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KrónikaKrónikaKrónikaKrónika    

A testületi ülésen történt 
2007. szeptember 26-án és 

október 9-én tartotta soros és 
r e n d k í v ü l i  ü l é s é t  a 
Képviselıtestület. 

A következı döntések 
születtek: 

-Kovácsné Bognár Gabriella 
t á j é k o z t a t á s t  t a r t o t t  a 
2007/2008. tanév rendjérıl. A 
Képviselıtestület döntött arról, 
hogy október 5-én fogadást tart 
a helyi és Botev Iskola 
tantestülete részére. 

-A Ravatalozó épület 
farészeinek festésére elfogadták 
a Képviselık Vígh József 
árajánlatát. 

-A védınıi  szolgálat 
végleges helyének kialakításáig 
az iskola egészségügyi szobáját 
jelölte ki a Testület. 

- A z  Ö n k o r m á n y z a t 
csatlakozik a Bursa Hungarica 
Felsıoktatási Önkormányzati 
Ösztöndíjpályázatához. 

-Felsıörs megjelenését 
támogatják a Képviselık a 
CEBA Nemzetközi Település- 
és Gazdaságkutató Mőhely 
gondozásában megjelenı 
kézikönyvben. 

-A Képviselıtestület elvi 
hozzájárulását  adja egy 
felsıörsi kérelmezı részére 
á l l a t o t t h o n ,  á l l a t p a r k 
létesí tésére.  A helyszín 

kiválasztása, az állatpark 
konkrét terve, a szakhatóságok 
v é l e m é n ye  i s m e r e t é b e n 
elıterjesztés készül. 

-Dr.  Pudmer Erzsébet 
kérelmére felül kell bírálni a 
többfunkciós tornaterem és a 
civilház építésére eddig hozott 
döntéseket. 

-A Miske Óvoda részére 
számítógépet kell vásárolni. 

-Taubel György kérelmére 
h o z z á j á r u l  a  t e s t ü l e t 
k e r e s z t á l l í t á s h o z  a 
r a v a t a l o z ó n á l  v a g y  a 
templomdombon. 

- M e g h a t á r o z t á k  a 
K é p v i s e l ı k ,  h o g y  a 
k ö z m ő v e l ı d é s i 
érdekeltségnövelı pályázaton 
nyert 3,448 millió Ft-ot és a 430 
eFt. önrészt mire fordítják. 
( S z í n p a d  é s  k ö r n yé k e 
rendezésére, projektorra, erısítı 
berendezésre, játékokra stb.) 

-Döntés született arról, hogy 
az Óvodára pályázatot kell 
beadni a Közép-Dunántúli 
R e g i o n á l i s  F e j l e s z t é s i 
Tanácshoz  csoportszoba 
b ı v í t é s r e ,  k o m p l e x 
akadálymentesítésre, a falépcsı 
rendbetételére, udvari játékok 
telepítésére és faültetésre. 

- T u r i s z t i k a i  p r o g r a m 
fejlesztési koncepcióját Tekerj 
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Beilleszkedési idıszak értékelése a Miske Óvodában 
 Szeptemberben hat új kis-
csoportos kezdett megismerkedni 
az óvodai élettel. Közülük hárman 
már régóta szerették volna átlépni 
a csoportszoba küszöbét, követve 
a nagyobb testvért. İk bátran ha-
zaküldték az aggódó anyukát, s 
néhány nap után már otthonosan 
érezték magukat az óvodában. A 
szülık elfogadták az óvónık taná-
csait, éltek azzal a lehetıséggel, 
hogy az elsı napokban, hetekben a 
gyermekük igényeihez igazodva, 
segítenek a beilleszkedésben. Az 
elköszönéskor néhány gyermek 
szemébıl kicsordult a könny, de a 
szeretetteljes, biztonságot sugárzó 
környezetben rácsodálkozhattak 

egy mesével, játékkal teli világra. 
 A középsı és nagycsoportos 
óvodások érdeklıdve fedezték fel 
a változásokat, pl.: új óvónéni ér-
kezett a Szivárvány csoportba, 
magasabb polcra került a fogmosó 
poharuk, más helyre kerültek a 
játékok …stb. 
İk, a nagyok, megértıen viselked-
tek, felidézték milyen is volt ami-
kor elıször jöttek oviba. Beszél-
gettünk a nyári élményekrıl, a 
tavalyi nagycsoportosokról, akik 
most az iskolában tanulnak. Ked-
velt dalokat énekelgettünk, szocia-
lizációt elısegítı játékokat játszot-
tunk, mozgásos tevékenységeket 
szerveztünk a csoportszobákban és 

az udvaron egyaránt.  
 Novemberben még három, 
januárban pedig kettı új kisgyer-
meket várunk az óvodába. A beil-
leszkedési idıszak egy része lezá-
rult, jókedvően, mosolyogva ér-
keznek hozzánk a kicsik és a na-
gyok. 
 
 Szabó Judit: Anyu, gyere értem! 

 
Jót játszom az óvodában, 

Neked elmesélem:  

Lecsúsztam a nagy csúszdáról, 

Egy kicsit sem féltem. 

Lyukas nadrág, vidám gyerek. 

Anyu, gyere értem! 

Szabó Zsoltné 

és láss, 3 falu két keréken – 
fogadták el a Képviselık. Ez a 
program Szentkirályszabadja, 
Alsóörs, Felsıörs közös 
programja lesz. 

- A  k ö z ö s s é g s z e r v e z ı 
munkájának ér tékelésére 
e l f o g a d t á k  a  b í r á l a t i 
szempontokat. 

-Döntés született a kertvégi 

telkek ingatlanközvetí tıi 
segítséggel történı eladásáról, 
és arról, hogy az úgynevezett 
Prevics-házat minimum 2,5 
millió Ft-ért lehet eladni 
árverésen. 

-Az Önkormányzat a Kelet-
Balatoni Többcélú Társulás 
k e r e t é b e n  a  k ö n yv t á r i 
integráció kapcsán megszőnteti 

ö n á l l ó  k ö n yv t á r á t ,  é s 
fiókkönyvtárrá nyilvánítja azt. 
Ezzel évi 1,3 millió Ft. 
támogatást kap az államtól. 

- A  r e n d e z é s i  t e r v 
módosításának kérdéseit is 
tárgyalták a képviselık. 

Kenézné Berei Györgyi                                                                                                       
polgármester 

KultúraKultúraKultúraKultúra    

Pedagógusok ismerkedése az iskolával 
2007.október 5-én 16 órakor a 
felsıörsi Malomvölgy Általános 
Iskola tantestülete ismerkedı foga-
dást rendezett a Hriszto Botev Ál-
talános Iskola veszprémi  pedagó-
gusai részére. 
   A 2007. augusztus 01-én létre-

jött intézményközi társulás követ-
keztében a korábbi két tantestület 
immár egy pedagógus közösséget 
alkot. 
  A kellemes hangulatú fogadáson 
lehetıség volt a tagintézmény be-
mutatására és a kollégák is jobban 

megismerhették egymást. 
 A rendezvényen mindkét önkor-
mányzat képviseltette magát. 

                                                                                             
Kovácsné B. Gabriella 

Tagintézmény vezetı 
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Ismét ránk köszöntött az ısz, ha-
marosan itt a tél, a nappalok rövi-
dülnek, és egyre hosszabb az az 
idıszak, amikor sötétség borul 
ránk. Emiatt jobban kell vigyáz-
nunk magunkra és értékeinkre. Ez 
vonatkozik ingatlanainkra, bel- 
illetve külterületeinkre is. Felhív-
juk a kedves Lakosságot, figyel-
jünk jobban egymásra, segítsük az 
idısebbeket is. Ha bármi feltőnı, 
nem ide illı dologgal, magatartás-
sal találkozunk, azt jelezzük elsı-
sorban a körzeti megbízott rend-
ıreink, illetve polgárıreink felé. 
Itt szeretném megköszönni az 
egyesület tagjainak önzetlen mun-

káját, mellyel nagyban segítik kö-
zösségünk biztonságérzetének ki-
alakulását, rendezvényeink bizto-
sítását. 
Szeptember hónaptól a Polgárır 
Közhasznú Egyesület kiemelten 
ellenırzi a szemetelıket, illetve a 
parlagfővel szennyezett területe-
ket. Elsı lépésben felszólítja a tu-
lajdonosokat, ha ez hasztalannak 
bizonyul, úgy az Önkormányzat, a 
Jegyzı Úr, illetve a balatonfüredi 
Földhivatal felé tesz bejelentést, 
amely eljárást von maga után. 
Kérjük a Tisztelt Lakosságot, ne 
tegye tönkre szemeteléssel a kör-
nyezetet, illetve a parlagfővel 

szennyezett területeit kaszálja! 
A parlagfő allergiát okoz, amely 
késıbb akár asztmás megbetege-
déshez vezethet. 
Óvjuk gyermekeink és a saját 
egészségünket! 
A Polgárır Egyesület létszáma 2 
új fıvel bıvült, akik szintén kive-
szik részüket az önkéntes munká-
ból. 
Várjuk továbbra is új polgárırök 
jelentkezését! 
Köszönöm a Polgárırség tagjainak 
egész éves munkáját! 
 

Borbély György 
képviselı 

Polgárırség 

Él a faluban egy kedves idıs úr, 
aki szaval, énekel, szájharmoniká-
zik. Szinte minden rendezvényen 
ott van, sokszor bizony fellépıként 
is. İ, Kaszás Zoltán. 
Zoli bácsi itt született Felsıörsön, 
1931. 08. 11-én. Az ágy, amiben 
megszületett még ma is birtokában 
van. Felsıörs akkoriban még Zala 
megyéhez tartozott. Mesélte, hogy 
csengetıs kocsival jelezte a bába, 
mivel fiúként látta meg a napvilá-
got. (Lányok születésénél nem volt 
ilyen.) A 8 elemi iskolát is itt vé-
gezte (hárman jártak egy osztály-
ba). 1945 után ezt az iskolát nem 
fogadták el, emiatt 1952-ben újra 
vizsgáznia kellett 7-8 osztályos 
tananyagból, így kaphatta meg a 8 
általános iskolai végzettséget. 13 
éves volt, mikor édesapja meghalt, 
ketten maradtak édesanyjával, így 
a földmővelés és szılıtermesztés 
fárasztó munkája reá maradt. Mi-
vel még gyerek volt, többször kel-
lett segítséget hívni, majd 18 éves 
korától tulajdonképpen egyedül 
dolgozott a földeken. Ekkor már 
csak alkalmi munkákhoz hívott 
segítséget, metszeni, kaszálni. 
1959-ben be kellett lépnie a TSZ-
be. Legutolsóként tette ezt meg 
(28 éves). Gyalogmunkásként 

(kétkezi) dolgozott. 1960. tavaszán 
elment Pápára traktorvezetést ta-
nulni. 6 hónapos képzés után trak-
torosként dolgozott kb. 2 évig, 
majd a mőhelyvezetı mellett volt 
segítı. 1963. szeptemberében 
Ádándra ment tanulni, mezıgaz-
dasági gépkezelı képzésre. Ez az 
iskola bentlakásos volt. Ekkoriban 
már megszületett kislánya, akit így 
csak hétvégén, a hazajövetele ide-
jén (szombat délutántól vasárnap 

délutánig) láthatott. Mindkét isko-
lában nagyon jó eredményt ért el. 
5 évig dolgozott még a mőhely-
ben. 1968-ban a TSZ iskolázta be 
mezıgazdasági szakiskolába, ahol 
4 év, levelezı képzés után szak-
érettségi vizsgát tett. Ezek után 
agronómusi feladatokat látott el. 
Elmesélte, hogy 1971-75 között 
nagyon szép eredményeket értek 

el az agrármérnökkel közösen a 
TSZ-ben. Jól tudtak együtt dolgoz-
ni, kölcsönös tanulás és megbecsü-
lés jellemezte a kapcsolatukat. 
1975-ben összevonták a felsıörsi 
és a csopaki termelı szövetkezete-
ket, ekkor új munka várt rá, beteg-
ellenır lett. Majd ismét újabb fel-
adatot kapott, elszámolóként dol-
gozott. 1978-ban a Háztáji Bizott-
ság elnökének választották, ké-
sıbb az elszámoló titkára lett. 
Sajnos, 1983. ıszén szívinfarktust 
kapott, emiatt késıbb lerokkantot-
ták, és azóta nyugdíjas. 
Elmesélte, hogy a belépését a TSZ
-be nem bánta meg. Sok új feladat-
tal bízták meg, és élvezte a kihívá-
sokat. 
Zoli bácsi késıi gyermek volt, 
szülei olvasott, tájékozott emberek 
voltak. Sokat tanították ıt nótázni, 
szavalni, zenélni. Fiatalon színész-
kedett a falu akkori kultúrfelelıs-
ének vezetése alatt. Komoly dara-
bokat adtak elı, bemutatták Bala-
tonfüreden és Veszprémben is. A 
Kıszívő ember fiai címő darabot 
600 ember elıtt játszották nagy 
sikerrel. A TSZ-ben szervezett 
kirándulások oroszlánrészét vállal-
ta. 1968-óta Zoli bácsi a falu Mi-
kulása. Azóta is örömmel vállalja 

„Itt élünk” 
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İszi játszóház 

el, azt mondja a gyerekek között 
megfiatalodik. 
A nyugdíjazása óta „emlékeztetı 
füzetet” vezet (egyfajta napló). 
Sokszor elıveszi, mert sok infor-
mációt tartalmaz a napi történése-
ken túl, pl. adott év borának minı-
sége, mennyisége, kolbász re-
cept… 
Zoli bácsi rengeteget mesélt még 

életébıl, és végig irigyeltem. Mi-
ért is? Emberi kapcsolatai, szinte 
csak szép emlékei, memóriája, 
könnyed elıadásmódja, humora 
miatt. Azt is mondta, sosem politi-
zált, mindig szeretett énekelni, a 
nóták éltetik. Ebbıl én is tanultam 
valamit: ne foglakozz olyannal, 
amit nem találsz fontosnak, és ha 
rossz a kedved dúdolj, hidd el, 

felvidulsz! (Kipróbáltam: mőkö-
dik!) 
Kívánom neki, hogy jó egészség-
ben, mindig ilyen jókedvően, sze-
retetben éljen, és daloljon, vagy 
éppen szájharmonikázzon tovább, 
mindannyiunk öröme! 
 

Plell Olga 

Szeptember 29-én és október 6-
án 2 napos játszóházat szervez-
tem, amelyre Tóthné Szalai 
Gabriellát hívtam segítınek. 
Az elsı alakalommal gyönyörő 
napos idıben kirándulni csábí-
tottuk a gyerekeket és szüleiket. 
Utunk során terméseket, faleve-
leket győjtöttünk, ismerkedtünk 
az erdı növényeivel. Az ıszi 
erdı csodálatos színekben mu-
tatta meg magát, szinte minden 
bokor és fa kínált nekünk érde-
kességet. Sajnos, a természet 
pompáján kívül, olyan dolgokat 
is láttunk, ami nem volt kívána-
tos: kidobott, az erdıbe lerakott 
szemetet. A gyerekek nem is 
értették, hogy kerülhetett ez 
ide, mikor mindenkinek van 
otthon szemetes győjtıje, és 

rendszeresen van lomtalanítás 
is. Milyen igazuk van! Miután 
ezen a gondolaton túljutottunk, 
folytattuk győjtı munkánkat és 
rengeteg kinccsel térhettünk 
vissza a könyvtárba, vagy ép-
pen otthonunkba, ahol leprésel-
tük, szárítottuk ezeket. 
Egy hét múlva az iskolában 
ezen dolgokból kézügyessé-
günk segítségével kedves tár-
gyakat készítettünk. Készült 
katicabogár, teknıs, hernyó, 
„ıszmanó”, csónak stb. A kép-
zeletnek nem szabtunk határo-
kat. Sıt! Közösen a katolikus 
templomról készítettünk egy jó 
nagy plakátot, melyben min-
denki kezének munkája benne 
volt. Az ajtói fakéregbıl, a tetı-
cserép tobozpikkelyekbıl, a 

falak levelekbıl kerültek fel 
ragasztással. 
Nagyon örültem, hogy a kirán-
dulásra a sok gyerek mellett sok 
szülı is eljött! Ebbıl arra is kö-
vetkeztettem, hogy természetjá-
ró túrákat igenis, érdemes lesz 
még a jövıben szervezni. Pél-
dául közös kirándulás, utána 
szalonnasütés, és jó kis játék!  
Ezúton is köszönöm Tóthné 
Szalai Gabriella segítségét, aki 
a játszóház vezetıje volt, és 
természetszeretetét valamint az 
alkotás örömét (már nem elı-
ször) átadta nekünk! 
 

Plell Olga 
közösségszervezı 
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Fızıverseny és İszköszöntı Falupiknik 
2007. október 13-án tartottuk meg 
az idei Falunapokon elmaradt fı-
zıversenyt, valamint a szeptem-
berben elmaradt İszköszöntı Fa-
lupikniket. 
Az idıjárás elırejelzés egy héttel a 
programok elıtt még szép kelle-
mes napot ígért, de 13-án sajnos 
elég kellemetlenné fordult az idı, 
hővös lett és erıs szél fújt. Ennek 
ellenére az egész napos program-
sorozaton mégis szép számban 
vettünk részt.  
A fızıverseny reggel 8-órakor 
kezdıdött, és 12-órára már a zsőri 
asztalán is volt a kóstoló. 18 csa-
pat nevezett. Én magam is több 
pörköltet és gulyást kóstoltam 
meg, és nem irigylem a zsőrizıket, 
mert mindegyik nagyon finom 
volt. Egy versenyzı még parafa 
dugót is „fızött” a pörkölttel 
együtt. Azt mondta, így a marha- 
és a sertéshús egyszerre puhul 
meg, nem kell különbözı idıben a 
pörköltbe tenni. Hát, én arra is 
kíváncsi lettem volna, vajon a pa-
rafa dugó megpuhult-e? Mint ki-
derült nem, a tőzben végezte…
Viszont a pörkölt igazán finom 
volt! 
10 óra körül az alsóörsi Íjász 
Egyesület segítségével kipróbál-
hattuk az íjász mesterség alapfogá-
sait. Felnıttek és gyerekek is lel-
kesen lıdözték a nyilakat. Az íjak 
sokszor jóval nagyobbak voltak, 
mint azok, akik próbálták rajtuk a 
húrt feszíteni, ennek ellenére na-
gyon ügyesnek bizonyultak, több-
ször találták el a céltáblát, mint a 
mögötte lévı bokrokat! 
12 óra körül már sokan győltünk 
össze a focipálya ligetes részén, és 
elıbb-utóbb mindenki jókedvően 
és jóízően falatozott. És talán már 
nem fázott senki. 
15-órára az İszköszöntı Falupik-
nikre vártuk a Felsıörsieket, mely 
a Vöröskeresztes Nyugdíjas Klub 
szervezésében került megrende-
zésre. Helyiek léptek fel: kisbíró, 
szájharmonikás, citerások, furu-

lyás és csellós, versmondók, tán-
cosok, valamint népdal kórusunk 
és színjátszóink. A színpadi bemu-
tatók után a Nyugdíjas Klub meg-
vendégelte a jelenlévıket zsíros 
kenyérrel, pogácsával, üdítıvel és 
helyi termelık boraival. A jókedv 
abban is megmutatkozott, hogy a 
népdalosok a kínálás után egyszer 
csak úgy, spontán énekelni kezd-
tek a maguk (és a jelenlévık) örö-
mére. A hideg idı és magát meg 
nem adó szél miatt a meghirdetett 
utcabál majdnem elmaradt, de a 
kitartóak az elsı zeneszámokra 
már elkezdtek táncolni, így aztán 
nem adtuk fel, és végül is este 8 
óráig rophattuk a táncot.  Még a 
kabát is lekerült rólunk. 
Szóval, mi Felsıörsiek, kemény-
kötésőek vagyunk, hiszen nyáron a 
rekkenı hıség, most meg a hideg 
és a szél sem ijesztett el minket 
attól, hogy eltöltsünk egy szép 
napot közösen! 
Támogatók: 
Levendula Pince, Sörény Ernı, ifj. 
Kalmár Lajos, Felsıörs község 
Önkormányzata, Alsóörsi Íjász 
Egyesület 
Fellépık: 
Sütöri Gabriella, Vejmola Tímea: 
vers; Angyal Lászlóné, Fidlerné R. 
Anna, Kaszás Zoltánné, Nézics 
J ó zs e fn é ,  Pap p  G yu lán é , 
Pleszinger Józsefné, Szalai János-
né, Szıke Ferencné, Tislér Anikó, 
Tislér Gyuláné: Népdal kórus; Ka-
szás Zoltán: szájharmonika; Sütöri 
Gabriella, Hegedős Ági, Szatmári 
Miklós: citera; Hegedős Ági: furu-
lya; Piller Benjámin: cselló; Vízi 
Gabriella: vers; Tomkó Judit, 
Vaczkó Fanni: moderntánc; 
Gajdacsik Andrea, Kiss Judit, Plell 
Olga, Tóthné Sz. Gabriella, Vízi 
Gabriella: színjátszás; Vaczkó Ist-
ván: kisbíró. 
 
Köszönjük szépen! 

Plell Olga 
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Novemberi programok 

11. 10  18.00 Libanap, Márton napi vacsorá
   val, Nık Felsıörsért Egyesület 
   rendezésében. Helyszín: Iskola 
11. 17.  14.00 Sportdélután, majd 
     20.00 Diszkó, helyszín: Iskolatetıtér 
   Asztalitenisz, csocsó,   
   szkander, kártyaverseny 
   A diszkó: batyus 
11. 19  19.00 Filmvetítés, helyszín Iskola te
   tıtér 
11. 22. 17.00 Irodalmi est, helyszín: Iskola 
11. 30. 14.00 Adventi készülıdés, játszóház, 
   helyszín: Iskola 
 
 
 
Decemberi elızetes 

12. 01. Idısek Napja 
12. 04. Mikulásnap az Óvodában 
12. 06. Mikulásnap az Iskolában 
12. 07. Falumikulás 
12. 08. „Táncoljuk körbe Európát” tánc 
  ház, utána diszkó 
12. 15. Karácsonyi készülıdés, játszóház 

12. 19.  Iskolai fenyıünnep 
12. 21. Filmvetítés 
12. 22. Karácsonyi koncert fiatal, helyi  
  tehetségekkel 
12. 23.  Betlehem a Batthyányi téren 
12. 28. Elıszilveszter fiataloknak 
12. 31.  Szilveszter az iskola tetıtérben 
 
 
 
A Honismereti kör programja: 

11. 08. 18.00 Adventi ünnepkör, helyszín:  
   Faluház nagyterme, 
   elıadó: Rásky Mihályné 
11. 22.18.00  Római Katolikus Templom tör
   ténete, helyszín: templom, 
   bemutatja: Ajtós József esperes 
 
 
 
Kertbarátkör programja 

11. 14. 18.00 Palánta és vetımag csere-bere, 
   helyszín: Faluház  

Novemberi programok 

Tájékoztatjuk a község lakóit, 
hogy a Hírmondó októberben 
közre adott mellékletében meg-
hirdetett, Nık Felsıörsért 
Egyesület által szervezett 
Libanap, Márton napi vacso-

rával 2007. november 10-én, 

18-órakor 

a Malomvölgy Iskolában vi-

dám, zenés estünkre továbbra is 
várjuk a résztvevıket. 
Ezen tájékoztatónkkal szeret-
nénk megcáfolni azokat a 
„hírvivıket”, akik a rendezvény 
elmaradását terjesztik a lakos-
ság körében. 
Egyesületünk tagjai mindent 
megtesznek azért, hogy progra-

munkkal színvonalas, jó szóra-
kozást, kellemes estét biztosít-
sunk minden résztvevı számá-
ra. 
Nık Felsıörsért Egyesület ve-
zetısége nevében: 
 

Angyal Istvánné 

A Nık Felsıörsért Egyesület tájékoztatója 

Kedves Felsıörsiek! 

 
Lehetıség van a Polgármesteri Hivatalban ping-
pongozni és csocsózni, (a hivatali nyitva tartási 
idın túl) a könyvtár nyitva tartása alatt. 
 

Könyvtár és Teleház, valamint a Konditerem 
nyitva tartása a következı: 
Kedd, szerda:  14.00-19.00 
Szombat:  8.00-13.00 
 
Érdeklıdni lehet: Plell Olga 30/421-6543 

A közösségszervezı tájékoztatója 



 

 

KözleményKözleményKözleményKözlemény    
 

 7777    Felsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi Hírmondó    

 Felsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi Hírmondó    

A balatonalmádi kistérségben szerdánként 9-13 óra 
között közös fogadónapot tartanak három kistérségi 
hálózat munkatársai a Balatonalmádi, Rákóczi út 43. 
sz. alatti, kistérségi iroda melletti tanácsteremben. 
Dobos Tamás UMFT tanácsadót (tel: 30/668-8032, e-
mail: tamas.dobos@kdrfu.hu) pályázati kérdésben, 
Gróf Tibor HVI irodavezetıt (tel: 20/491-0685, e-
mail: tibor.grof@vipmail.hu) Leader és vidékfejlesz-

tés témában, dr. Szebényi Noémi önkormányzati és 
térségi koordinátort (tel: 30/668-5681, e.mail: 
szebenyi.noemi@invitel.hu) pedig projektek, progra-
mok, fejlesztési elképzelésekkel kapcsolatos konzul-
táció érdekében kereshetik meg a kistérség önkor-
mányzatai, vállalkozásai, civil szervezetei, lakosai, 
telefonon vagy e-mail-en történı elızetes idıpont 
egyeztetéssel. 

A búcsúzás pillanatában mindig megállunk. Most is 
megállunk egy pillanatra, hisz búcsúzunk, Javornitzky 
Ervintıl, Ervin bácsitól; sokunk Igazgató bácsijától.  
Sokszor búcsúztunk már!  Búcsúztunk egy-egy tanóra 
végén, egy-egy fáradságos nap leáldoztakor, búcsúztunk 
a ballagókat indító csengıszónál s akkor is, amikor Ös-
kürıl indultál el. Ez a búcsú még is más, végleges, visz-
szavonhatatlan.  
Ha lehetne, megkérdeznénk: vajon hová tőnik el, amit 
életedben összegyőjtöttél. Hova tőnt el jóságod, tudá-
sod, szereteted, hova tőnt szeretı szigorod? Hogy hova? 
A te tetteidbıl, türelmedbıl, gondolataidból plántáló-
dott tanítványaidba, nevelıtársaidba, munkatársaidba. 
Mi visszük tovább, hiszen mi magunk is ebbıl építkez-
tünk: a cselekedetekbıl, gondolatokból, melyeket már 
emlékeinkben örökké ırzünk.  
Egész életedben a derekasan elvégzett munka tiszteleté-
re tanítottál minket: „Ha meg tanulsz dolgozni, van 

esélyed rá, hogy jó ember légy! Attól még nem leszel jó 
ember csak lesz rá esélyed! „Nem vonakodtál a munká-
tól, még ha komoly erıfeszítéssel, megpróbáltatással járt 
együtt. Most még egyszer megállunk. Megállunk egy 
pillanatra, utoljára mielıtt elindulsz földi pályád utolsó 
útjára, hogy elmondhasd égi mesterednek: „ 
Most halálom napjaiban még egyszer összegyőjtöm, amit 
a földön kaptam, barátságot, örömet, szeretetet, ragasz-
kodást, szépséget, tisztaságot, jóságot, önfeláldozást s a 
búcsút intı kéz lendületével fölmutatom az égnek... 
” Isten veled Ervin bácsi, Igazgató bácsi! Búcsúzunk 
tıled: az itt maradó tanítványok, munkatársak, kollé-
gák valamint Öskü Község Önkormányzati Képviselı 
Testülete, a Polgármesteri Hivatal és az önkormányzat 
dolgozói, nevében József Attila szavaival:  
  
„Minden mosolyod, mozdulatod, szavad ırzöm, mint „Minden mosolyod, mozdulatod, szavad ırzöm, mint „Minden mosolyod, mozdulatod, szavad ırzöm, mint „Minden mosolyod, mozdulatod, szavad ırzöm, mint 
hulló tárgyakat a föld”hulló tárgyakat a föld”hulló tárgyakat a föld”hulló tárgyakat a föld”    

Búcsúzunk és fejet hajtunk 
(A búcsúztató engedéllyel átvéve Öskü községtıl.) 
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Felsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi HírmondóFelsőörsi Hírmondó 
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Tördelés: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT. 

Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38. 
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. 

HirdetésHirdetésHirdetésHirdetés    

2007 novemberétıl minden hó elsı és harmadik hétvégén újra megnyitja kapuit a Nosztalgia Disco Felsıörsön , a Hamuház 
Fogadó disco termében, 80-as, 90-es évek világslágereibıl csemegézhetnek a fiatalok, idısebben egyaránt. Minden alkalom-
mal italakciók más-más ital összeállításból. Hölgyeknek ingyenes. Uraknak 300.-Ft a belépıjegy. Dj. Pinyó 
Minden második és negyedik hétvége torkos hétvége amikor minden ételt 50%-os kedvezménnyel kínálunk a Hamuház Fo-
gadó Éttermében. Házias ételek, kellemes légkör. 
Szeretettel várjuk minden kedves volt és leendı vendégeinket. 
Elérhetıségeink: 8227. Felsıörs, Alsóörsi u 13. Telefonszám: 87/477-454 vagy 30/5974986 E-mail: antalkut@t-online.hu 
 
Márton napi vigaszságok a Hamuház Fogadóban. 
Libából készült ételek barátságos áron, családias ebédek, vacsorák, kellemes környezetben. Várunk mindenkit szeretettel. 
Elérhetıségein: 8227. Felsıörs, Alsóörsi u.13 
Telefonszám : 87/477-454 vagy 30/5974986 E-mail: antalkut@t-online.hu 
Menü: Libaaprólék leves, lúdgége tésztával, 
           Ropogós libacomb párolt káposztával, hagymás tört burgonyával 
           Töltött liba nyak, Erdélyi Ludaskása, Tejfölös libamell. 

KrónikaKrónikaKrónikaKrónika    

Megyei hírek 
Talabér Márta alelnöknı a Vesz-
prém megyei önkormányzat, a 
Veszprém Megyei Testnevelési 
és Sporthivatal, és a Veszprém 
Megyei Labdarúgó Szövetség 
sporteszköz pályázatán nyertes 
egyesületek vezetıinek díjakat 
adott át. Összesen 5 Millió Ft ér-
tékben 177 sportszervezet kapott 
támogatást. 
 
A megyei közgyőlés Szociális és 
Gyermekvédelmi Bizottságának a 

támogatásával a lesencetomaji 
Pszichiátriai Betegek és Fogyaté-
kosok Otthona megrendezte ha-
gyományos Lakó-Hozzátartozó-
Gondozó találkozóját. A rendez-
vényen, – amelyen bemutatkoz-
tak az otthon kulturális csoportjai, 
és a lakók által készített alkotá-
sokból kiállítás volt megtekinthe-
tı a megyei önkormányzat képvi-
seletében részt vett Talabér Márta 
alelnök, valamint a szakbizottság 
több tagja, Csıréné Pır Eszter, 

Igaz Sándor, Kovács József, és 
Pap Tamás. 
 
– Elhunyt Farnadi Gyula, aki a 
Veszprém Megyei Közgyőlésnek 
2002-2006 között képviselıje, 
2006-tól a Kulturális Kisebbségi 
és Vallásügyi Bizottságnak kül-
sıs tagja volt.  Emlékét 
megırízzük.  


