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A testületi ülésen történt 
A rendkívüli testületi ülésen 

történt 
 
2008. március 19-én rendkívüli 

testületi ülést tartott a Képviselő-
testület. 

A rendkívüli ülés összehívását 
az indokolta, hogy több pályázat 
beadási határideje márciusra esett, 
így a következő soros ülésen már 
nem lehetett volna dönteni a be-
adásukról. 

Az alábbi pályázatokat adjuk 
be még márciusban: 

 
1-Közművelődési érdekeltség-

növelő pályázat 2.530 eFt összeg-
re, ebből 253 eFt az önrész. 
(Ennek keretében az iskolatetőtér 
komfortosabbá tétele a cél, vala-
mint a rendezvényekhez eszközök 
és hangtechnika beszerzése.) 

2- Szülőföld program: Nők Fel-
sőörsért Egyesület „Ízutazás” ren-
dezvényére a pogrányi vendégek 
fogadására, 30 eFt önrésszel 300 
eFt-ra. 

3- Fűkasza-pályázat, 19.169 Ft 
önrésszel, cél a település parlagfű 
mentesítése. 

4- „Éljen a falusi kisiskola!” 
pályázat, iskolaudvar térburkolá-
sára, 30 eFt önrésszel. 

A pályázatok beadásán kívül a 
Képviselők döntöttek a bizottsá-
gok új összetételéről, mert az elő-
ző testületi ülés után Dr. Pudmer 
Erzsébet lemondott a Pénzügyi Bi-
zottság elnöki tisztségéről. A bi-
zottságok új felállása a következő: 

 

Pénzügyi és Vagyongazdálkodási 
Bizottság: 

 
Kalmár Lajosné elnök 
Mikóczi János 
Papp Gyula 
Kiss Judit 
Vass Ferencné 
 
 

Népjóléti Bizottság: 
 
Angyal István elnök 
Dr. Pudmer Erzsébet 
Viszt Péter 
Szabó Pálné 
Tislér Gyuláné 
 
 
Településfejlesztési Bizottság: 
 
Kaszás Zita elnök 
Mikóczi János 
Dr. Pudmer Erzsébet 
Ádám László 
Tislér Péter 
 
 

Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjú-
sági Bizottság: 

 
Borbély György elnök 
Papp Gyula 
Viszt Péter 
Rásky Ervin 
Rásky Mihályné 
 
 

Kenézné Berei Györgyi 
Polgármester 
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Hirdetmény 
 
Felsőörs község településrende-
zési tervének módosításával 
kapcsolatos véleményezési eljá-
rás befejeződött, ezért a tervet a 
beérkezett véleményekkel 
együtt egy hónapra (2008. már-
cius 25-től április 25-ig) az ön-
kormányzat közszemlére teszi 
azzal, hogy az érintettek a köz-
zététel ideje alatt azzal kapcso-
latban észrevételt tehetnek. 
A tervek megtekinthetők a Pol-
gármesteri Hivatal jegyzői iro-
d á j á b a n  m u n k a i d ő b e n 
(Felsőörs, Szabadság tér 2., Tel: 
87/577-211.) 
 

Felsőörs, 2008. március 20. 
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Mondandóm szokatlan lesz, azt hiszem előzmény nél-
küli.  

Az olvasóra bízom a történés megítélését és természete-
sen a cikk végigolvasását. 

2008. február 28-án tárgyalta a Képviselő Testület a 
2008.évi költségvetést , és 8 igen szavazattal elfogadta azt, 
egy képviselő azonban  nem támogatta.  

A szokásoknak megfelelően a Pénzügyi és Vagyongaz-
dálkodási Bizottság, melynek ülését elnökként vezettem, 
hosszan és alaposan megtárgyalta a költségvetés szinte 
minden tételét.  

A bi-zottsági ülésén részt vettek a bizottság külsős tag-
jai is, akiknek jogai és kötelezettségei teljesen azonosak a 
választott képviselőkével (bizottságunk külsős tagjai kivá-
ló, nagy gyakorlattal rendelkező szakemberek).  

A bizottságban mindenkinek az volt a feladata, hogy 
legjobb tudása szerint a bizottság elé kerülő költségvetést 
az értékeléshez szükséges szempontok szerint szétszedje, 
adóforintjainak felhasználási javaslatait megvizsgálja, érté-
kelje a költségvetés sarokszámait (csoportjait), de kötele-
zettsége volt az is, hogy a hatékonyabb felhasználásra ja-
vaslatot tegyen. (A Pénzügyi Bizottság a költségvetés elő-
készítésében nem vesz részt). 

Ezt a több órás munkát most is elvégezte a bizottság, ja-
vaslatok is elhangoztak.  

Mégis úgy kellett döntenem, hogy a Képviselő testületi 
ülésén a költségvetést elfogadni nem tudom.  

A testületi ülés után 2008. február 29-én  
a Polgármester Asszonynak átadtam levelemet, mely-

ben bejelentettem lemondásomat a Pénzügyi és Vagyon-
gazdálkodási Bizottság elnöki tisztségéről, amelyet a Pol-
gármester Asszony azonnal elfogadott. 

Azok számára, akik az elmúlt választáson megtiszteltek 
bizalmukkal és képviselővé választottak, el kell mondanom 
döntésem valódi okait.  

Természetesen nem tudom kik ők, de be kell számukra 
mutatnom elgondolásaimat, mely a fenti döntéshez vezet-
tek, hogy meg tudják ítélni helyesen cselekedtem vagy 
nem.  

Polgármester Asszonynak átadott levelemben lemondá-
somat azzal indokoltam, hogy „a 2008.évi költségvetés fő 
sarokszámaira vonatkozó döntési elveink lényegesen kü-
lönböznek” valamint azzal, hogy a Felsőörsi Hírmondóban 
szám-szerű adatokkal már kihirdetett tiszteletdíj újbóli tár-
gyalásra került és azt a Testület elutasította. 

A 2008.évi költségvetés átalakítására tett, de elutasított 
javaslataim  közül néhány:  

- működési költség csökkentése  2 %-os mértékben, pá-
lyázati alap képzésére, 

- a költségvetési kiadások átcsoportosítása kötelező Ön-
kormányzati feladatok 2008.évi megvalósítására (pl. utak, 
közvilágítás, stb), 

- a nem kötelező feladatok  támogatásának ez évi visz-
szaszorítása a kötelező feladatok irányába, 

- ingatlanok (telkek) költség fedezetre, egyensúly bizto-
sításra  történő használatának felfüggesztése, az Önkor-
mányzati pénztartalékok felszabadításával,  

- lekötött pénztartalékok felhasználásának felülvizsgála-

ta pályázati alaphoz, 
- a költségvetési egyensúly biztosítása pénztartalékok 

felhasználásával.   
Lemondásom benyújtásához elveim  következetes kép-

viselete  is hozzájárult: 
- nem támogattam, sőt nagyon elleneztem – most is – a 

közösségszervezői állás betöltését, akkor, amikor volt/
voltak olyan civil szerveződések, amelyek  a jelenlegi költ-
ség kis hányadáért  a feladatokat (mindaddig, amíg közös-
ségi házzal Felsőörs rendelkezik) magas színvonalon el 
tudták volna látni,  

továbbá,  
- nem támogattam s most sem támogatom a Sport csar-

nok megépítését, helyette következetesen támogattam  
- egy  korszerű, közösségi tér – kultúrház- megvalósítá-

sát a felhalmozott több tíz milliós pénztartalék felhasználá-
sával, pályázatok bevonásával. 

Elvek mentén kevés választásom maradt. Azt mondják, 
hogy a demokráciát gólra játsszák.  

Félre kellett állnom.  
Rövid ideig megviselt döntésem, de már jól vagyok, 

képviselő munkám nem fog sérülni. Sőt olyan területen 
dolgozhatom a két új (Szociális valamint a Területfejleszté-
si) bizottságban is, ahol még többet lehet tenni a falu érde-
kében. Továbbra is alaposan felkészülve, meggondoltan fo-
gom önként vállalt feladataimat ellátni.  

A Képviselő Testület március 18-i rendkívüli ülésen 
nagy többséggel megválasztotta az új bizottságokat. A 
Pénzügyi és Vagyongazdálkodási Bizottság új elnökének 
Kalmárné Rózsának és új tagjának Papp Gyulának sikeres 
és eredményes munkát kívánok. 

A tiszteletdíj vonatkozásában a törvényesség megítélé-
séhez szakemberek véleményét kell kérnem.  Ha azt álla-
pítják meg, hogy nem volt igazam, készséggel beismerem 
tévedésemet. 

És végezetül. 
 Az “1/9-ed  döntés margójára” cím  arra a bizonyos 

tiszteletdíjra utal. Azt javasoltam ugyanis, hogy a képvise-
lők tiszteletdíjának mindenkori mértéke a polgármesteri 
tiszteletdíj 1/9-e legyen (9 képviselő van). Hogy ez elutasí-
tásra került, nem számít, a történéseknek ugyanis nem ez a 
lényege. 

 
Dr. Pudmer Erzsébet képviselő 
2008.március 19. 
 
 
 

Tájékoztató 
 
2008.április 1-jétől minden hónap 2. és 4. hetében, ked-

den délután 16 -18 óra között fogadóórát tartok. Csalogány 
út 14 szám alatt. 

Ha más időpontra van szüksége, egyeztessen velem te-
lefonon:  

30/522-40-55 
 
Dr. Pudmer Erzsébet, képviselő 

Egy 1/9-ed döntés margójára 
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„Itt élünk” 
Él köztünk egy kedves tizenéves lány, 
aki sokoldalú tehetségével tűnt fel 
nekem. Láttam őt táncolni a Falunapo-
kon, és láttam már kézügyességének 
termékeit is. A 14 éves nagylány: 
Vaczkó Fanni. 
 
1994. 04. 09-én született, Veszprém-
ben. Születése óta Felsőörsön él, anyai 
nagyapja és az ő elődei is itt éltek, itt 
születtek. Nagyon szeret itt lakni, a 
szép környék, sok erdő, kirándulóhely, 
bicajozási lehetőség vonzza, sőt, bará-
tai is élnek Felsőörsön. 
Fanni az óvodát, és az általános iskola 
első 4 osztályát is itt végezte el. Ötödik 
osztálytól a veszprémi Simonyi Zsig-
mond Ének-zenei és Testnevelés tago-
zatos általános iskolába jár. Most hete-
dikes, sporttagozaton. 
Azt mondja, nagyon szeretett itt, Fel-
sőörsön iskolába járni. Kedves tanítók, 
családias hangulat várta, osztálytársai 
többsége azóta is jó barátai. Amióta 
Veszprémbe jár, nehezebb lett az éle-
te. Korán kell kelni, utazni, sok a ta-
nulni való… 

Ennek ellenére iskolájában a tanítási 
időn túl atlétizál, és kézilabdázik.  
Kedvence a kézilabda, amellyel verse-
nyekre is jár csapatával, épp a közel-
múltban kerültek be a megyei ifjúsági 
bajnokságba. Kézilabdázni idén janu-
árban kezdett el, és máris a csapata 
fontos játékosa! Azt mondja, a góllö-
vésben még javulnia kell. Három hó-
nap telt még csak el „pályafutásából”, 
gondolom, van még ideje ezen javíta-
ni. 
Egyik hobbija a lovaglás, melyet heti 
egy alkalommal beépít szabadidejébe. 
A testmozgáson kívül kézműves tevé-
kenységet is rendszeresen folytat a 
barátai és a maga örömére. Üvegfes-
tés, rajz, hímzés, kötés. Szívesen ül a 
számítógép előtt is, internetezik, 
chatel. Azért tanulni is szokott! 
A tánc is az egyik olyan dolog, mely-
lyel feltűnt nekem. Igazából még alsó 
tagozatos korában járt rock and roll 
szakkörbe kb. 2 évig, majd néptáncolt. 
A különböző rendezvényeken öröm-
mel és óriási lelkesedéssel lép fel ba-
rátnőivel, modern tánccal. A koreográ-

fiát is közösen találják ki. Amikor 2 
éve pompomozni hívtam, szívesen 
jött, sőt tavaly az Ő segítségével ké-
szültek fel a lányok, a próbák is az Ő 
irányításával zajlottak. 
Akármikor, ha hívom segíteni, jön, ha 
ideje engedi. Legyen az arcfestés, ját-
szóházban illetve vetélkedőben való 
segédkezés, sport, vagy „tini szilvesz-
ter” szervezés. A „tini szilvesztert” 
például barátaival együtt fő szervező-
ként rendezte meg. Személyesen vit-
ték el a meghívókat korosztályuk tag-
jaihoz, díszítettek, készítették a szend-
vicseket, pakolták az asztalokat, szé-
keket, és a buli végén a takarítást is ők 
végezték vezényletével. 
A Felsőörsi Falunapok Baráti Köré-
ben is munkálkodik. Kreatív ötletei-
vel, meglepően éles látásmódjával, és 
bizony sok munkájával nagyon nagy 
segítségünkre van! 
Bízom benne, hogy lelkesedése meg-
marad, tehetségét kitartással kamatoz-
tatni tudja! 
 

Plell Olga 

Kihívás napja 2008. május 21. szerda 
 

A kihívás napja kezdeményezés 1982-ben indult Kanadá-
ból. Két szomszédos város vezetői elhatározták, hogy egész 
napos verseny keretében döntik el, melyik város sporto-
sabb. Május utolsó szerdáján ezért 0 órától este 9 óráig fo-
lyamatosan számolták, hányan végeznek aktív testmozgást 
legalább 15 percen keresztül. A kihívás napja hamar meg-
honosodott szerte a világon. Magyarországon 1991-ben 
rendezték meg először. A kihívás napját ma már a Magyar 
Szabadidősport Szövetség rendezi a Nemzeti Sporthivatal 
támogatásával, azzal a céllal, hogy minél többen kapjanak 
kedvet a mozgáshoz és az egészséges életmódhoz. Az el-
múlt években összesen 1525 település vett részt a vetélke-
désben. 

Kedves Felsőörsiek! 

Községünk idén immár harmadszor vesz részt ezen a 
vetélkedőn. Reméljük a lelkesedés ugyanolyan, vagy 
még nagyobb lesz, mint az elmúlt 2 évben! Mutassuk 
meg országnak-világnak, de leginkább saját magunk-
nak, hogy mi, az itt élők jókedvű, sportos emberek 
vagyunk! 
Kérjük Önöket, hogy ötletekkel, és részvételükkel 
segítsék e vidám, egészséges, és kellemesen fárasztó 
nap megrendezését, lebonyolítását! 
Hajrá Felsőörs! 
 
Plell Olga közösségszervező, Könyvtár és Teleház, 
tel:30/421-6543, e-mail: konyvtar@felsoors.hu 

Kihívás napja 

Felhívás 
 
Megalakult a „Felsőörsi Falunapok Baráti Kör”! Baráti Körünk nyitott, aki szívesen részt vállalna munkánk-
ban, kérjük, tegye meg! Ötleteket, felajánlásokat, segítséget örömmel fogadunk. Célunk: a falunapok program-
sorozat színesebbé tétele, minél gördülékenyebb lebonyolítása, utólagos értékelése. 
Érdeklődni lehet: Plell Olga Könyvtár és Teleház, tel: 30/421-6543 
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Az egész ott kezdődött, hogy 
találtunk egy cserépdarabot. El-
kezdtünk ásni, mert eszembe ju-
tott, hogy régen azon a helyen egy 
ház állt. Ki akartuk deríteni miből 
volt a ház alapja. Aztán ástunk-
ástunk és találtunk egy fekete kö-
vet, amire először azt hittük szén, 
de azután Olivér rájött, hogy bitu-
men. Miki elkezdett viccelődni, 
hogy biztos bitumenből volt a ház 
alapja. Nagyon furcsának találtuk. 
Amíg Diána és Mirjam tovább 
ásott, addig Mikivel lemostuk a 
cserepet.  Nemsokára Diána rohant 
be a mosdóba, mert talált egy 
csontot. Másnap én találtam régi 
pénzeket. Egy pár nappal később 
Diána talált valamilyen fogat, de 
én és Ági néptáncon voltunk.  Ki-
mentem inni a mosdóba és Diána 
odakiabált nekem. Átadta a cson-
tot én pedig bevittem, hogy Ági-
nak megmutassam. Ági azt mond-

ta, hogy kecskefog.  No erre már 
mindenki odasereglett a néptánco-
sok közül és engem majd összela-
pítottak. Másnap találtam egy bo-
rotvapengét. Egyre mélyebbre ás-
tunk, de már több érdekeset nem 
találtunk. Aztán úgy döntöttünk, 
hogy abbahagyjuk, ezért visszate-
mettük a gödröt. Igaz nem tudtuk 
meg, hogy miből volt a ház alapja, 
de azért jó játék volt. Addig sem 
veszekedtünk azon, hogy fogócs-
kázzunk vagy fára másszunk. Jó 
volt a sok ásás és izgalom.             

„Régészek”: Csabai Mirjam, 
Hegedűs Ágnes Hajnalka, Kozma 
Kristóf, Kulcsár Anna, Sütöri 
Gabriella, Takács Olivér, Tóth 
Diána, Szatmári Miklós, Zana Fe-
renc Márk.  

A Malomvölgy Általános Iskola hírei 

Felsőörsi régészek 

Az elmúlt hónap során több 
versenyen eredményesen 
szerepeltek tanulóink. 
 
A Zrinyi Ilona országos 
matematika versenyen hat 
tanulót indítottunk. 
A Hétmérföldes csizmában 
országos mesevetélkedőn 
négy csapatunk indult, ahol 
a megyei fordulóig sikerült 
eljutni két csapatnak: 
Aranyalma és Pumák név 
alatt. 
 
A Hrisztó Botev iskolában a 
Mátyás emlékév alkalmából 
megrendezett mesemondó 
versenyen 28 tanuló közül 
harmadik helyezést ért el 
Kulcsár Anna negyedikes 
tanulónk. 
 
Ugyanott angol versenyen a 
„boteves” tanulókkal közös 
csapatban 16 tanulónk mé-

rette meg a tudását eredmé-
nyesen, édességgel jutalmaz-
ták őket. Büszkék vagyunk a 
versenyzőinkre! 
 
Iskolánkban megtörtént a be-
mutató tanítás és a jövő évi 
kiselsősök beíratása, akik 17-
en lesznek szeptembertől, ne-
kik ismerkedő játékos foglal-
koztatást tartunk március 31., 
április 7., 14., 21-én 10-11 
óráig. Sok szeretett várjuk 
őket! 
 
A jelenlegi elsős és másodikos 
tanulók iskolafogászati szűré-
sen vettek részt. A harmadik 
és negyedikes tanulók megte-
kintenek Veszprémben egy 
hulladék-újrahasznosítási kiál-
lítást, és a Megyei Könyvtár-
ban könyvtári órán vesznek 
részt. A tavaszi szünet március 
21-től március 25-ig tart. 

Gólyahír 
Örömmel tudatjuk, hogy Sza-

bó Kincső 2008. 03. 07-én meg-
született! Ezzel a vidám képpel 
köszönti Felsőörs minden lakóját! 

Szülők: György Adrienn és 
Szabó Balázs 

Felhívás 
 
A „Gólyahír” rovatunkban 

szívesen közzé tesszük közsé-
günk új jövevényeinek születését, 
amennyiben a hozzátartozók ezt 
írásban kérik. Fényképet is öröm-
mel fogadunk! 

Szerkesztőség 
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A regionális köznyelv vizsgálata 
Veszprém megyében. 
 
Nehéz röviden összefoglalni Dr. S. 
Novotny Júlia a Veszprémi Pannon 
E g y e t e m  B T K .  E g y e t e m i 
Adjuntusának előadását, hogy ho-
gyan beszélünk Felsőörsön. Hiszen 
ez egy színes, érdekes téma, mely-
nek olyan árnyalatai vannak, ame-
lyeket leírva nehéz kifejezni. 
          Az  Adjuntus Asszony 2008. 
január 29-i előadásában beszélt a 
kutatási előmunkálatokról. 
 A XIX. században, Németország-
ban rájöttek arra, hogy különböző 
városokban másképpen beszélnek, 
de ez nem volt leírva, s erről készí-
tettek egy atlaszt. 
 A Magyarországon a 30-as években 
kezdtek gondolkodni azon, hogy 
nálunk is kellene egy nyelvjárási 
felmérést készíteni. Az világos volt, 
hogy Szeged környékén „ö-vel” az 
északi vidékeken „é-vel vagy e-vel” 
a nyugati vidéken „i-vel” beszélnek. 
 A Németországi atlasz mintájára 
készítettek egy listát, hogy mely 
szavakra kíváncsiak, s melyek azok 
a területek, ahol nyelvjárást akarnak 
gyűjteni. 
 Ebbe a vizsgálati területbe esett 
Felsőörs is. Itt először az 50-es 
években készült felmérés (1900 szót 
kérdeztek.) Akkor fülhallás és kézi 
leírás útján történt a gyűjtés. Majd a 

60-as években, már magnóval jöt-
tek, és újra megkérdeztek bizonyos 
szavakat (ezt azóta digitalizálták és 
ma már az Interneten is meg lehet 
nézni és hallgatni). 
Elmondta, hogy hosszú előkészítés 
után, s egy pályázati támogatást 
elnyerve, 2006-ban kezdték el a 
nyelvészeti vizsgálatot. 2005-ben 11 
települést és 4 várost választottak 
vizsgálati helyszínül, így nem csak a 
nyelvjárást, hanem egy regionális 
köznyelvet is vizsgálnak, amit ezen 
a vidéken beszélnek. 
         A felsőörsi nyelvhasználatban 
a rövid magánhangzókat szeretik, 
amit  a keleti nyelvekben hosszú Ú, 
Ű-vel mondanak, itt röviden ej-
tik .Beszélgetésünk folyamán ta-
pasztaltuk, hogy  azok a tárgyak 
vagy dolgok, amiket már nem hasz-
nálunk, azokat a fiatalok már nem 
ismerik. 
         Például: a földön lévő föld 
darabnak mi a neve?- ez a HANT. 
Ez egy jellegzetes nyelvjárási szó. A 
gabonával, a különböző mezőgazda-
sági munkával kapcsolatos szavak is 
kikopnak, mert nem használatosak. 
Ilyen pl. ha valaki az aratás után 
keresgél a tarlón, azaz BÖNGÉSZ, 
keresgél. Ma  a számítógépen, ha  
valaki keres valamit, az a böngész, 
tehát ez a szavunk  megmaradt, és  
új jelentéssel bővülve élő maradt. 
          Az irodalom nem is írja: itt 

jobban szeretik az IK-es igéket. So-
kat hallottam PATTAN helyett a 
PATTANIK szót. Beszélgetések 
során hallottuk, hogy a köznyelvben 
az EBÉDEL szóra itt  azt mondják, 
hogy EBÉDEZ, vagy pl. FUTKOZ 
szó  gyakoribb mint a FUTKOS. 
Tájszavakat nem sikerült visszahal-
lani. Ilyen lehetett volna pl. hogy  az 
a kerti növény, ami lila színű és sa-
látát lehet belőle csinálni és általá-
ban megfőzik, erre az a választ kap-
tuk, hogy CÉKLA, a korábbi adatok 
szerint pedig VÖRÖS RÉPÁNAK 
hívták. 
 Másik ilyen szó a SZELENCE, az-
az (vad) ORGONA, melynek a je-
lentését nagyon kevesen ismerik, ez 
lehet egy életkori sajátosság 
is .Érdekes szó még a VIRIBÜL, 
melyre sokfél meghatározást hallot-
tunk… 
Jelenleg az adatok feldolgozása fo-
lyik, hogy hogyan is beszélnek a 
2000-es  év tájékán, és ebből  külön-
böző tanulmányokat kell írni, hogy 
majd  alapja lehessen egy 50 év 
múlva   történő kutatásnak. 
             Nagy élmény volt a jelenlé-
vőknek még számos napjainkban 
használatos szó ízlelgetése. 
 

Tislér Anikó 

A Megyegyűlés hírei 

Hogy beszélünk Felsőörsön? 

Tizenkilenc év után megfeszültek az 
izmok, ráébredtünk, hogy tehetsége-
sek vagyunk, sokra hivatottak, erősek, 
kitartók - utalt a történelmi esemé-
nyekre dr. Áldozó Tamás Pápa alpol-
gármestere az 1848/49-es forradalom 
és szabadságharc 160. évfordulója 
tiszteletére rendezett megyei ünnepsé-
gen Pápán, szombaton. Lasztovicza 
Jenő, a megyei közgyűlés elnöke az 
újságírók hitelességéről beszélt a Ma-
gyar Sajtó Napján. 
A belvárosból az ünneplők a Refor-
mátus Teológiai Akadémiára sétáltak, 
ahol Lasztovicza Jenő, a közgyűlés 
elnöke a Magyar Sajtó Napja alkalmá-
ból köszöntötte a tollforgatókat. Mint 
mondta a közös országépítésben alap-
vető  szerepe van az  újság-

írók hitelességének, felelősségének. 
Dr. Kovács Zoltán  polgármester 
aranytollat kívánt minden újságírónak.  
 
Patka Lászlóra emlékezünk... 
Laci több mint három évtizeden át 
Veszprém megye kulturális életének 
meghatározó személyisége volt. 
Többkötetes költő, akinek írói mun-
kássága is jelentős. 
Dramaturgként a Petőfi Színházban, 
hivatalnokként a megyeházán az alko-
tó embert, a művészetet segítette. 
 
Önkormányzatok átalakulás előtt? 
Pártállástól függetlenül egy irányba 
kell tartaniuk az önkormányzatoknak, 
melyhez nagy segítséget adnak a mos-
tani találkozók -  vélekedett Talabér 

Márta, a Veszprém Megyei Közgyű-
lés alelnöke március 14-én, pénteken, 
a TÖOSZ fórumán.   
Dr. Zongor Gábor az önkormányzati 
rendszer továbbfejlesztéséről egyebek 
mellett kifejtette: dönteni kell a lélek-
szám alapján a körjegyezőségek hely-
zetéről, a polgármesterek és alpolgár-
mesterek jogállásáról, a  képviselői 
tiszteletdíjak mértékéről, a testületek 
létszámáról, a vagyonkezelői jogok-
ról, a jegyzői feladatokról, a választási 
ciklus esetleges meghosszabbításáról, 
illetve a megye vagy a régió létjogo-
sultságáról. 
További hírek megtekinthetők: 
www.veszpremmegye.hu 
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Kérjük adójuk 1 %-val az 
iskolai úszásoktatást tá-
mogassák! Iskola Alapít-
vány Felsőörs 
18914908-1-19 

A Felsőörsért Közalapítvány ez évben is kéri a település lakóit, hogy adójuk 1 %-
nak felajánlásával támogassák, mely alapítványunk egyetlen bevételi forrása. Az idei 
évben a Honismereti körünk előadássorozatát szeretnénk támogatni. Neves történész 
előadó meghívását tervezzük. Amennyiben alapítványunk támogatása mellett dönt, 
akkor az adóbevallása mellé az erre a célra szolgáló nyomtatványon a Felsőörsért 
Közalapítvány adószámát szíveskedjen megjelölni, mely 18925575-1-19 
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Mandula Kupa 
 
2008 április 13-án 9.00 és 14.00 óra között a Balaton 
Riviera Egyesület kispályás foci kupát rendez a Paloz-
naki műfüves focipályán Alsóörs, Csopak, Felsőörs, 
Lovas, Paloznak labdarúgó csapatai részvételével. Min-
den érdeklődőt és szurkolót szeretettel várunk. A neve-
zésről érdeklődni lehet Szente Zsolt rendezőnél tel: 
70/236-7545 

Felhívás 
Mandulás sütemények versenye 

 
Háziasszonyok és urak mandulás sütemény versenyét ren-
dezzük meg a Paloznaki Faluházban 2007. április 13-án, 
vasárnap a Balaton Riviera Turisztikai Egyesület által szer-
vezett „Mandula Ünnep” programsorozat keretében. 
Mandulás aprósütemény és torta kategóriában lehet nevez-
ni. A süteményeket 13.30-14.00 között lehet leadni a Pa-
loznaki Faluház nagytermében, Fő u. 10. (A versenyen 
hivatásos cukrászok nem, cukrásztanulók nevezhetnek.) 
 

A cukrászokból álló zsűri értékelése alapján 16.00 óra-
kor lesz az eredményhirdetés és díjátadás. A rendezvény 
ideje alatt mandula, mandulás étel, helyi bor kínálása, az 
eredményhirdetés után a mandulás sütemények kóstoló-
ja, zene és tánc. 
Helyszín: Paloznak, Faluház nagyterme. Mindenkit sze-
retettel várnak a rendezők. 
Részletes tájékoztatás: Sári Annamária 87/555-063   06-
30/213-0785 telefonszámon. 

KEDVCSINÁLÓ AZ EZÉVI MANDULAÜNNEPRE 
A Balaton Riviéra Turisztikai Egyesület április 11-12-
13-án másodszorra rendezi meg a „Mandulaünnepet” 
Az öt település programja megjelent, amit igyekeztünk 
úgy összeállítani, hogy mindenki találjon benne kedvére 
valót. Én most a felsőörsi programokra szeretnék invi-
tálni. 
Április 11-én pénteken 18 órakor a felsőörsi iskolában 
versmondó verseny lesz, melyre szavalóként vagy akár 
csak hallgatóként, de várjuk a költészetet kedvelő részt-
vevőket. 
Április 12-én szombaton délután 15 órától „ Mozduljon 
a család apraja nagyja” felkiáltással túrákat indítunk a 
Millenniumi Parkból 
A „Kisbakancsos” könnyű túrát a Nők Felsőörsért 
Egyesület szervezi a Királykúthoz, melyre kisgyerme-
kes családok is nyugodtan vállalkozhatnak. 
A „Kiskerékpáros” túra indításánál szintén a gyermekes 
családokra gondoltunk. A Malomvölgyön keresztül Lo-
vasra, majd az alsóörsi erdei úton keresztül vissza Fel-
sőörsre tervezzük a kerekezést. A túrák hossza kb 1 – 
1,5 óra, utána találkozunk az Udvarházban, ahol közös 
piknik, játék következik. Bográcsban főtt bableves, sas-
lik, üdítők, egyéb szomjoltók lesznek nagyon kedvező 
áron. 
A „Mandulavirágzás” 2 órás Nordic Walking túra során 
lehetőségünk lesz a „sí-járás” technikáját megismerni 
Galambos László NW mesteredző vezetésével, aki a 
NW botokat is biztosítja. Erre a túrára a nevezési díj 

2000 Ft. A NW technikát nagyon ajánlom mindenkinek, 
idősebbnek, fiatalabbnak, minden izmot nagyon jól 
megmozgat, jó kondíciót ad és az orvosok is ezt ajánlják 
a gerincproblémákra. A túra útvonala a Királykúton ke-
resztül Lovasra és a Malomvölgyön keresztül vissza. A 
résztvevőket a túra után szintén az Udvarházba invitál-
juk. 
Április 13-án vasárnap délelőtt 10 órakor kerékpár túra 
a Balaton Riviéra értékei mentén. A kb 2 órás túra Fel-
sőörsön a Faluház elől indul. Az útvonal az alsóörsi 
Amphiteátrum mentén, majd a régi római úton gyönyö-
rű balatoni panorámájú szőlőskertek alatt halad 
Káptalanfüredig. Itt ráhajtunk a balatoni kerékpárútra és 
tekerünk egészen a balatonfüredi savanyúvíz forrásig. 
Felfrissülés után a Fürdő utcán haladva a felső úton 
Csopak, Paloznak, Lovas településeken keresztül jutunk 
vissza Felsőörsre. Az út során áthaladunk az Olaszriz-
ling tanösvényen is. A túra közepesen erős, ezért gya-
korlott kerékpárosoknak ajánljuk, vezetik: Hajdu Ágnes 
és Szalai Sándor. A túra után közös ebédre invitáljuk a 
résztvevőket az Udvarházba. Az étterem az ünnep ideje 
alatt mandulás menüt kínál, melyből a túrák résztvevői-
nek 20% kedvezményt ad. Igény esetén korlátozott 
számban kerékpárok is rendelkezésre állnak. 
Készséggel állok rendelkezésükre további információért 
a 06-20-553-6604 telefonszámon és várunk minden 
„mozdulni vágyót” a szervezők nevében, 

Hajdu Ágnes BRTE titkár 
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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 
választékban, kedvező áron eladó. 
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        

Rendezvénynaptár 
Április 
04. 04. 18.00 „Táncoljuk körbe Európát” ír   
  táncház, helyszín: Iskola tetőtér 
04. 09. 18.00 Az I. világháború. Falunk világhábo- 
  rús katonái. Honismereti Kör, helyszín: Faluház 
04. 11.18.00 Versmondóverseny, a Mandula ün-  
  nep keretében, a Magyar Költészet  
  Napja alkalmából, helyszín: Iskola 
04. 11-13. Mandula Ünnep. Mikrotérségi rendezvénysoro-
  zat. 
04. 16.18.00 Veszprém visszavétele. Honismereti  
  Kör, helyszín: Faluház 
04. 19.14.30 Kirándulás, játszóház, (jó idő esetén) 
04. 23.18.00 Felsőörs története a Rákóczi szabad- 
  ságharcig. Honismereti Kör, helyszín: Faluház 

Május 
05.05.  Anyák napja, óvoda, iskola 
05.07.  Várséta Veszprémben. Honismereti  
  Kör. Részvételi szándékukat kérjük 
  jelezni: Tislér Anikónál, vagy Rásky Mihályné-
  nál. 
05. 10.  Játszóház, túra a Madarak és fák   
  napja alkalmából 
05. 17.  Férfinap, Nők Felsőörsért Egyesület  
  programja 
05. 21.  Kihívás napja 
05. 24.  Olimpiai séta, Nők Felsőörsért Egye 
  sület programja 
05. 25.  Gyermeknap 

Hirdetések 

Vendégváró irodánk vendégközvetítés céljából partnereket keres. 
Önálló nyaralóval és vízpart közeli vendégházzal rendelkezők je-
lentkezését várjuk. 
Ingatlanközvetítéssel is foglalkozunk. Díjmentesen hirdetünk, meg-
jelenés interneten az ingatlanok.hu és az expressz.hu keresőben. 
Kizárólagosság nélkül, 2% közvetítői díjjal dolgozunk. Várjuk ez 
irányú megkeresésüket is.  
Hajdu Ágnes 
06-20-553-6604 

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

Dugulás elhárítás*Víz- és csatornaszere-
lés*Locsolómérők beszerelése*Teljeskörű ügyintézés. 
Nagy József, Felsőörs. Telefon:06-20/233-9280: 
06-20/356-6079 


