 
1996-ban idıközi választáson, majd azóta kétszer is, Önök adták képviselıtársaim-
nak és polgármesterként nekem a lehetıséget, hogy Felsıörs fejlıdéséért dolgoz-
hassunk. 
Polgármesteri munkámon túl az elmúlt ciklusban a Balaton Fejlesztési Tanácsban 
az Oktatási Minisztérium küldötte, a Veszprém Megyei Önkormányzat képviselıje 
és a Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítvány kurátora voltam. 
Az elmúlt 10 évben arra volt szükség községünkben, hogy megteremtsük a békes-
séget,visszaállítsuk az önkormányzatiság iránti bizalmat és hogy Felsıörs megbe-
csült tagjává váljon a települések közösségének. 
Átgondolt, biztonságos módon mőködtettük és felújítottuk intézményeinket. Új 
épületeket emeltünk, és alakítottuk a településarculatot úgy, hogy figyelembe vet-
tük a község építészeti szokásait, hagyományait. 
Településünk fejlıdése szembeötlı; mérések szerint mobilitása 5. az országban. 
Egyenletesen nıtt a lakosságszám, az új lakóparkokban szívesen építkeztek a 
felsıörsiek és a más településekrıl nálunk otthont keresık. A mi falunk mindig 
befogadó falu volt. 
Hiszem és vallom, mindenkivel gazdagabb lesz a lakóhely, minden emberrel töké-
letesedik az egész. Sok érték jött létre az elmúlt négy évben is. A fejlıdés, a válto-
zás a közös munka gyümölcse. Az értékek közül azonban a legfontosabb a szí-
vünkben kialakult meggyızıdés; érdemes tenni a közösségért, érdemes szolgálni 
azt. 
Hiszem és tudom, hogy  csak a szolgáló önkormányzat lehet társadalmi létünk jö-
vıje. 
E szellemben dolgoztam azért, hogy a Balaton-felvidék egyik legcsodálatosabb 
fekvéső faluja felvirágozzon. 
A következı négy évre vonatkozó elképzeléseim vázlatát rövidesen megismerhetik 
Önökhöz eljuttatott szórólapomból. 
Vállalom, hogy számomra a polgármesteri teendık nem a hatalmat, hanem a szol-
gálatot jelentik. Kossuth Lajos szavaival: 

 
                                       „Hazám jövendıjét nem a hatalomban, 
                                             hanem a szabadságban keresem” 
 

Kérem, rám adott szavazataikkal tegyék lehetıvé, hogy Felsıörs tovább fejlıdhes-
sen. 

 
 
 
                                                                Kenézné Berei Györgyi 
                                                                    polgármester-jelölt 
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Dr. Pudmer Erzsébet 
polgármester jelölt 

 
Magamról. 1971-ig az Alföldön, ezután a balatoni térségben éltem. Az Alföldön 
születtem, ott tanultam, ott végeztem az egyetemet is, és ott is dolgoztam. 20 évig a 
veszprémi Magyar Ásványolaj és Földgáz Kísérleti Intézet kutatató vegyésze vol-
tam. Ezt követıen az üzleti életben folytattam a korábbi munkámat. Társaságot 
alapítottam. Aktívan 2002-ig dolgoztam, majd nyugdíjas lettem. Jelenleg a helyi, 
Nık Felsıörsért Egyesület elnökeként tevékenykedem, sokszor nem kis ellen- szél-
ben. 12 éve élek Felsıörsön.. 
Mit tennék, ha …, számomra lenne sikeres a választási eredmény?  
Közigazgatásban nem dolgoztam sohasem. De úgy gondolom, hogy a polgármesterség és 
az üzleti tevékenység ellátása nem különbözik egymástól. Azt vallom, hogy egy polgármes-
ter, a közösségi akarat megvalósításának mestere, aki legalább egy lépéssel elıbb jár, gon-
dolkodik és tervez a környezeténél, aki tudja, hogy ez a pár lépés mennyiségileg ugyan cse-
kély, de minıséget tekintve különlegesen értékes elınyt jelent, és ha ezt nem teszi meg, 
akkor azokkal együtt, akiket képvisel, lemarad. Vállalkozásom sikeres volt, az üzleti életben 
így dolgoztam. 
Tanulmányoztam Felsıörs utóbbi négy évének gazdasági és pénzügyi állapotát az eredmé-
nyek tükrében.  
Valamennyi adat arra utal, hogy Felsıörs nagyon drágán, míg a környezetében lévı telepü-
lések olcsóbban mőködnek. Természetesen vannak eredmények. Kérdés csak az, hogy mi-
hez képest! Az eredmények értékelésénél nem az a kérdés, hogy milyen messzire jutottunk 
a tegnapelıtthöz képest, hanem az, hogy jó helyen vagyunk-e a mához képest. Felsıörs 
nincs jó helyen. Lemaradt a környezetéhez és önmagához képest is. Ezen kell változtatni.  
Észre kell venni, hogy azok a települések lesznek fejlettebbek, akik kevesebbet költenek és 
képesek bevételüket növelni. 
A költségcsökkentés leghatékonyabb lehetıségét abban látom, ha az önkormányzat kör-
jegyzıségben mőködik tovább. Érdemes megfontolni azt is, hogy továbbra is elbír-e telepü-
lésünk egy fıállású polgármestert? Nem kell, hogy a döntésben ez legyen a fı szempont, de 
mellékes se lehet. Magam a társadalmi megbízatást támogatom. Az elérhetı költségcsök-
kentés mértéke akár néhány tíz millió is lehet évente, ami beruházásra fordítható. Ha jobb, 
szebb, élhetıbb, gazdagabb Felsıörsöt akarunk, akkor ezen az úton kell elindulnunk.  
Ha beruházás van, más terület is fejlıdik, és a lakosság ezt érzékelni tudja. Ha más sorrendet 
követünk a célokban, nem jutunk elıbbre. 
Összeállítottam egy részletes programot: Felsıörs 2006-2010. címmel. Bemutatom Önnek 
is. Várom szeptember 27-én, hogy vitatkozzunk a programról, hogy megismerhessük egy-
más érveit. Tegyenek próbára. Képes vagyok javaslataimat megvédeni. 
Október 1.-jén a választókon a sor. Október 2.-tól pedig a gyıztes következik. A gyızelem 
elsısorban nem elismerést jelent majd a számára, hanem munkát. Bízom abban, hogy ez így 
fog történni! 

 
Dr. Pudmer Erzsébet 
polgármester jelölt 
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Viszt Péter 
polgármester-jelölt 

 
Tisztelt Választópolgár! 
Remélem, hogy mindenkihez elért bemutatkozó levelem, amelybıl megismerhették az 
életemet. Most pedig figyelmébe ajánlom gondolataim és törekvéseim egy részét is: 
Szeretném mégegyszer felhívni az Ön figyelmét a választások fontosságára. 
Ne hagyjuk félrevezetni magunkat látszatintézkedésekkel. 
A választások elıtt kapkodásba kezdett kormány próbálja megtéveszteni az embereket, 
ugyanezt teszi a helyi Önkormányzat Polgármesterasszonya és Képviselıtestülete is. Amit 
nem tettek meg az elmúlt ciklus alatt, azt egy hónap alatt nem lehet teljesíteni. 
Miért most akarják létrehozni azokat a beruházásokat, amelyeket már meg kellett volna 
valósítani (sajnos külsı kivitelezık bevonásával)? 
Miért most valósítják meg a kulturális értékeket érintı ötleteket, rendezvényeket, amelyek 
már híressé tehették volna Felsıörsöt (a helyi civil kezdeményezések szervezéseit maguké-
nak mondva)? 
Miért nem emlékezett meg augusztus 20-án az Önkormányzat a Magyar Köztársaság Nem-
zeti Ünnepérıl? Talán szégyenkezni kell nekünk? Nem! Szégyen az Önkormányzat részé-
rıl, hogy nem tartja tiszteletben az emberi érzéseket, hovatartozásunkat. 
Korlátozza a szabad vallásgyakorlást, melynek kirívó példája volt a Pápa halálának tisztele-
tére felvont gyászlobogó. Az egész ország, világ tiszteletét és gyászát fejezhette ki ezzel a 
gesztussal, csak a felsıörsi Önkormányzat nem volt hajlandó tudomást venni róla. 
Felháborító még a mai napig is. Ez is csak azt bizonyítja, hogy a falu elsı embere, a Polgár-
mesterasszony, nem tiszteli az emberek véleményét, akaratát, érzéseit. 
A saját hitvallásán kívül nem tud elfogadni mást?  
El kell gondolkodni, hogy kinek az érdekeit szeretnénk képviselni: a felsıörsi emberekét, 
vagy egy szők csoport, csoportosulás kívánságainak akarunk-e megfelelni. 
Én csak Felsıörs érdekeit szeretném tisztességesen képviselni. 
„Amelyik nép nem óvja kultúráját, nem ismeri történelmét, annak a népnek nincs jövıje.” 
Úgy gondolom, hogy a falu vezetése és képviselı testülete elfáradt, elfásult, érdektelenné 
vált a falu lakosaival szemben. Kérem Önt, hogy ne szavazzon bizalmat a jelenlegi vezetés-
nek, képviselı testületnek, persze vannak kivételek. Ne adja szavazatát az olyan leendı 
polgármester jelöltekre, akik egyszer már bizonyították alkalmatlanságukat, illetve akik nem 
vettek részt aktívan a falu mindennapi életének kialakításában és képtelenek a feladatok 
ellátására. Csak az önös érdekek vezérlik İket. 
Mégegyszer gondolja át a múltat és megfontoltan szavazzon az új képviselı jelöltekre is. Az 
Ön számára hiteles embereket válasszon, akik nap, mint nap bizonyítják rátermettségüket, 
emberségüket, és akik közvetlen környezetük és Felsıörs érdekeit szem elıtt tartják, azokkal 
van csak lehetıségem Felsıörs érdekeit képviselni. 
Ez a bemutatkozás nem teszi lehetıvé, hogy a saját véleményemet részletesen kifejtsem és a 
felém irányuló emberek problémáit, véleményeit, kívánságaikat, akarataikat tolmácsolhas-
sam, ezért azokat egy másik - személyes fórumon szeretném nyilvánosságra hozni. 
 
Kedves Felsıörsi lakosok, az elkövetkezı évekre, és a választásokhoz jó egészséget kívánok 
magam és családom nevében. 
 

                              Viszt Péter 
       Független polgármester jelölt 
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Angyal Zoltánné 
képviselı-jelölt 

 
Tisztelt Választopolgárok! Kedves falumbéli szomszédaim! 
Angyal Zoltánné vagyok, 30 éve élek férjemmel Felsıörsön. 3 gyermekünk van. 
Az UDVARHÁZ ÉTTEREMBEN dolgozom közel 13 éve,mint szakács és gazda 
asszony. 
A felsıörsi táj és a tenniakaró emberek harmoniája fogott meg, barátként, szom-
szédként, Felsıörsön. Évtizedek óta dolgozom azért, hogy az itt élık és ide érkezı 
emberek szívélyes és ízletes ellátásban, vendéglátásban részesüljenek. Sokszor volt 
módom gyerekek, idısek ellátását, programjait szervezni. Most elérkezettnek lá-
tom  az idıt arra, hogy még az eddiginél is több  idıt és energiát szánjak a falu 
ügyeinek. Ezt leginkább akkor tudom megtenni, ha a képviselı testület tagja lehe-
tek. Ehhez kérem kedves mindannyiuk segítségét és támogatását. Leginkább azt 
szeretném elérni, hogy falunkban erısödjön az emberek közötti összefogás, a közö-
sen kialakított célok együttes megvalósításával. Lehetıséget látok  a falusi turiz-
mus, vendéglátás, fejlesztésében. Fontosnak tartom a vállalkozok véleményét. Rö-
vid programom fı mondanivalója az ,hogy csak  az emberek érdekében, velük 
együtt cselekedve lehet az önkormányzat eredményes. 
Ezeket a célokat szeretném a falu polgáraival együtmőködve kialakítani és megva-
lósítani, mint önkormányzati képviselı. Megtiszteltetés lenne, ha számíthatnék  az 
Önök szavazatára, bizalmára, mert ez erıt adna ahhoz, hogy méginkább szolgál-
hassam kedves falumat és barátaimat, szomszédaimat. Kérem szavazzon rám ,hogy 
közös céljainkat együttesen megvalósíthassuk. 

 
Felsıörs,2006.szeptember 10. 
                                                                                   

Angyal Zoltánné 
Képviselı jelölt 

Antal Gyula 
képviselı-jelölt 

 
Antal Gyula 8227 Felsıörs, Alsóörsi u. 13. szám alatti lakos vagyok. 1951-ben szület-
tem Felsıörsön. Négy gyermekem van, kettı felnıtt, kettı kiskorú. Az Antal család 
1725-tıl él községünkben. A rendszerváltás elıtt a Balatonfüred-Csopak Tája Szövet-
kezet fımérnökeként dolgoztam. Iskolai végzettségem mezıgazdasági gépész mérnök. 
A rendszerváltást követıen Felsıörsön alapítottam meg vállalkozásomat, ahol benzin-
kutat, éttermet, panziót valamint mezıgazdasági termelést kiegészítı vállalkozást hoz-
tam létre. Jelenleg minıségi borászat létrehozásán dolgozom szintén felsıörsi székhely-
lyel. Kettı ciklusban voltam már képviselı. Az elmúlt négy évben a településfejlesztés-
sel kapcsolatos feladatokért voltam felelıs. A legutóbbi idıben a sportegyesület vezeté-
sében, mőködtetésében részt vállaltam illetve vállalok. A képviselıi tiszteletdíjamat 
folyamatosan közcélú fejlesztésekre ajánlottam fel /sport, iskola, óvoda, útépítés/. Kép-
viselıi munkám során különös figyelmet fordítottam az önkormányzat vagyonának 
gyarapítására, annak érdekében, hogy stabil gazdálkodás folyhasson. A józan és mérsé-
kelt településfejlesztés híve voltam és vagyok jelenleg is. A jövıbeni munkám során 
szeretném erısíteni a településarculat kialakítását, jellemzı és élhetı kultúrált utca-
frontok megvalósítását fontosnak tartom. Különös figyelmet szeretnék fordítani a már 
megkezdett külföldi testvérkapcsolatok fellendítésére a turizmus illetve a helyben lévı 
szobakiadók, bortermelık bevételeinek növelése érdekében. Szeretném folytatni a kül-
területen élık, adófizetık útjainak folyamatos rendbetételét megvalósítani. Képviselıi 
munkám során személyes példamutatásommal és tudásommal szeretném segíteni fo-
lyamatosan stabillá tenni az önkormányzati munka mőködését és fejlesztését. Kérem, 
hogy az elkövetkezendı Önkormányzati Választásokon szavazataikkal támogassanak. 
 
Felsıörs, 2006. szeptember 14. 

Tisztelettel:  
Antal Gyula 

Képviselı-jelölt 
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Borbély György 
képviselı-jelölt 

 
Borbély György vagyok,32 éves. 3 gyermek édesapja. Egy mőszaki kft-nél dolgo-
zom, mint üzemeltetési és raktározási ügyintézı. 2002 óta képviselem a Felsıörsön  
élık érdekeit. Településünk szebbé és komfortosabbá tételén dolgozom. A Népjó-
léti  és a Településfejlesztési  Bizottság munkájában vettem részt, elısegítve a 
Képviselıtestület munkáját. Társadalmi munkát végeztem. Sport és szabadidı 
programok szervezését és    lebonyolítását  vállaltam. 
Az elmúlt 4 év alatt elvégzett munkáink: 
    -Rendezési terv elkészítése – buszmegálló és ravatalozó építése – iskolatetıtér 
beépítése – óvoda felújítása – önkormányzat épületének akadálymentesítése – or-
vosi rendelı akadálymentesítése és felújítása –bérlakások építése stb. 
Szeretném továbbra is Felsıörs lakosainak érdekeit képviselni. Településünk 
szebbétételén 
tovább dolgozni és Felsıörsöt  gazdaságilag legalább ilyen jó eredményekkel gya-
rapítani, gazdagítani! 
További programjaim, amelyek Felsıörs és lakosai érdekeit szolgálják: 
   -Tornacsarnok felépítése- iskola, óvoda további támogatása – külterületi útjaink 
mielıbbi  rendbetétele – játszóterek bıvítése –idısek klubjának visszaállítása – 
fiatalok és mindannyiunk részére kulturális programok szervezése – egyesületeink 
további támogatása, sport egyesület, polgárırség. 
Kívánok mindnyájuknak jó egészséget! 
 
Megtisztelı bizalmukat köszönöm: 

 
                                                                                  Borbély György 
                                                                           független képviselıjelölt 

Csóka Ferenc 
képviselı-jelölt 

 
Csóka Ferenc 57 éves vegyész technikus vagyok Felsıörsön születtem, itt élünk a 
családommal, két felnıtt gyermekünk van és kettı csodálatos leányunokánk. Mun-
kahelyem a Balatonplaszt Kft, Peremartonban van, ahol üzemvezetıként dolgozom 
12 éve. 
Az Önkormányzat képviselıtestületében alpolgármesteri posztot töltöttem be 1996 
és 2002 között. Az akkori testületben kemény munkát végeztünk Polgármester 
asszonnyal és képviselı társaimmal, hogy egy szétzilált , jegyzı nélküli hivatalból  
és torzsalkodásoktól hangos közéletbıl megteremtsük az együtt dolgozás, a to-
vábblépés, a békés fejlesztı munka feltételeit. Úgy érzem azóta  községünk fejlı-
dése folyamatos és töretlen. 
Megválasztásom esetén az értelmes vitázó, a többség döntését támogató, közösség-
teremtı testületi munkát kívánom elısegíteni. Megvalósítandó célnak a régóta áhí-
tott közösségi ház megépítését, a csapadékvíz elvezetését, az oktatási intézmények, 
községünk élénk közösségi, kulturális életének a testvér-települési kapcsolattoknak 
további fejlesztését tekintem. 
Hangsúlyt kell fektetni településünk környezeti, turisztikai adottságainak kihaszná-
lására. 
Szakemberek bevonásával fejlesztési terveket kell készítenünk, hogy EU-s pályá-
zati források bevonásával szebbé, vonzóbbá élhetıbbé tegyük gyönyörő falunkat. 
Kérem a tisztelt választókat, hogy minél többen vegyenek részt a választáson, és 
szavazataikkal segítség elı a fenti célok – és még sok, helyhiány miatt fel nem 
sorolható tennivaló – megvalósítását. Köszönöm. 

 
 
                                                                                      Csóka Ferenc 
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Horváth István 
képviselı-jelölt 

 
Tisztelt Felsıörsi Választópolgárok! 
 
Horváth Istvánnak hívnak, 36 éves vagyok, 2 gyermek édesapja. 1988-ban érettsé-
giztem Balatonfüreden, majd az Országos Mentıszolgálatnál helyezkedtem el. 
Elvégeztem a mentı szakápolói iskolát Székesfehérváron, jelenleg is a mentıszol-
gálatnál dolgozom már több mint 16 éve. Felsıörsre 2003-ban költöztem s nagyon 
megszerettem ezt a kis falut. Fekvése és adottsága révén nagyon sok lehetıség rej-
lik még e községben, melyet ki lehet és ki is kell aknázni! 
Azért indulok az önkormányzati képviselı választáson, hogy lakóhelyünk jobb és 
hatékonyabb felvirágoztatásában tevékenyen kivegyem a részem. 
 
VÉLEMÉNYEM:  meg kell kérdezni az embereket – az itt lakókat – meg kell hall-
gatni a javaslataikat, ötleteiket, mert csak így juthatunk elırébb! 
Megválasztásom esetén a lakosság panaszaival, kéréseivel és kérdéseikkel minél 
többet és rendszeres gyakorisággal szeretnék foglalkozni. 
Semmilyen pártnak vagy gyülekezetnek nem vagyok a tagja – független jelöltként 
indulok a választásokon. 
 
CÉLÜNK KÖZÖS: Épüljön, szépüljön és fejlıdjön a falu s egy olyan önkormány-
zatunk legyen, amely méltón szolgálhassa a község érdekeit! 
 
Köszönöm megtisztelı bizalmukat! 

Giezné Nagy Beáta 
képviselı-jelölt 

 
TISZTELT VÁLASZTÓPOLGÁROK! 
 
41 éves vagyok, férjemmel két gyermeket nevelünk. Középfokú kereskedelmi végzettsé-
gem van, jelenleg vállalkozói ügyintézıként dolgozom a családi vállalkozásunkban. Erıs 
szálakkal kötıdöm Felsıörshöz, hiszen nagyszüleim, szüleim, testvéreim is itt éltek/élnek. 
Amíg gyermekeim idejártak óvodába, iskolába, jobban részt tudtam venni a falu társadalmi 
életébe, fıleg az iskola rendezvényeit tudtam ötletekkel, szervezéssel segíteni. 
Meggyızıdésem, hogy Felsıörsön irigylésre méltó közoktatás mőködik, amit kiemelkedı-
en fontosnak tartok. Szeretném az iskola és óvoda munkáját segíteni, hiszen tapasztalatból 
tudom, hogy mindkét intézmény tevékenysége magasan felülmúlja a kistelepüléseken mő-
ködı hasonló intézmények színvonalát. 
Képviselıvé választásom esetén szeretném a felsıörsi idısebb embereknek felajánlani segít-
ségemet. Mindig nagyon szerettem, és tiszteltem a faluban élı idıs korosztályt. 
Úgy gondolom, elérkezett az idı, amikor érdemben tudnék segíteni, mindennapjaikat meg-
könnyíteni, akár a legalapvetıbb dolgokban is . 
Szeretném a szőkebb lakóhelyem (Csendvilla utca, Liliom utca, Kökény utca) 
Lakóinak problémáit képviselni, és a legjobb tudásom szerint segíteni. 
Itt nagyon sok fiatal és közép korosztály él, akiket jó lenne összefogni, véleményüket, érték-
rendjüket megismerni. Úgy gondolom, talán itt a falu ezen részén szeparálódtak el az embe-
rek egymástól a legjobban. 
Jó szervezéssel, kommunikációs kézséggel talán még nem késı ezen segíteni. 
Ha megtisztelnek bizalmukkal, ezekkel a kis dolgokkal tudnám segíteni a Képviselı Testü-
let munkáját. 
Nagy ígéretekbe nem bocsátkoznék, de egy dolog biztos: legjobb tudásommal szeretném 
képviselni a falu érdekeit, továbbítani az Önök véleményét. 
Végezetül köszönöm, akik a kopogtató cédulájuk felajánlásával lehetıvé tették számomra, 
hogy induljak a választáson, és elıre is köszönöm, ha megtisztelnek bizalmukkal! 
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Kaszás Zita Viola 
képviselı-jelölt 

 
Tisztelt Választópolgárok! 
 

Kaszás Zita Viola vagyok. Felsıörsön születtem és itt élek. Balatonfüreden az 
OTP-ben dolgozom. Egy fiam van, aki középiskolás. 
 

Egy rövid hónap múlva választások lesznek, a falu latolgat: kit válasszunk polgár-
mesternek és kit képviselınek? Ma még nem tudjuk, hogy miképp alakul a jelölı 
lista, de mindenképpen örvendetes, hogy lehet válogatni.  
 

Ha elnyerem a falu lakóinak bizalmát, akkor szeretném folytatni a négy éve meg-
kezdett munkát. Persze ehhez kell összefogás, egymás támogatása, hiszen csak 
együtt lehet sikert elérni. A programot a következı négy évre a lakókkal együtt 
kellene elkészíteni. Felmérni, hogy mi a lakosság elvárása, és melyek abból azok, 
melyek megvalósítását 2006 és 2010 között nyugodt szívvel tudjuk vállalni. 
 

Van egy kedves Ige-részletem a Zsoltárak könyvébıl mely az önkormányzati mun-
kára is igaz: „Ha az Úr nem építi a házat, hiába dolgoznak azon annak építıi…” 
 

A Polgármester a falu elsı számú szolgája, azonban a Képviselı-testület dönt a 
fontos ügyekben, amelyeket a polgármester hajt végre. Az önkormányzás egy csa-
patmunka. Aki akar dolgozni megteheti, mindenki vállal egy szakterületet, amelyet 
ı ügyel és koordinál.  
 

Ha kérhetem az új képviselıjelöltek közül is válasszanak képviselıt, akik hasonló 
eredményességgel vezetnék az új önkormányzatot. 
 
Folytassuk együtt a jövıt! 

Kalmár Lajosné 
képviselı-jelölt 

 
Tisztelt felsıörsi Választópolgárok! 
 
Nem elıször mutatkozom be Önöknek, hiszen 1998-2002 között a millenniumi 
Képviselı-testület tagjaként, azóta pedig a Népjóléti Bizottság külsı munkatársa-
ként igyekszem tenni  településünkért. 
Huszonhárom éve költöztünk családommal Felsıörsre, férjem és két felnıtt gyer-
mekem van. Ezalatt az  idı alatt- a szőkös munkalehetıségek ellenére – igyekez-
tem mindig a faluban állást  találni, hogy megismerjem a település lakosságát, éle-
tét, körülményeit és lehetıségeit. Mintegy tizenöt éve a Magyar Könyvklub helyi 
munkatársaként is tevékenykedem, és így sokukkal  az otthonukban is találkoztam. 
Mivel szociális gondozó és ápoló is vagyok, elsısorban szociális területen szeret-
ném a lakosság érdekeit képviselni. Fontosnak tartom a szociális háló kiterjeszté-
sét, a rászorulókról való hatékonyabb gondoskodást – gondolok itt az egyéni se-
gélyhívó rendszer bevezetésére. Dolgoztam az óvodában és az iskolában, ismerem 
helyzetüket, és úgy érzem, tudnék tenni  azért, hogy mőködési feltételeik javulja-
nak. 
Fontosnak tartom, hogy a két új utca és a külterületek lakosainak problémáival 
kiemelten foglalkozzunk. 
Nagy ígéreteket tenni nem tudok, felelıtlenség is lenne. Ahhoz szeretnék hozzájá-
rulni munkámmal, hogy valamennyien úgy érezzük itt, ebben a kis faluban: jó 
felsıörsinek lenni, jó  Felsıörsön élni. 
 

Kalmár Lajosné 
független képviselı-jelölt 
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Kránicz András 
képviselı-jelölt 

 
Kedves Felsıörsi Lakosok! 
 
Kránicz Andrásnak hívnak, 1976-ban születtem. Gyermekkorom óta itt élek 
Felsıörs. Nıs vagyok, két gyermekem van. Feleségem gyesen van. 
Autószerelıként dolgozok családi vállalkozásunkban. 
Szeretnék Felsıörs fejlıdéséért dolgozni. 
Hiszem, hogy nem politikai csatározások segítik elı a sikereket, hanem az értelmes 
viták, a sok munka, és az hogy mindig a jó ügyek mellé álljunk. 
Megválasztásom esetén azért dolgoznék, hogy szép falunk a lehetıségeket maxi-
málisan kihasználva fejlıdjön, mindannyiunk hasznára. 

Mikóczi János 
képviselı-jelölt 

 
Mikóczi János 49 éves villanyszerelı vagyok. Véleményem szerint  egy  Testület 
csak akkor tudja eredményesen képviselni a község érdekeit ha a tagok akarnak, és 
tudnak is együtt dolgozni a köz javára. Én azt hiszem, hogy a Tisztelt Választók 
meg fogják találni azokat a személyeket, akik erre képesek, akiktıl majd 4 év múl-
va számon lehet (és kell is) kérni az elmúlt éveket (mint ahogy most is). Az elmúlt 
vagy a következı 4 év megítélése során döntı fontosságú, hogy az adott Képvise-
lıtestület mennyi beruházást végzett a községben. Sajnos Felsıörs és a hozzá ha-
sonló adottságokkal rendelkezı községek költségvetésébıl komoly beruházást nem 
tud végezni. Tehát  pályázati  pénzek elnyerésével tud és lehet esetleg kultúrház, 
tornaterem építést stb. végezni! Ehhez viszont kész tervek, elképzelések mobilizál-
ható pénz szükséges az önrész fedezésére, hogy azonnal reagálni lehessen, megra-
gadni a lehetıséget. Természetesen ezek közül egyik beruházást sem tudom –
tudjuk- 
garantálni, hiszen még nem  vagy csak részben ismerjük a lehetıségeinket. 
Egyetlen dolgot tudok (és kell is) ígérni: a legtisztességesebb hozzáállást, a község 
érdekeit 
szem elıtt tartva. 

Mikóczi János 
képviselı-jelölt 
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Nagy István 
képviselı-jelölt 

 
Nagy Istvánnak hívnak. 1961.-ben születtem. Azóta itt élek Felsıörsön, a Rózsa 
utcában  feleségemmel és 23 éves  lányommal. Mőszaki végzettségem van, jelen-
leg közalkalmazottként dolgozom  az alsóırsi  önkormányzatnál. 
Rendszerváltás óta érdeklıdöm a falu változásai iránt, ezért 1994-tıl képviselıként 
próbáltam tenni a falu érdekében. Úgy gondolom, Felsıörs fejlıdése jó irányba 
halad, ezért is szeretnék ebben tevılegesen is részt vállalni. Politikai véleményem 
van, de független jelöltként a testületi munkából kizárom a politikát. Igyekszem a 
dolgokat korrektül, józan megfontolással mérlegelni, és ezek alapján következete-
sen képviselni, Felsıörs és a lakosság érdekeit. 
Elképzeléseim között szerepel, hogy a jó kapcsolattartás érdekében, a képviselık 
legalább 5-5 -6 hetente tartsanak fogadóórát. 
A döntések egyértelmőek és végrehajthatók legyenek és fıképpen következetesen, 
mindenkire érvényesek! 
Folytassa a testület a lakosság és a civil szervezetek támogatását, akik lelkes mun-
kájukkal sok színvonalas programot biztosítanak. 
Köszönöm a lehetıséget  és kérem, hogy aki teheti menjen el szavazni! 

 
                                                      Tisztelettel: Nagy  István 
                                                                független képviselıjelölt 

Mucsi András 
képviselı-jelölt 

 
Kedves Választópolgár! 
 

Tizenkét éve családunk úgy döntött, hogy a panellakást felcseréljük a zöldövezet-
tel. Ekkor esett választásunk Felsıörsre, mint Veszprém vonzáskörzetének leg-
szebb gyöngyszemére, a Balaton kapujára. Három gyermekem is innen kezdte az 
önálló életet. 
A végzettségem szerinti gépésztechnikusi munkakört húsz éve a nyomdaipar és az 
abból eredı kereskedelem váltotta fel, így van rálátásom a gazdasági folyamatokra. 
Már itt tartózkodásom kezdetétıl belefolytam Felsıörs életébe, mind anyagilag, 
mind szakmailag próbáltam segíteni a község fejlıdését. Korábban a teleház veze-
tıjeként, – ebben a ciklusban bizottsági kültagként kellett megtapasztalnom a kép-
viselıtestület munkájának hiányosságait. 
Amiben változást szeretnék: választási ciklusok óta húzódó és megoldatlan ügyek 
lezárása, önkormányzati vagyon gyarapítása. ● Önkormányzati ingatlanok felújítá-
sa és hasznosítása, megyei múzeum épülete megvételének újratárgyalása. ● Külte-
rületi utak, új lakórészek, erdei ösvények rendbetétele, határozottabb faluszépítés. 
● Markánsabb idegenforgalmi koncepció. ● Angol nyelv és számítástechnika taní-
tása az iskolában. ● Színvonalasabb Teleház mőködtetés. ● Korrektebb tájékozta-
tás a képviselıtestület munkájáról. 
 
Kérem Önt, mérlegelje elképzeléseimet, vesse össze saját tapasztalataival, és ha 
változást szeretne, tiszteljen meg szavazatával. 

 
   Köszönettel,       Mucsi András Zoltán 
       független képviselı-jelölt 
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Plell Olga 
képviselı-jelölt 

 
Plell Olga vagyok, 1969-ben születtem. Végzettségem pénzügyi szakügyintézı. 
Jelenleg GYES-en vagyok, mellette 4 órában dolgozom, és fıiskolára járok. Férje-
zett vagyok, két gyermekem van, 6 évesek. 2003-ban költöztem Felsıörsre, a 
Fenyves utcába. 
Képviselı jelöltként is fontosnak tartom azt, hogy 
a gyerekek minél jobb körülmények között fejlıdhessenek, tanulhassanak itt hely-
ben; 
észszerően csökkentsük a kiadásokat és növeljük a község bevételeit, nem csak 
adóbeszedéssel, hanem vállalkozások létrehozásának támogatásával (fejlesztések, 
beruházások) így munkahelyeket is teremthetünk helybelieknek; 
jobb legyen a kommunikáció a döntéshozók és a lakosság között, véleményüket, 
problémáikat elmondhassák, ezekre megoldást találjunk; 
az utak, utcák, járdák biztonságosak legyenek; 
mozduljunk közösen a falu szépítéséért, hírnevéért, keressük meg és újítsuk fel a 
hagyományokat, próbáljunk újakat teremteni; 
minden korosztály megtalálja helyben is az igényének megfelelı oktatási, kulturá-
lis, szórakozási, sportolási lehetıségét, jobb közösségi életet alakítsunk ki; 
Mindig szívesen vállaltam közösségi munkát, szervezni és aktívan részt venni is 
szeretek benne. Szeretném, ha minél jobban figyelnénk erre a gyönyörő falura, 
hogy minél jobban magunkénak érezzük, itthon legyünk benne. 
Ezért, hogy ebben segíthessek, kérem, hogy Önök a szavazataikkal támogassanak! 
Köszönöm. 

Papp Gyula 
képviselı-jelölt 

 
Papp Gyula vagyok, 33 éves, feleségemmel 3 iker kislányunkat neveljük.1974 óta 
élek Felsıörsön. Fiatal korom óta focizom a helyi Sportegyesületben. 2000 óta 
vagyok a községünk falugondnoka. 
 Munkám révén napi kapcsolatban állok az itt élıkkel, látom a település fejlıdését 
és gondjait, bajait. Az emberekkel beszélgetve, eljárva a testületi ülésekre, van 
elképzelésem arról, hogyan milyen módon lehetne megszervezni Felsıörs életét. 
Elképzelésem között szerepel, hogy a fiataloknak sport és szórakozási lehetıséget 
biztosítsunk – külön tekintettel az ısztıl tavaszig terjedı idıszakban / asztalitenisz, 
társasjáték, zenehallgatás, filmvetítés, vetélkedık, stb./ . 
Fontos lenne az idısek éltének meghosszabbítása, biztonságosabbá tétele érdeké-
ben kiépíteni a jelzırendszeres házi segítségnyújtást. Eszerint aki igényli, annak 
lakásában olyan rendszer épülne ki, amellyel jelezni lehetne rosszullét, vagy bármi-
lyen gond esetén a központnak. 
Nagyon szeretném, ha faluban újra mozgósítani lehetne az embereket a közösségi 
munkára 
mert ami ennek révén készülne el az is a közösséget gyarapítaná. 
Úgy gondolom Felsıörs jó úton jár, továbbfejlıdését munkámmal szeretném elıse-
gíteni. 

 
 

Tisztelettel : Papp Gyula 
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Szabó Pálné 
képviselı-jelölt 

 
Szabó Pálné vagyok, 1967 óta élek Felsıörsön, két gyermekem van.  Az Omikron 
Dokk Kft-nél dolgozom. 
1996-tól a mai napig- 3 hónap megszakítással – Felsıörs község                   
képviselıtesületének tagja vagyok. Az elmúlt 10 évben úgy érzem helyt álltam, és 
örömmel szemléltük képviselıtársaimmal falunk fejlıdését, mely egy jó csapat 
sikeres munkájának 
köszönhetı. 
Az önkormányzatiság nem önös érdek, hanem a köz képviselete mindenkor. Nem 
szabad hagyni, hogy bárki azt higgye, képviselıként az egyéni érdeke elsıbbséget 
élvezhet a közösségével szemben. 
Céljaim között a következık szerepelnek: 
− A község Veszprém felöli részén a forgalomlassító sziget megépítése 
− Szelektív-hulladékgyőjtık felállítása a falu több pontján 
− Csapadékelvezetı rendszer kiépítése 
− A fiataloknak több lehetıséget biztosítani kulturált szórakozásra, szabadidıs 

programok eltöltésére 
− Észszerő takarékosság az önkormányzat intézményeinél, mőködésük biztosítása 
− Testvértelepüléseinkkel – Pográny, Salzweg – szoros kapcsolattartás, közös 

programok szervezése (diákcsereprogram, sportrendezvények, Vöröskeresztes 
nyugdíjastalálkozók) 

− Nagyobb figyelem és több segítség a külterületen élıknek 
Az elkövetkezı négy évben is szívesen vennék részt egy olyan csapat munkájában,  
akik közösen, egyetértésben, egy célért küzdve hatékonyan végzik munkájukat és 
ez a cél nem más, mint Felsıörs és lakosainak élete, jövıje. 
Bizalmukat elıre is megköszönve, tisztelettel: 

                                                               Szabó Pálné 

Dr. Pudmer Erzsébet 
képviselı-jelölt 

 
Magamról.12 éve élek Felsıörsön. Elıtte Veszprémben laktam és ott is dolgoztam 
kutató vegyészként. 10 évig tevékenykedtem az üzleti életben. Jelenleg nyugdíjas 
vagyok. Felsıörs közéletébe korábban egynéhányszor bekapcsolódtam, de jelenleg 
nagyon céltudatosan csak a Nık Felsıörsért Egyesületben dolgozom. 
Mi lenne a programom, ha megválasztanak? ”Nagy dolgok akkor születnek, ha 
észrevesszük az emberek hétköznapi igényeit” – mondás szerint támogatom: 
− az önkormányzati testületet abban, hogy az önkormányzat és a polgármesteri 

hivatal költségeit csökkentse és beruházásokkal növelje bevételeit; javaslatokat 
teszek arra, hogy  az önkormányzatnak legyenek vállalkozásai és  legyen vállal-
kozó szemlélető, 

− hogy a település minden polgára tételes tájékoztatást kapjon valamennyi kiadás-
ról,  

− szükségesnek tartom, hogy az önkormányzati képviselık fogadó órákat, tartsa-
nak 

− kezdeményezem annak a tervnek megvalósítását, amely élhetıbb, méltóbb, 
szebb megjelenést biztosít Felsıörsnek, 

− javaslatot teszek arra, hogy a község közösségi eseményei különüljenek el. le-
gyen külön ünnep a falunap, a bornap és a búcsú. 

Október 1-én a választók döntenek, azt követıen a képviselıké a javasolt progra-
mok megvalósításának munkája. Mindent elkövetek, hogy a következı négy év 
eredményesebb legyen, mint az eddigiek. 
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Varga Lászlóné 
képviselı-jelölt 

 
Tisztelt Választópolgár! 
Varga Lászlóné vagyok, 48 éve élek Felsıörsön. Közgazdasági végzettségem és 
okleveles masszıri – gyógymasszıri  képesítésem van. Férjem 21 éve vállalkozó, 
két felnıtt gyermekem van. 
Évekig részt vettem  falumban a sport-, a kulturális és szabadidıprogramok szerve-
zésében. 
Amennyiben szülıfalum polgárai megtisztelnek bizalmukkal, képviselıként tenni 
fogok azért, hogy: 
-a község mőködése érdekében jól átgondolt, takarékos gazdálkodást folytassunk, 
lehetıségeinkhez mérten fejlıdjünk, 
- az önkormányzat és a hivatal a lakosságot szolgálja, 
- a falu ügyeirıl nyílt és ıszinte tájékoztatatást nyújtsunk, 
- megbecsüljük és támogassuk a helyi vállalkozókat, 
- rendben tartsuk az utakat és a köztereket, és tiszta, rendezett képet alakítsunk ki 
falunkról, 
- jó együttmőködést  biztosítsunk a különbözı civil szervezetekkel és a történelmi 
egyházakkal, 
- továbbra is biztosítani tudjuk a fiatalok sportolási, szabadidıs tevékenységét és az 
idısek közösségi éltének feltételeit, 
- létrejöjjön a helytörténeti múzeum és színvonalas legyen a kulturális élet. 
 
Kérem a község lakosságát , hogy mindenki menjen el szavazni, és arra adja szava-
zatát, akiben megbízik, akitıl remélheti ,hogy a falu és az Ön érdekeit képviseli. 

 
Varga Lászlóné 

 független képviselıjelölt 

Tislér Péter János 
képviselı-jelölt 

 
Tisztelt választópolgárok! 
 
A nevem Tislér Péter, feleségemmel 3 gyermeket nevelünk. Születésem óta, im-
már, 36 éve Felsıörsön élek. A szakmám kertész, amit 14 éve gyakorlok. Az elızı 
önkormányzati választásokon elegendı bizalmat kaptam, hogy munkámmal a falu 
fejlıdéséért én is tehessek, itt szeretném ezt megköszönni. Az elmúlt négy év alatt 
sokat dolgoztunk azon, hogy Felsıörs értékeit gyarapítsuk és itt nem csak az anya-
giakra, hanem az egyéb nem megfogható értékekre is gondolok. A következı négy 
évre vonatkozó elképzeléseim dióhéjban a következık: 
− Intézményeinket nem csak fenntartani, de tovább fejleszteni 
− A jól elindított testvértelepülési kapcsolatok tovább bıvítése 
− Környezetünk védelme, szebbé tétele 
− Idısek, egyedül élık támogatása 
− Fiataloknak biztosítani a szabadidı értelmes eltöltését 

 
                                                Megköszönve megtisztelı bizalmukat: 
 
 
 
                                                                                     Tislér Péter 
                                                                                  Képviselı-jelölt 
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Vári Piroska Márta 
képviselı-jelölt 

 
1967-ben születtem Veszprémben. Egy sikertelen házasság után most boldogan 
élek 16 éves fiammal. 2001-ben kerültem Felsıörsre és azonnal szívembe zártam a 
falut és lakóit. Mivel érdeklıdésem, és szakmai képességeim a kulturális élet terü-
leteire orientálódik, ezért itt is ezen a vonalon kezdtem el tevékenykedni. Az Eöt-
vös Lóránd Tudomány Egyetem, Pedagógia és Pszichológia szakán végeztem Mő-
velıdésszervezıi diplomával. Az elmúlt ciklusban a Kulturális Oktatási és Sportbi-
zottságban külsıs tagként vettem részt Felsıörs kulturális munkájában. Közremő-
ködésemmel sikerült felfedezni a helyi fiatalokban rejlı tehetségeket, büszkeséggel 
tölt el, hogy tanácsomra változtatott iskolát az egyik helyi fiatal is, aki képességeit 
felszínre hozva a mai napig is kitőnıen halad tanulmányaival. Célom a kulturális 
élet felvirágoztatása, a helyi értékek kiaknázása, a jövı nemzedék segítése, a ha-
gyományok és a kulturális örökségünk bölcsességeire építve. 
Képviselıként szeretném tovább képviselni Felsıörs kulturális értékeinek felszínre 
hozatalát, a település megfelelı szintre való felvirágoztatását. Szeretettel várom a 
falu lakosainak ötleteit, kívánságait, hiszen azok megvalósulását csak együtt tudjuk 
elérni. Az Önök támogatásával én megsokszorozhatom erımet, hogy megfelelıen 
képviselhessem településünket. 
Megtisztelı bizalmukat elıre is köszönöm, jó egészséget és eredményes együttmő-
ködést kívánok minden kedves embernek! 

 
Vári Piroska 

képviselıjelölt 

Kérjük, hogy 2006. október 1-én Ön is éljen 
választójogával, szavazatával fejezze ki akaratát 

a leendı önkormányzat megalakulásában. 


