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A testületi ülésen történt 
Február 28-án tartotta soros 

ülését a Képviselőtestület.  
 
17 napirend megtárgyalására 

került sor, ezen belül a Rendezési 
Terv módosítása és a 2008. évi 
költségvetés is több alpontból állt. 

 
-Elsőként a Pénzügyi Bizottság 

külsős tagjának –Frikk Anitának- 
lemondása miatt új tagot kellett 
választani. A képviselők egyhan-
gúan támogatták Kiss Judit Kö-
kény utcai lakos bizottsági tagsá-
gát. Miután a jelölt letette az es-
küt, a Pénzügyi Bizottság követke-
ző ülésén már részt tud venni a 
munkában. A Képviselőtestület 
határozatban köszönte meg Frikk 
Anita bizottsági munkáját. 

 
-A Településrendezési Terv 

módosításának folyamata utolsó 
fázisába lépett, és a még kérdéses 
területek tulajdonosaival való 
egyeztetés után (pl. Csalogány ut-
cától É-ra eső telekegyüttes belte-
rületbe vonása, Szőlő utcától D-re 
eső telkek szabályozási terve) a 
Képviselők lezárták az egyezte-
tést. 

 
-A szociális ellátásról szóló 

rendeletet módosítani kellett a tör-
vény változása miatt. Ennek lé-
nyege, hogy étkeztetés keretében 
azoknak a szociálisan rászorultak-
nak a napi egyszeri meleg étkezé-
séről kell gondoskodni, akik ön-
maguk illetve eltartottjaik részére 
tartósan vagy átmeneti jelleggel 

nem képesek biztosítani az étkez-
tetést koruk, egészségi állapotuk, 
fogyatékosságuk, pszichiátriai-, 
szenvedélybetegségük, hajlékta-
lanságuk miatt. A rendelet a fenti-
ek kapcsán azokra vonatkozik, 
akik a 75. életévüket betöltötték, 
akik tartós betegségben szenved-
nek, vagy szenvedélybetegek és 
hajlandóak résztvenni gyógykeze-
lésben. 

 
-A képviselőtestület elfogadta 

az önkormányzat és intézményei 
2007. évi költségvetési rendeleté-
nek IV. negyedéves módosítását 
282.319 ezer Ft főösszeggel. 

 
-Az önkormányzat és intézmé-

nyei 2008. évi költségvetési rende-
letét elfogadta a Képviselőtestület 
8 igen és 1 tartózkodással. Idén (a 
pénzmaradvány ismerete nélkül) 
176. 632 ezer Ft a bevételi és ki-
adási főösszeg. A költségvetés tár-
gyalása során több fontos kérdés-
ben is döntést kellett hozni: 

A tagiskola költségvetése eb-
ben az évben 27.586 eFt, ebből az 
összegből önkormányzatunk támo-
gatása 8.170 eFt. 

 
A Képviselők tiszteletdíjáról 

szóló rendeletet második olvasat-
ban tárgyalták a képviselők. Papp 
Gyula képviselő kérelmére név 
szerinti szavazás döntött arról (1 
tartózkodás, 4 nem, és 5 igen), 
hogy a képviselői tiszteletdíjat 
idén sem emelik meg. 

A Hegyközség kérte az Önkor-

Kelj fel párnádról szép ibolyavirág, 
Tekints ki az ablakon, milyen szép a világ! 
Megöntözlek gyorsan a harmat friss illatával,  
Teljen a talicskám sok szép piros tolással!  

KELLEMES HÚSVÉTI ÜNNEPEKET 
KÍVÁNUNK 

MINDEN OLVASÓNKNAK! 
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mányzatot, hogy a Csopaki Hegy-
községbe való integrálódás kap-
csán helyben maradó pénzt (kb. 
1,1 millió Ft) és ugyanakkora ön-
kormányzati támogatást útépíté-
sek, vagy útjavítások céljára lehes-
sen csak felhasználni. A Képvise-
lők támogatták a javaslatot. 

Határozat született arról is, 
hogy Önkormányzatunk megkere-
si a Veszprém Megyei Jogú Várost 
az iskolafenntartó társulási megál-
lapodás módosítása céljából. Ön-
kormányzatunk ugyanis nem tu-
dott beadni pályázatot az iskola-
épület akadálymentesítésére és 
eszközbeszerzésére, mert Vesz-
prém nem támogatta ezt. Emiatt 
több tízmillió forintos támogatás-
tól esett el községünk, az iskola 
ko l l ekt í vá j a ,  a  gye rekek . 
(Ugyanezt a pályázatot beadtuk az 
óvodára 33 millió Ft nagyságrend-
ben.) 

-Dr. Könczöl Gábor jegyző be-
számolt a Polgármesteri Hivatal 
2007. évi tevékenységéről. A be-
számolóból kiderült, hogy az el-
múlt évben a Közigazgatási Hiva-
taltól törvényességi észrevétel nem 
érkezett az önkormányzati testületi 
szervek működésével és döntései-
vel kapcsolatban. A Hivatal állam-
igazgatási hatósági ügyben 2.984 
határozatot hozott, melyből 2.732 
db helyi adóügyekben született. A 
fennmaradó 252 db határozat 

egészségügyi igazgatás, szociális, 
anyakönyvi, állampolgársági, 
gyermekvédelmi, kereskedelmi, 
földművelésügyi stb. igazgatási 
volt. A Képviselőtestület a Jegyző 
Úr beszámolóját elfogadta. 

-A Teleház- és Könyvtár műkö-
dését értékelte a Testület, és dön-
tés született a szükséges fejleszté-
sekről is. A beszámolóból kiderült, 
hogy 2007. szeptember 01-től a 
következő változások történtek: 

Az almádi könyvtárosok segít-
ségével a könyvtári rend helyre-
állt, a könyveket leltárba vették. 

A közművelődési pályázaton 
nyert 4,3 millió forintból a könyv-
tár eszközeit fejlesztette a vezető -
a testület jóváhagyásával fényké-
pezőgépet, videókamerát, projek-
tort, DVD-lejátszót, laptopot, 
pingpong asztalt, csocsó asztalt, 
társasjátékokat, hangosító beren-
dezést vett. 

Fejlesztésekről is született dön-
tés, a konditermet fel kell újítani, 
és egy pályázat is beadásra került. 
2008. január 1-től megvalósult a 
könyvtári integráció, melynek kö-
vetkeztében a könyvtárfejlesztésre 
felhasználható összeg 600 eFt-ra 
nőtt. 

-A Képviselő-testület per indí-
tásáról döntött, mert a 64/21 hrsz-
ú kertvégi telket az összes tulajdo-
nos megbízásából eladta, ám az 
egyik tulajdonos nem írta alá a 

szerződést, s ezzel kárt okozott. 
-A Pannon GSM Zrt. kérte az 

Önkormányzatnál az adótorony 
bérletének meghosszabbítását. A 
Képviselők arról döntöttek, hogy 2 
évre hosszabbítják meg a bérletet, 
évi 1 millió Ft + ÁFA díjért. 

-A Tislér-ház funkciójáról és 
tervezéséről egyeztettek a Képvi-
selők a tervezővel, majd elfogad-
ták a falunapi rendezvények prog-
ramját. 

-Fellebbezés benyújtásáról is 
döntöttek a Képviselők, mert a 
kertvégi gázvezeték építése kap-
csán a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal 1 millió Ft + ÁFA régé-
szeti díjat írt elő. 

 
 
 

Kenézné Berei Györgyi 
Polgármester. 

Talabér Mártának, a megyei közgyűlés alelnö-
kének a vezetésével ülést tartott a Veszprém Megyei 
Szociálpolitikai Kerekasztal 2008. február 14-én, csü-
törtökön a Megyeházán.  Az ülésen a Veszprém Me-
gyei Önkormányzat Szolgáltatástervezési Koncepció-
jának a felülvizsgálatát vitatták meg, érintve a Vesz-
prém Megyei Önkormányzat 2008-2013. évekre vo-
natkozó Fogyatékosügyi Programját, valamint a szo-
ciális tárgyú jogszabályok 2007. év végi módosítását. 

 
Harmincöt hátrányos helyzetű kistelepülés számá-

ra összesen 15 millió forint támogatást szavazott meg 
a Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése szi-
lárdhulladék gazdálkodási rendszer kiépítésének ön-

erejéhez. Az erről szóló szerződést február 14-én, csü-
törtökön írták alá az illetékesek a Megyeháza Szent 
István termében. 

 
Megfelelő központi finanszírozást is hozzá kellene 

rendelni ahhoz, hogy egy korszerű egészségügyi in-
tézmény hosszútávon is működni tudjon, hangsúlyoz-
ta Lasztovicza Jenő, országgyűlési képviselő, a Vesz-
prém Megyei Közgyűlés elnöke február 8-án, pénte-
ken a háromszáz millió forint beruházással létrehozott 
tapolcai rendelőintézet átadási ünnepségén. 

A Megyegyűlés hírei 

Kérjük adójuk 1 %-val támogas-
sák az iskolai úszásoktatást! Isko-
la Alapítvány Felsőörs adószám: 
18914908-1-19. Köszönjük! 
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„Itt élünk” 
Most Vízi Béla bemutatására vállalko-
zom, aki 1980-óta él Felsőörsön. A 
feladat nem könnyű, ugyanis Vízi 
Béla élettörténete kiterjedt. Vegyész-
mérnök, egyetemi docens, a kémia 
tudomány kandidátusa és szobrász. 
1936. május 6-án Jászapátin született. 
6 testvére van, szülei napszámosok 
voltak. 8 éves korától minden nyáron 
dolgozott. A munka, amit végzett na-
gyon nehéz, fizikailag megerőltető 
volt. Kisgyerekként hónapokat töltött 
el tanyán, állatokat legeltetett, etette-
itatta, felügyelte őket. 
Középiskolába Debrecenbe ment, ahol 
vegyipari technikumban tanult. Kémi-
ai érdeklődése nyolcadik osztályban 
alapozódott meg, tanárától olyan fel-
adatot kapott az osztály, melyet Ő 
oldott meg egyedül, ezután a kedvenc 
tantárgya lett. A középiskola nyári 
szüneteiben is mindig dolgozott, tégla-
gyárban, bőrgyárban. 
A technikusi oklevél (1956) kézhezvé-
telekor elhelyezték dolgozni, ami már 
az iskola által előre kijelölt munkahely 
volt (nem volt gond munkahelyet ta-
lálni). Így került Szolnokra a kénsav 
gyárba, ami meglehetősen veszélyes 
üzem. Segédkemencés volt, ami ke-
mény munka iszonyú forróságban. 
1956 ősze. A Veszprémi Vegyipari 
Egyetemen kezdte el felsőfokú tanul-
mányait. Az októberi forradalom alatt 
a tanítást beszüntették, de benntartot-
ták a diákokat a kollégiumban, hogy 
ne menjenek ki az utcákra, ne ölessék 
meg magukat. A forradalom után az 
egyetemen a tanítás csak márciusban 
kezdődött újra. Az ideológiai oktatás 
megerősödött. E mellett természetesen 
szakmai képzés is folyt, Vízi Béla 
szilikátkémiai technológia ágazaton, 
tégla és cserépgyártási technológia 
szakon szerzett diplomát. Már oxidke-
rámiai képzést is kapott. 1961-ben a 
diploma megszerzése az Egyetem 
Általános és Szervetlen Kémia Tan-
székén kezdett el dolgozni, egyetemi 
gyakornokként. Diákokat oktatott ké-
miai számítások témakörben és szer-
vetlen kémiai minőségi laboratóriumi 
gyakorlatot vezetett. Gyakornokból 

tanársegéd, majd adjunktus, végül 
docens lett. A kémia tudomány kandi-
dátusa, ami azt is jelenti, hogy jelölt 
további tudományos címre és rangra. 
Oktató munkája mellett anyagvizsgáló 
műszereket készített saját kezűleg! 
Tervezés, építés, beállítás, bemérések. 
Rengeteg idővel és munkával járt 
mindez. 
Doktori címet infravörös spektrofoto-
metriai disszertációval szerzett. 
67-68-ban Trondheimben a Norvég 
Műszaki Egyetemen ösztöndíjprog-
ramban vett részt. 8 hónapot töltött itt, 
ez alatt norvégul is megtanult. Számí-
tógépi programrendszert ajándékoztak 
neki, melyet a veszprémi egyetem 
lengyel ORDA számítógépen használ-
tak. Sebestyén Attila kollégája volt az, 
aki azt a programot átdolgozta, később 
az újabb számítógépre is. Ezzel a tan-
szék újabb műszerek adatainak feldol-
gozási színvonalát emelte. Ezt a prog-
ramot közel 100 hallgató használta. 
Egyikük, Kelemen Géza az első ma-
gyarországi választások szavazatösz-
szesítését ezen a programrendszeren 
szerzett ismeretei alapján számítógé-
pes vállalkozóként végezte. 
Vízi Béla norvégiai tartózkodása alatt, 
a skandináv államok NORDISKA 
ösztöndíjpályázatára szeretett volna 
jelentkezni, amely 2 évvel hosszabb 
kinttartózkodást jelentett volna. Erre 
Veszprémből nem kapott engedélyt. A 
tiltó döntés nagymértékben rontotta 
lelkesedését az Egyetem oktatási és 
kutatási színvonalának emelése iránt. 
Idegcsillapítók helyett érmek (főként 
arcképi érmek) mintázásába kezdett, 
ezeket bronzba önttette. 
1971-75 között közel 100 érmet min-
tázott kollégákról, erdélyi írókról, ma-
gyar és külföldi tudósokról, főleg ve-
gyészekről. Ez utóbbiak egyike Zemp-
lén Géza cukorvegyészről készült, 
amely a MTA Szerves Kémia Osztá-
lyának jutalom érme. 
Az arcképérmek hátlapjára az illető 
tudományos tevékenységét kifejező 
kémiai témát tett. Ezek a témák idővel 
„leléptek” a hátlapokról és „kémiai 
szobor”-ként önálló életet kezdtek. 

Az utóbbi 20 évben készültek és eddig 
34 egyéni kiállításon szerepeltek, en-
nek közel egyharmada külföldi, vagy 
nemzetközi volt. A 150 szoborból álló 
gyűjtemény a kémia anyagok, -elvek, 
-elméletek megjelenítésével egy – bár 
hiányos, de – szobrokban megfogal-
mazott kémiát jelent.  Szobrairól 
könyvek is jelentek meg (a könyvtár-
ban is fellelhetők). „Meglepő, hogy a 
korábbi technológiák (a természeti 
folyamatokra alapozottak, mint a no-
madizálás és mezőgazdálkodás) átfo-
gó művészetet (az életformájukat és 
életfelfogásukat kifejező művészetet) 
hoztak létre. A gépipari és vegyipari 
technológiák ilyennel nem rendelkez-
nek.” 
Vízi Béla órarendi munkája mellett 
végzett kutató munkája a Veszprémi 
Vegyipari Egyetemen új és korszerű 
témakör volt. Saját tervezésű - építésű 
vizsgáló műszerei, valamint a magyar 
és külföldi gyártmányú berendezések 
egyetemi munkába való bekapcsolása, 
az Egyetem megbízható és hatékony 
kutatást elősegítő tényezője lett. 
Beszélgetésünk során kiderült, milyen 
sokat tanult, dolgozott, kutatott. Arra is 
fény derült, milyen fontos számára az, 
hogy elért eredményei mennyit adtak 
a tanítványainak, az Egyetemnek. Ku-
tatásait, munkáját akkor is végezte, 
amikor ezt sem erkölcsileg, sem anya-
gilag nem becsülték meg. Nem adta 
fel! Reméli, hogy az emberek előbb-
utóbb rádöbbennek, mennyire fonto-
sak a kutatások, mérések, gyakorlá-
sok, a tudósok! 
Hisz lássuk be, minket általában csak 
a hasznosság, használhatóság érdekel. 
De néha, nézzünk a dolgok mögé, 
lássuk a dolog mögött az EMBERT, 
és becsüljük is meg! 
 
Honlapja: www.vizibela.hu 
 

Plell Olga 
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Több évtizedes hagyomány 
alapján szervezte meg a Refor-
mátus Egyházközség 2008. feb-
ruár 9-én 16 órakor a farsangi 
teaestet a Polgármesteri Hivatal 
nagytermében. 

A jótékonyság jegyében 
szervezett rendezvény a 30-as 
évek végére nyúlik vissza. Az 
első teaestek megszervezése 
Gáty Ferenc nagytiszteletű úr 
felesége, Hatvany Rózsa tiszte-
letes asszony érdeme. Lelkes 
segítője volt Rásky Gizella, 
akkori tanítónő, aki a nőneve-
léssel foglalkozva maga köré 
gyűjtötte a fiatalokat, lányokat, 
asszonyokat. A cél mindig va-
lami fontos, a közösség számá-
ra építő jellegű volt a szórako-
zás mellett, hiszen ezeken az 

alkalmakon ki-ki megmutathat-
ta tehetségét, felkészültségét és 
a közösség erejét. 

Sajnos az 50-es évek politi-
kai érája már nem tűrte meg 
ezeket a rendezvényeket, és 
csak a rendszerváltás után ke-
rültek ismét méltó helyükre. A 
hagyomány felélesztői azok a 
lányok, asszonyok voltak, akik 
az elsők megszervezésénél is 
részt vettek. A mag tehát jó 
földbe hullt. Főszervező volt 
Rásky Mihályné, Mili néni –
férjem édesanyja-, de mellette 
állt Kálmán Istvánné Ilonka 
néni, Tislér Gyuláné Vilma, a 
fiatalabbak közül, valamint Ko-
vács Gabi bácsi, Kaszás Zoltán 
a presbiterek részéről. 

Családunk mama révén rend-

szeres feladatokat kapott az 
enni-innivalók megszervezésén 
túl a lelki táplálék összeállítá-
sában is. Az én tisztem,- tanár 
és a honismeret ápolója lévén- 
a megemlékezések megtartása 
mindig az év aktualitásának 
megfelelően. Így például: az 
1848-as forradalom és szabad-
ságharc 150. évfordulója, a do-
ni áttörés és a felsőörsi katonák 
emlékezete, az első világhábo-
rús hőseink, Csokonai Vitéz 
Mihály Veszprém megyei kap-
csolatai. Talán a legemlékeze-
tesebb mégis a Gáty család tör-
ténete című könyv bemutatója, 
melyet az unoka, Kerpel Péter, 
a Pápai Református Kollégium 
igazgatója írt. Vagy a nagytisz-
teletű Gáty házaspár által zené-

Nőnapra 

Hagyományos farsangi teaest Felsőörsön 

A Nemzetközi Nőnapot március 8-án ünnepeljük. A 
Nőnap kialakulása más dátumokhoz és eseményekhez 
fűződik. 
Ezen a napon sok országban, így Magyarországon is 
megemlékezünk a hölgyekről, lányokról, édesanyák-
ról és nagymamákról. Ez a dátum nem egy ünnep 
kapcsán lett nevezetes, hanem fellázadt, jogaikért 
harcoló nőkről, hogy emberségesebb bánásmódban 
részesüljenek. (1857. március 8-án emberibb munka-
feltételeket és magasabb fizetést követelő textilipari 
nődolgozók tüntettek New York utcáin.) Ez a nap lett 
a Nemzetközi Nőnap, amelyet Magyarországon 1914
-től ünnepelünk. 
Nélkülük élni nem lehet. Gondoskodóak, aggódnak, 
ápolnak, vigyáznak, csókolnak, s ha kell, szidnak, de 
akkor is szeretnek. 
A Nőnap sohasem vesztett fontosságából, sőt egyre nagyobb ünnepnek számít. 
Férfitársaim! Ne csak a mai napon szeressük, dédelgessük Őket, hanem egész életünkben minden nap, minden 
percben! Tudjuk, mit adtak nekünk! Mindegy, hogy feleség, anya, nagymama, barátnő, nélkülük nagyon nehe-
zen megy. 
„Az istenek a nőknek fegyverül adták a szépséget” – Anakreón 

SZERETETTEL KÖSZÖNTJÜK A HÖLGYEKET! 
A Képviselőtestület férfitagjai nevében: 

Borbély György 

Weöres Sándor: A nő / részlet 
 

A nő: tetőtől talpig élet. 
A férfi: nagyképű kísértet. 
A nőé: mind, mely élő halott, 
úgy, amint a két-kézzel megfogadhatod. 

„…a közösség számára a nyelv, a hagyomány 

éppen olyan–lelki táplálék-, mint az egyéni élet 

fenntartásához szükséges mindennapi kenyér. „ 

(Beke György néprajzkutató) 
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re tanított felsőörsi muzsikusok 
találkozója –közel 60 gyerek 
tanult meg kezük alatt hegedül-
ni, zongorázni, csellózni - köz-
tük katolikusok is. A valamiko-
ri Dalárda alapjaiból építkezett 
az idekerült fiatal lelkész, Ha-
mar László az ökumenikus 
énekkar létrehozásával. Nem-
csak a teaesteken, de a Dunán-
túli Egyházak Találkozóján 
számos alkalommal kiváló mi-
nősítést szereztek. Így hozta 
létre a Színjátszó Kört is, emel-
ve a közösségi összejövetelek 
színvonalát. 

Század eleji régi fényképek 
beazonosítása Galambos Imre 
f o t ó i b ó l ,  K o n c z  P á l 
múzeológus segítségével. 

Az együttlétek hangulatát 

mindig meghatározzák a sze-
replők. Az óvodás, iskolás hit-
tanosokon kívül Kovács Gabi 
bácsi saját verse, Kaszás Zoltán 
sajátos stílusú versmondásai, 
éneklése, Rásky Mihály hegedű 
szólói. 

Szaporodtak és teljesültek a 
kitűzött célok a teaestek bevé-
teleiből. Új szőnyegek a temp-
lomba, ülőpárnák a hideg pa-
dokra, csillárok a parókiára, a 
százéves ebédlő garnitúra fel-
újítása, áthúzása, függönyök, 
Kőrössy Imre 48-as honvéd sír-
emlékének felújítása a temető-
ben, a Hősök kertje kerítése 
felújítása a Vöröskereszt irá-
nyításával. 

Természetesen ezeken az 
alkalmakon mindig részt vesz-

nek a katolikus testvérek is. 
10 éve már, hogy a főszerve-

ző, a mi mamánk, dédikénk el-
ment a minden élők útján. Az 
utolsó teaestjén ő nyerte a fődí-
jat, a Fegyverneki Erzsi néni 
által felajánlott, és Pintérné 
Irma, a mestercukrász által ké-
szített pörkölt tortát, egy cso-
dálatos mandula templomot. 

A farsangi teaestre készülve 
sokszor megemlegetjük. Ő is 
tudta a nagy titkot, melyet Ko-
dály Zoltán így fogalmazott: 

„Az elődök kultúrája egyket-
tőre elpárolog, ha minden nem-
zedék újra, meg újra meg nem 
szerzi magának.” 

 
Rásky Mihályné 

Kínai testvérek  
Én vagyok a kínai dohányárus, nevem: Csikk Van Csak 
Én vagyok a kínai fegyvergyáros, nevem: Csúz Li 
Én vagyok a kínai kötéltáncos, nevem: Teng Leng Leesik 
 
Üdítőautomata 
Üdítőautomata vagyok, a szomjadat itt olthatod. 
A pénzedet beszedem, az üdítődet kiveszed! 
Laza 
Ha az ember laza lesz, azt se tudja mi a stressz. 
Nyugalom az élete, nem izgatja semmi sem. 
Homlokomon semmi ránc, laza mint a rigalánc. 

Iskola farsang versek 

Váralja  Felsőörs Március 16.  15,00  Vasárnap 
Felsőörs Ősi  Március 23.  15,00 Vasárnap 
Csibészke Felsőörs Március 30.  15,00  Vasárnap 
Felsőörs Gyulafirátót Április   05.  15,30 Szombat 
Balatonfűzfő Felsőörs Április   12.  15,30  Szombat 
Felsőörs Bakonybél Április   19.  16,00 Szombat 
Öskü  Felsőörs Április   27.  16,00 Vasárnap 
Felsőörs Csopak Május    02.  16,30 Péntek 
Felsőörs Szabadnap --------------------- ---------- 

Felsőörs Berhida Május    10.  16,30 Szombat 
Zirc  Felsőörs Május    12.  16,30 Hétfő 
Felsőörs Szabadnap ---------------------- ---------- 
Felsőörs Alsóörs Május    25.  17.00 Vasárnap 
Balatonalmádi Felsőörs Május    31.  17.00 Szombat 
Felsőörs Nemesvámos Június    08.  17.00 Vasárnap 
 
Az ifjúsági mérkőzés 2 órával a felnőtt mérkőzés előtt kez-
dődik. 

Sorsolás Megyei II. osztályú bajnokság 
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A napi sajtóban egyre gyakrabban 
találkozhatunk ezzel a kifejezéssel: 
Leader. Mit is takar ez a rövid, ám 
sokak számára még ma is rengeteg 
bizonytalanságot rejtő szócska? El-
sősorban pénzt és lehetőséget. Sok 
pénzt és nagy lehetőségeket. Önkor-
mányzatoknak, civil szervezeteknek, 
vállalkozóknak egyaránt. Egy pályá-
zati lehetőség, ám nem a régi mó-
don. Nem a minisztériumi íróasztal-
nál írják ki, s a bírálat sem a párnás 
ajtók mögött történik. Helyi embe-
rek fogalmazzák meg a kiírásokat, 
helyi igények alapján. Vállalkozás-
fejlesztés, faluszépítés, munkahely-
teremtés…sok minden belefér. 
Persze az uniós támogatás is véges, 
nem mindenki kaphatja meg a lehe-
tőséget. Meg kell felelni a központi 

előírásoknak. Helyi közösségeket 
kellett létrehozni, 30-50 ezres lakos-
ságszámmal, földrajzilag kapcsoló-
dó településekkel. Több mint száz 
alakult az országban. Így jött létre az 
elmúlt év végén a miénk is, Bakony 
és Balaton Keleti Kapuja elnevezés-
sel. A balatonalmádi és várpalotai 
kistérség 17 településéből, kiegé-
szülve a veszprémi körzet 5 csatla-
kozójával. Erősek vagyunk így 
együtt, bekerülhetünk a nyertes 50-
60 közé. Ám addig sok munka áll 
még előttünk. Egy jó stratégiát kell 
készítenünk, amelyben megfogal-
mazzuk fejlesztési elképzeléseinket 
2013-ig. Ez dönti el, hogy nyerünk-
e, s kezünkbe vehetjük-e a sorsun-
kat. Nincs sok idő a gondolkodásra, 
májusra be kell fejezni a munkát. 

Létrejött egy tervezői csoport, akik 
dicséretesen eleget tesznek a szigorú 
előírásoknak, ám most nem szabad 
magukra hagyni őket. Néhány em-
ber nem találhatja ki, hogyan fej-
lesztené cégét az alsóörsi vállalkozó, 
vagy mit szeretne a péti civil szerve-
zet. Megvalósítható elképzelésekre, 
ötletekre van szükségük, amit aztán 
beépítenek a stratégiába. Most még 
nem késő, májustól viszont már nem 
módosítható. S hiába nyer csapa-
tunk, a most meg nem fogalmazott 
elképzelésekre nem írhat ki pályáza-
tot a Közösség. Aki most kimarad, 
az lemarad. Érdemes tehát törni a 
fejünket, hogy a Leader hogyan 
könnyítheti meg életünket az elkö-
vetkező 5 évben. 
A földművelésügyi tárca kistérsé-

Március 
03. 08. 18.30 Nőnap 
03. 14. 17.00 Ünnepi megemlékezés, helyszín: 
   Iskolatetőtér, majd koszorúzás a 
   Hősök Kertjénél 
03. 19. 14.00 Látogatás a Megyei Levéltárba 
(Honismereti Kör) jelentkezés: Tislér Anikó 
87/477-109 és Rásky Mihályné (esti órák) 87/477-356 
Indulás Felsőörsről: 13.20-as veszprémi autóbusszal 
03. 26. 18.00 H. Szabó Lajos: 48-as emlékek 
Veszprém Megyében (Honismereti Kör), 
helyszín: Faluház 

Április 
04. 04. „Táncoljuk körbe Európát” táncház,  
  helyszín: Iskolatetőtér 
04. 09. Az I. világháború. Falunk világháborús 
  katonái (Honismereti Kör), hely  
  szín:Faluház 
04. 11. Versmondóverseny, helyszín: Iskola 
04. 11-13. Mandula Ünnep, Mikrotérségi rendez 
  vénysorozat 
04. 19. Kirándulás, játszóház 
04. 23. Felsőörs története a Rákóczi szabadság
 harcig (Honismereti Kör), helyszín: Faluház 

Az Általános Iskola tájékoztatója 

Leader = pénz + lehetőség 

Malomvölgy Általános Iskola 
Felsőörs 
 
Tisztelt Szülők! 
 
Iskolánkban 2008. március 18-án (kedd) 8 órától matemati-
ka, olvasás tantárgyakból 

nyílt tanítást tartunk 
a jelenlegi első osztályban, ahol megismerkedhetnek az első 
osztályban alkalmazott tanítási módszerekkel, tankönyvek-
kel. (Az olvasástanítás a hagyományos szótagoló módszer-
rel az Apáczai Tankönyvkiadó tankönyveiből történik.) A 
tanítási órákat Hajasné Zsédely Mónika fogja tartani, majd 
módjuk lesz az érdeklődő kérdéseiket feltenni a jövendő 
első osztályos tanítónak: Buzásné Pongrácz Mariannának. 

Iskolánk gyermekközpontú pedagógiai programmal rendel-
kezik, mellyel igyekszünk a felső tagozatos tanulmányok-
hoz biztos alapot nyújtani. Az iskola családias hangulata 
nemcsak a tanulók szellemi, hanem lelki nevelését is jobban 
elősegíti. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! 
Az iskolai beiratkozás időpontja: 2008. március 18-án 8-16 
óráig lesz, de bármely más tanítási napon is jöhetnek a szü-
lők. Kérjük, hogy az óvodai szakvéleményt és a gyermek 
születési anyakönyvi kivonatát hozzák magukkal! 
 
Felsőörs, 2008. február 15. 
 

Tisztelettel: Malomvölgy Általános Iskola 
Tantestülete 

Rendezvények 
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Szeretnénk köszönetet mondani azoknak a Kedves Szülőknek, akik süteménnyel, felajánlással és munkájukkal 
hozzájárultak a farsangi bál megrendezéséhez. Külön köszönet a támogatóknak is, akik értékes tombolatárgyakat 
ajánlottak fel. Név szerint: 
Antal Gyula (Hamuház Étterem és Gelléri Pince), Önkormányzat Felsőörs, Dr. Lajos Levente, Kanyar ABC, Ka-
szás Zita, Molnár Szilárd,Kovács Barnabás (Udvarház Étterem), Pintér Zsolt (Kokó Cukrászda), Schuszter Zsolt 
(PC Hospital Bt.), Szántai Mónika, Tóthné Sz. Gabriella, Vass Éva. 
A bál összes bevétele 50.200 Ft volt, amelyből egyenlő arányban részesült az iskola és az óvoda. Az óvoda a be-
vételt a tavaszi állatkerti kiránduláshoz, az iskola pedig az úszásra fordítja. 

Szülői Szervezet Miske Óvoda 
 

- - - - - 
2007. október 11-én a Pocca utcai telektulajdonosok összefogással, saját pénzükből felújították az útjukat. A mur-
vaterítés elkészült, ezáltal szebbé, élhetőbbé tették környezetüket. 
Köszönet illeti meg őket, példák lehetnek mások számára is. 

Kenézné Berei Györgyi 

Köszönet 

A Felsőörsért Közalapítvány ez évben is kéri a település lakóit, hogy adójuk 1 %-nak felajánlásával támogas-
sák, mely alapítványunk egyetlen bevételi forrása. Az idei évben a Honismereti körünk előadássorozatát szeret-
nénk támogatni. Neves történész előadó meghívását tervezzük. Amennyiben alapítványunk támogatása mellett 
dönt, akkor az adóbevallása mellé az erre a célra szolgáló nyomtatványon a Felsőörsért Közalapítvány adószá-
mát szíveskedjen megjelölni, mely 18925575-1-19 
 

Tislér Anikó 

genként létrehozta a Vidékfejlesztési 
Iroda hálózatot, amelyek munkatársai 
többek között éppen a Leader-rel kap-
csolatos kérdésekre igyekeznek vála-
szolni. Érdemes őket felkeresni. Vagy 
a tervezői csoport által szervezett tele-
pülési fórumokat, ahol minden felve-
tésre választ kaphatunk. A további 
fejleményekről pedig rendszeresen 
beszámolunk. 

Gróf Tibor 
Helyi Vidékfejlesztési Iroda 

Balatonalmádi 
irodavezető 

Vidékfejlesztési Irodák: 
 
Balatonalmádi Kistérség:8220, Bala-
tonalmádi, Rákóczi u. 37. Tel.: 
20/491-0685 
Várpalotai Kistérség: 8100, Várpalo-
ta, Dankó u. 16/7. Tel.: 88/474-377 
Veszprémi Kistérség: 8442, Hárskút, 
Kossuth u. 25. Tel.: 20/964-5064 
 
 
 
 
 

Leader lakossági fórum: 
 
Felsőörs és Alsóörs lakossági fóru-
ma: 2008. március 17-én 17 órától 
Alsóörs, sportpálya, sportöltöző, 
Vízőntő u. 3. 
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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. Készült 500 példányban. 
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők. 

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

Lapzárta: minden hó 20-án. 

Balatonalmádiban őstermelőtől sövénytuja széles 
v á l a s z t é kb an ,  k e d ve z ő  á r o n  e l a dó . 
Érdeklődni az esti órákban: 88/438-296 telefonszá-
mon.  

ÁCS-TECH KFT       

ÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAÁRNYÉKOLÁSTECHNIKAÁRNYÉKOLÁSTECHNIKA    

        
70/ 29270/ 29270/ 29270/ 292----95959595----41                              41                              41                              41                                  
 

MOST CSERÉLJE LE,                             

MERT OLCSÓBB NEM LESZ! 

Megtévesztő kedvezmények nélkül is A LEGOLCSÓBB! 

5 légkamrás, csúcsminőségű műanyag nyílászárók 

 bontással, beépítéssel! 

 

RedőnyökRedőnyökRedőnyökRedőnyök: műanyag/ alumínium  ReluxákReluxákReluxákReluxák 

rozsdamentes tokkal, zajmentes  SzalagfüggönySzalagfüggönySzalagfüggönySzalagfüggöny    

gumírozott lefutókkal, igény szerint  NapellenzőNapellenzőNapellenzőNapellenző 

rovarhálóval kombinálva.                            Roletta,pliszéRoletta,pliszéRoletta,pliszéRoletta,pliszé 

      SzúnyoghálóSzúnyoghálóSzúnyoghálóSzúnyogháló    

Fa nyílászárók utólagos,       Fa nyílászárók utólagos,       Fa nyílászárók utólagos,       Fa nyílászárók utólagos,                   HevederzárakHevederzárakHevederzárakHevederzárak    

    gépi szigetelésegépi szigetelésegépi szigetelésegépi szigetelése        

Hirdetések 

Vízminőség vizsgálat és háztartási ivóvíz készülékek 
forgalmazása 48.000 - 128.000 Ft között, egy életre 
szóló vízminőség garanciával. Bizalommal kérjen 
részletes tájékoztatást a 06-20/ 355-53-65-ös telefon-
számon, vagy személyesen a Kökény u. 11. szám 
alatt. 

Felhívjuk a lakosság figyelmét, hogy a súlyos moz-
gáskorlátozottak közlekedési és szerzési támogatásá-
ra a kérelmek 2008. április 30-ig nyújthatók be. 
Nyomtatvány a Polgármesteri Hivatal Igazgatási 
Irodájában kérhető. 

Polgármesteri Hivatal 

Értesítjük a Tisztelt Lakosságot, hogy áramellátási, 
közvilágítási problémáikat a következő telefonszá-
mon lehet bejelenteni az ÉH-SZER Kft-nek: 
06 40 330-330 
Ingyenes vonal: 06 80 533-533 
Mobilszám: 45-99-666 

Örömmel tudatjuk, hogy kisfalunk újabb 
jövevénnyel gyarapodott. Földi Hanna 
2008.02.09-én született, 3280g, 51 cm, 
teljesen egészséges. Szüleivel együtt 
nagyon jól vannak. 
Szülők: Földi Tamás és Földi-Horváth 
Rita 
Gratulálunk! 

Megszületett... 


