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Krónika 

Köszöntjük a pedagógusokat! 

Mérnök hidat, házat, hajót, falat a 
kőműves, 

Postás váratlan kapcsolatokat tá-
vollevők között, 

Titokzatos új tervezők emberpótló 
gépezetet, 

Zajból csendet a muzsikus, költő 
papírból költeményt. 

De csak az ember épít életből 
életet.” 

 
(Somlyó György) 

 
A pedagógusnap alkalmából tisztelettel, és szeretettel gondo-

lunk azokra, akik simogató kézzel, mosolygó arccal, biztató, okos 
szóval, türelemmel, tanítgattak minket kicsi korunktól mesére, 
versre, dalra, vezették bizonytalan kezeinket az első betűk kanyarí-
tásakor, később ismereteink határait egyre bővítve környeze-
tünk,világunk megismerésére. 

Köszönjük odaadó, áldozatos munkájukat! 
 

Önkormányzat 

A testületi ülésen történt 
Május 2-án soros ülését tartotta 

a Képviselőtestület.  
Először is az elmúlt ülés óta 

történteket hallgatták meg a képvi-
selők. 
− IV. 5-én a Balaton Riviéra pol-

gármesterei a kerékpárút őszi 
pályázatbeadásáról tárgyaltak. 

− IV. 6-án a Sportegyesület ülése 
volt, amin a vezetőség beszá-
molt arról, hogy 375 ezer Ft 
tartalékkal zárta az előző évet. 

− IV. 13 – 15-én volt a Mandula-

ünnep, melyen Felsőörsön gya-
log- és kerékpártúra volt. 

− IV. 12-én beléptünk a Balaton-
füred gesztorságával beadott 
pályázatba, melynek címe: 
„Magyarország legjobban fej-
lődő vidéki desztinációja” 

− Beadtuk a Megyei Önkormány-
zathoz a sajtópályázatot a Fel-
sőörsért Közalapítvány nevé-
ben, hogy a Felsőörsi Hírmon-
dó kiadási költségeit csökkent-
sük. 

− Veszprém Megyei Jogú Város 
Oktatási Bizottsága először, 
majd a Közgyűlés is egyhangú 
szavazatával jóváhagyta azt, 
hogy iskolánk a Botev iskola 
tagiskolájává váljon. 

− IV. 20-án nagy sikerű Egész-
ségnapot tartottunk a Hivatal 
épületében. 

− IV. 24-én az iskola tanítóival a 
Közgazdasági Szakközépisko-
lában egy interaktív oktatótáb-
láról szóló bemutatón vettünk 
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Egy új szolgáltatás: az Idısek nappali ellátása 
Bizonyára Ön is hallott már 

arról, hogy 2007. április 01-től új 
intézménnyel, az Idősek nappali 
ellátásával bővült a szociális ellá-
tás Felsőörsön. 

 
A szolgáltatás létrejötte a Kelet

-Balatoni Kistérség Többcélú Tár-
sulás megalakulásának egyik felté-
tele volt. Szakmai működtetését a 
Balatonalmádi Szociális Alapszol-
gáltatási Központ végzi. 

 Az Idősek Klubja napközbeni 
ellátást biztosít tagjainak a Falu-
ház épületében a szépen felújított, 
új bútorokkal berendezett és fel-
szerelési tárgyakkal ellátott egyik 

helyiségében, a volt könyvtár he-
lyén. 

 
A Klub feladata és célja, hogy 

kellemes, barátságos, családias 
környezetet biztosítson a magá-
nyos, társaságra, kikapcsolódásra 
vágyó, szociálisan vagy egészségi-
leg rászoruló idős embereknek 
(nemcsak nyugdíjasoknak) megfe-
lelő képesítésű szakemberek köz-
reműködésével. 

Klubtagjaink minden hónapban 
programajánlatot kapnak, amely-
ből kiválaszthatják az érdeklődési 
körüknek leginkább megfelelőt. 

Tervezzük előadások szervezé-

sét, az adott témák területéről 
meghívott előadókkal: pl. 
- élet- és vagyonvédelem, 
- közbiztonság, 
- egészségügy, 
- társadalombiztosítás, 
- néprajz, 
- természetgyógyászat  
és számtalan más témakörből. 

Ezek az előadások a falu összes 
lakójának nyitottak, bárki részt 
vehet rajtuk. 

Klubtagjainkkal bebarangoljuk 
hazánk nevezetes tájait, ellátoga-
tunk múzeumokba, kiállításokra, 
gyógyfürdőkbe. 

 

részt. 
− A Honismereti Szakkör szerve-

zésében előadást hallgathattak 
meg az érdeklődők a Batthyány 
család történetéről. A program 
Batthyány Strattmann László 
emléktáblájának megkoszorú-
zásával ért véget. 

− Április 24- 25- 26-án a Költé-
szet napja alkalmából több 
programból álló eseménysoro-
zat volt a Faluházban (költői 
est, dalest, játszóház, vetélke-
dő) 

− 30-án májusfát állítottunk a 
Főkútnál. 

− Meghívó érkezett Salzwegből 
egy júniusban rendezendő ma-
gyar napok kapcsán. 
 
A képviselőtesület döntött egy 

akadálymentes mosdóhelyiség 
kialakításáról a Polgármesteri Hi-
vatalban. Ennek érdekében pályá-
zatot kell benyújtani. 

A közétkeztetésre kötött szer-
ződést szeptember 1-i hatállyal 
fölmondta az Önkormányzat, és 
újabb közbeszerzési eljárással ke-
res új vállalkozót. 

Rendeletek megalkotását tart-
ják szükségesnek a képviselők 2 
témában is, egyrészt a vendéglátó 
üzletek éjszakai nyitvatartásának 
korlátozásáról, másrészt az avar és 

a kerti hulladék égetéséről. A kö-
vetkező testületi ülésre terjeszti 
elő a jegyző a rendelet-
tervezeteket. 

A Miske óvoda vezetője beszá-
molt az intézmény működéséről, 
és a testület jóváhagyta a pedagó-
giai program módosítását, ami 
szerint több nyílt rendezvény lesz 
a jövőben az Óvodában. 

Az Önkormányzat döntött ar-
ról, hogy a Kertvégek telkeit elad-
ja, és dr. Pudmer Erzsébet bonyo-
lítja le az árverést. A telkek ára 
6500 Ft+ÁFA/m2  lesz. 

A Falunapok rendezvénysoro-
zat programtervét is jóváhagyták a 
Képviselők azzal, hogy a művelő-
désszervező kisebb változtatásokat 
hajtson végre rajta. A végleges 
programot rövidesen megjelentet-
jük a faluújságban. 

A Képviselőtestület 100 ezer Ft
-tal támogatja a Nők Felsőörsért 
Egyesület hagyományteremtő 
p rogramjá t ,  a  „Fe lsőörs i 
Ízutazást”. 

A Bognár-féle házat az Önkormány-
zat megigényelte az államtól, mivel a 
közjegyző örökös nélküli ingatlannak 
nyilvánította. Időközben ügyvédi meg-
keresés érkezett a Hivatalba egy öröklési 
igényről, a testület ügyvédet kért fel az 
Állammal szembeni szavatossági igény 
érvényesítésére. 

A testület felkérte a Tornate-
rem (Közösségi csarnok) tervező-
jét, hogy nyújtson be elvi építési 
engedély kérelmet a csarnok föl-
építésére. 

A DRV kérésére döntés szüle-
tett arról, hogy a Fenyves utcai 
szennyvízátemelőben a koncesszi-
ós díj terhére nagyobb teljesítmé-
nyűre cserélték a tartalék szivaty-
tyút. 

A helyi vezetékes műsorszol-
gáltatás (testületi ülések közvetíté-
se) kiépítésére, és az iskolába in-
teraktív oktatótábla beszerzéséhez 
is pályázatot kell keresni. 

Döntés született vagyonvédel-
mi kérdésekben: könyvtárba, irat-
tárba tűzjelző rendszert kell kiépí-
teni. 

A Hóvirág utcai árok önkor-
mányzati tulajdonba vételéről is 
határoztak a képviselők, ha egyes-
ségre lehet jutni a tulajdonossal. 

Az orvosi rendelő érintésvédel-
mi felülvizsgálatát elvégezteti a 
képviselőtestület. 

A rendezési tervvel kapcsolat-
ban döntött a testület a tájképvé-
delmi alövezet határának pontosí-
tásáról, és a Közigazgatási Hivatal 
határozatát elfogadta. 

 
Kenézné Berei Györgyi 
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Kultúra 

Egészségnap a Faluházban 

Nagyon sok érdeklődőt vonzott az 
április 20 -án megrendezett egészség-
nap. 

Mindannyian ”szívügyünknek” 
érezzük a szív- és érrendszeri, a reu-
matikus  és a rákbetegségek megelő-
zésének megismerését. 

Az egészségnap erre adott lehető-
séget. 

Ezen a délutánon lehetőségünk 
volt arra, hogy megismerkedhessünk 
a hagyományos és az  új megelőzési 

és gyógyítási módszerekkel. 
Dr Somi Adrienn  reumatológus 

orvos főként a rákbetegségek lehetsé-
ges okairól és a megelőzésükben, 
gyógyításukban szerepet játszó 
gyógynövényekről és módszerekről 
tartott érdekes előadást. 

Az Udvarház  Étterem  közremű-
ködésével sokféle finom,  egészséges 
ételt kóstolhattunk. Megismerkedhet-
tünk különböző mágnesterápiás ké-
szülékekkel,melyek gyógyhatását 

személyesen is megtapasztalhattuk. 
A vérnyomás és  vércukorszint-

mérés  sem maradhatott ki a program-
ból. Marika és Ági alig győzték a sok 
jelentkezőt. 

Mindent összevetve úgy érzem, 
hogy ez az egészségnap sok hasznos 
tapasztalattal gazdagított minket, kö-
szönet érte a szervezőknek!   

     
    K. Zita 

Könyvtári napok 
Április 24-25-26-án a Könyvtári 

Napok rendezvénysorozatra került sor 
a Faluházban. 

A legkisebbektől a felnőttekig 
mindenki kedvére válogathatott a 
programkínálatból. 

24-én játszóház várta az ügyes 
kezű gyerekeket, akik csodaszép pa-
pírvirágokat hajtogattak. 

25-én mesevetélkedő volt az alsó 
tagozatos iskolásoknak. Öt csapat 5 
fős létszámmal vetélkedett, nyolc 
feladatot kellett megoldaniuk. A pon-
tozásnál a zsűrinek nehéz feladata 
volt, mert a gyerekek nagyon felké-

szültek, ismerik és szeretik a meséket. 
Öröm volt látni az érdeklődő, figyelő, 
izguló arcokat. A mai számítógépes 
világban ez felemelő érzés, hiszen 
riasztó adatokat hallunk arról, hogy a 
fiatalok mennyire nem szeretnek ol-
vasni. Gratulálunk a szülőknek, és a 
felkészítő pedagógusoknak.  

A legeredményesebb a „Csizmás 
kandúr” elnevezésű csapat lett, jutal-
mul egy-egy sakk-készletet kaptak. 

Este kötetlen beszélgetésre került 
sor Gaál Antal balatonfüredi költővel. 
A szép számú érdeklődő egy kedves, 
közvetlen, barátságos ember életét és 

munkásságát ismerhette meg. Dedi-
kált versesköteteivel ajándékozott 
meg minden vendéget. Az estet 
Kőszeghy Péter gitármuzsikája színe-
sítette. Az est meglepetése volt, hogy 
hárman 2000 Ft összegű könyvvásár-
lási utalványt is nyertek. 

26-án a Lyrae duó ismert, megze-
nésített gyermekversekkel szórakozta-
tott kicsiket és nagyokat. Hatalmas 
sikert arattak, mert mindenki számára 
kedves, szeretett dalokat adtak elő. 

 
 Kalmár Lajosné 

Felhívások, köszönetnyilvánítások  

Május 12-én falutakarításra hívta az Önkormány-
zat a település lakosait. A felhívásra 9-en húztak 
kesztyűt, fogtak zsákot, és a település utcáit végigjár-
va szedték a szemetet. Nagy öröm volt számunkra, 
hogy a korábbi évekhez képest az utcák, árkok sokkal 
tisztábbak voltak. Látszik, hogy a falugondnok és a 
közhasznú dolgozók, valamint településünk lakossága 
minden eddiginél nagyobb gondot fordít a tisztaságra. 

Köszönetet szeretnék mondani mindazoknak, akik 
e napon segítettek szebbé, tisztábbá tenni Felsőörsöt, 
így Csóka Ferencnének, Czimmermann Jánosnénak, 
Kalmár Lajosnénak, Krámli Józsefnek, ifj. Kenéz 

Istvánnak, Kenéz Dánielnek, Krámli Józsefnénak és 
Mocsár Róbertnek, valamint Rásky Imrénének, aki 
lemosta a buszmegállók padjait. 

Külön szeretném megköszönni a felsőörsi Vörös-
kereszt és Nyugdíjasklub munkáját, mert ők a Hősök 
kertje rendbetételét ajánlották fel erre a napra. Köszö-
net Tislér Gyulánénak, Tislér Anikónak, Angyal Zol-
tánnénak, Kiss Jánosnénak és Szabó Pálnénak. 

És köszönet a Nők Felsőörsért Egyesületnek, akik 
a Miske takarítását vállalták. 

 
Kenézné Berei Györgyi 

A programok összeállításánál 
számítunk egyéni ötleteikre, javas-
lataikra. 

Az Idősek nappali ellátása hét-
köznapokon 10,00 – 16,00 óra 

között áll rendelkezésére a klub-
tagoknak és a klubélet iránt érdek-
lődőknek. 

 
 

Szeretettel várjuk klubunkban, 
a klubtagság ingyenes. 

     
 Kalmár Lajosné Rózsa 

   munkatárs 

Köszönet 
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A református egyházközség júniusi alkalmai: 
 
Június   3. 10 óra: istentisztelet a templomban 
Június 10. 10 óra: hittanévzáró istentisztelet keretében 
Június 17. 10 óra: istentisztelet a templomban 
Június 25 – 29. hittanos napközis tábor a parókián 
Július 1.    10 óra: táborzárás istentisztelet keretében a 

templomban 
 
 

Nyári hittanos napközis tábor: 
 
Ebben az évben is megrendezzük a vakációs biblia tá-

bort, az idén június 25 – 29 között, amely évről évre ked-
ves alkalom a gyermekek számára. Egyrészt tudásban, 
bibliai és hitvallásos ismeretekben is gyarapodhatnak a 
gyermekek, másrészt pedig játékok, kreatív foglalkozások, 
éneklések által megérezhetik a keresztyén közösség jó ízé! 
Az idén Kovácsné Miskey Tünde lesz a tábor vezetője, 
jelentkezni nála lehet június 10-ig (06/20 428-2074) 

A felsőörsi Könyvtár és Teleház június 18 –tól 22-ig  
naponta 8 – 16 óra között kalandtábort hirdet 5 – 14 
éves korú gyermekek számára. 

 
Programtervezet: 
18. hétfő  Tihany  barátlakások (busszal és hajóval) 
19. kedd:  Nagyvázsony  Kinizsi vár (busszal) 
20. szerda: Badacsonyörs Folly arborétum (busszal és 

vonattal) 
21. csütörtök: Veszprém állatkert (busszal) 

 
22. péntek: Balatonfüred, reformkori városrész, sétány 

(busszal) 
A tábor önköltséges. A költségek az utazás és az esetle-

ges belépődíjak összegét foglalják magukban. A gyereke-
ket kényelmes öltözékben, gyaloglásra alkalmas cipőben, 
hideg élelemmel, innivalóval a hátizsákban várjuk. 

A tábor minimum 10 fő jelentkezése esetén indul, 
előzetes jelentkezés alapján. A jelentkezési határidő: 
június 12. kedd! 

Közlemény 
 
A DRV korszerűsíti üzleti folyamatait, ezzel egy ritkább leolvasási 
rendszerre kíván átállni. 
Természetesen a lakossági fogyasztók, mint ahogy eddig is, havi 
előlegszámlák alapján tudják kifizetni az igénybe vett szolgáltatáso-
kat. A leolvasás ritkulásával a fogyasztók azt fogják érzékelni, hogy 
ritkábban kapnak elszámoló számlát, és a DRV vízmérő leolvasó 
munkatársai ritkábban zavarják őket otthonaikban. Az új számlázási 
rendszerben a fogyasztói kéréseknek megfelelően, ill. külön kérés 
hiányában az előző évi fogyasztási értékek arányában készülnek az  

 
előlegszámlák. 
A jelentkező megtakarítást a leolvasás korszerűsítésére kívánja fordí-
tani a DRV, amelytől azt várja, hogy a szolgáltatásait illegálisan 
igénybevevők is könnyebben kiszűrhetővé válnak. 
Kérik a lakosság megértését, és támogatását. 
A témával kapcsolatos esetleges kérdéseikkel a DRV Vállalkozási 
Osztályához fordulhatnak 
8601 Siófok, Tanácsház u.7. Pf. 59. tel: 84/501-000 fax: 84/ 501-001, 
30/288-3460 
e-mail: drv.zrt@drv.hu 

JÓGA TORNA INDUL PÉNTEKENKÉNT 16 ÓRAI 
KEZDETTEL A  FELSŐÖRSI ISKOLÁBAN.  TARTJA 
VÁNDOR ANDRÁSNÉ OKLEVELES JÓGAOKTATÓ. 
RÉSZVÉTELI DÍJ 300 FT 

INFORMÁCIÓT NYÚJT  HAJDU ÁGNES A   87/477 
192, ÉS  A 20/ 5536604 TELEFONSZÁMON. 
SZERETETTEL VÁRUNK MINDENKIT, AKI KEDVET 
ÉREZ EGY KIS KÖZÖS MOZGÁSHOZ. 

Felsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi Hírmondó 
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Felelős szerkesztő:  Vidók Ildikó. Lapszerkesztő: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT. 

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: OMIKRON  2001 Bt.  
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők. 

Hirdetésfelvétel a művelődésszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. 
Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség  200.- FT 
                         6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- FT 

Lapzárta: minden hó 20-án. 

A hónap viccei 
Két roma beszélget: 
- Mikor voltál legutóbb könyvtárban? 
- Két éve. 
- És mit vittél ki? 
- A fénymásolót meg a videót! 
 

- - - - - 
 
A féltékeny feleség talál egy telefonszámot a férje zakójá-
ban. 
Tárcsázza, és belevisít a kagylóba: 
- Mindent tudok! 
- Akkor miért hívta a tudakozót? 

 
Két szerelmes egérke bújócskázik. Mondja a lány: 
 
- Ha 10 percen belül megtalálsz, megfoghatod a combom. 
Ha 1 percen belül megtalálsz, megcsókolhatsz. Ha azonnal 
megtalálsz, azt csinálsz velem, amit akarsz. 
 
Elcsöndesülnek, aztán megint mondja a lány: 
- Akkor én most elbújok a sajtos doboz mögé. 


