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A testületi ülésen történt 
2008. április 7-én soros ülését 

tartotta a Képviselőtestület. Napi-
rendek előtt az elmúlt ülés óta tör-
téntek hangzottak el: 

-Felsőörs lakossága 1.531 fő 
lett. 

-Tárgyalások folytak a báróker-
ti régészeti lelőhely kijelölése mi-
att a Kulturális Örökségvédelmi 
Hivatal régész munkatársaival, 
majd a kertvégi gázberuházás kap-
csán megfellebbeztük a régészeti 
díjat (a gázvezeték kiépítése 1,5 
millió Ft, míg a régészeti díj 1,25 
millió Ft). 

-2008. III. 6-án ülést tartott a 
Kelet-Balatoni Többcélú Társulás, 
ahol a veszprémi egyetem Turiz-
mus Tanszékétől megrendelték a 
Turizmusfejlesztési Koncepciót, 
döntöttek több pályázat megújítá-
sáról, kulturális és turisztikai té-
makörökben. 

-III. 8-án a felsőörsi férfiak 
nagy sikerű programon vendégel-
ték meg a Nemzetközi Nőnap ap-
ropóján a hölgyeket. 

-III. 11-én az Öböl TV-ben a 
költségvetésről folyt beszélgetés. 

-III. 14-én ünnepeltük az 
1848/49-es Forradalom és Szabad-
ságharc 160. évfordulóját. 

-Kijavította a kivitelező a rava-
talozó vakolatát. 

-A Csalán Egyesület felmérést 
készített az Önkormányzatnak 
„Éghajlatváltozás és annak hatá-
sai” témakörben, ami szükséges az 
éghajlatvédelmi program beindítá-
sához (településünk csatlakozott a 
programhoz). 

-Mészáros Zoltánnal – a Camp 
Europe program gazdájával – tár-
gyalást folytatunk az Úttörőtábor 
hasznosításával kapcsolatos pályá-
zat állásáról. Mészáros Zoltán hát-
rányos helyzetű (sérült és roma) 
gyermekek számára indítandó 
programra adott be pályázatot a 
Norvég Alap-hoz, és az 1. fordu-
lón túljutott. A 2. fordulóban dől 
el, hogy elfogadják-e a pályázatát, 
és felújítja-e a tábort, s megvalósul
-e a tehetséggondozó program. 

-A sportöltözőbe 2 új bojlert 
építenek be. 

-Beneveztünk a „Tiszta, virá-
gos Veszprém megyéért” 2008. 
évi versenyébe. 

-A Balaton Riviéra Turisztikai 
Egyesület, a Természetjáró Szö-
vetség, a Séf Iskola diákjai és az 
Önkormányzatok képviseletében 2
-3 aktivista kitisztította és átfestett 
a Kék Túra turisztikai útvonal 
nyomvonalát és jelzéseit. 

 
*** 

 
-Első napirendként a Képvise-

lők a Római Katolikus Egyház 
képviseletében Piller Róbert világi 
elnököt hallgatták meg, aki segít-
séget kért a templom tetőpala javí-
tásához. A Testület 95 eFt mérték-
ben (100 %-a a kimutatásoknak) 
támogatta a kérést. 

-A körzeti megbízott rendőrök 
tájékoztatója kapcsán döntés szü-
letett arról, hogy meg kell vizsgál-
ni egy forgókapu elhelyezésének 
lehetőségét a geológiai bemutató-
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hely Malomvölgy utcai bejárójához, mert a motoro-
sok tönkre fogják tenni a tanösvényt, ha nem akadá-
lyozzuk meg a járművekkel való bejutást. A rendőr-
séggel és a közútkezelővel helyszíni szemlén kell 
megvizsgálni a Kisperjési lakótelepnél forgalomlassí-
tó sziget és gyalogátkelőhely, valamint az óvodánál 
átkelőhely kialakításának lehetőségét. 

-Dr. Bardóczi Miklós háziorvos volt a 3. napirend 
meghívottja, ugyanis felmerült a gyermekorvosi kör-
zet létrehozásának igénye a lakosságban. A Képvise-
lők arról döntöttek, hogy folytatódjanak ezügyben a 
tárgyalások az ÁNTSZ és MEP vezetőivel. 

-Alapító Okiratok módosítása után elfogadta a 
Testület a szociális étkeztetés szakmai programját, s a 
Megyei Önkormányzat közoktatási feladat-ellátási, 
intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének 
felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 

-A tanyagondnok –Papp Gyula- beszámolt az el-
múlt évi tevékenységéről, s döntés született arról, 
hogy az Önkormányzat pályázatot nyújt be a Mező-
gazdasági és Vidékfejlesztési Hivatalhoz 8+1 fős gép-
jármű beszerzésére. 

-A Kishegyre hirdetőtáblát helyezünk el a külterü-
leti lakosok jobb tájékoztatása céljából. 

-A Képviselőtestület ebben az évben is kiírja Tele-
pülésarculat Fejlesztési Alap pályázatát, melynek cél-
ja a Fő, Almádi és Alsóörsi úton elhelyezkedő épüle-
tek és kerítések, udvarok megújítása. 

-Az ISPA szemétkezelési rendszer keretében 2 
hulladékgyűjtő sziget helyszínét kellett megjelölni. A 
Képviselők az óvodaparkoló melletti területet és a fo-
cipálya D-i oldala melletti területet jelölték ki. A 2 
sziget (szelektív hulladékgyűjtő hely) kiépítése akkor 
válik esedékessé, amikor a Társulás elnyeri az EU tá-
mogatást, és elindul a beruházás. 

-A ciklusprogramot a pénzmaradvány miatt költ-
ségvetési rendelet módosításakor át kell tekinteni, és 
dönteni kell arról, hogy a 2008. évben mely beruházá-
sok valósuljanak meg. 

-A Szőlő utcai lakosok útépítési kérelme kapcsán a 
következő döntés született: 

A Szőlő utca még nem a település tulajdona, ha-
nem a Balatonfüred-Csopak Mgtsz-é. 

Az útjavítást (ha a község tulajdona lesz az út) az 
Önkormányzat elkészítteti a lakók hozzájárulásával, 
de dönteni csak a kivitelezői ajánlat és a lakók anyagi 
hozzájárulása mértékének ismeretében tud. 

Az Önkormányzat megrendelte a Szőlő utca és az 
ú.n. Hosszú utca építési tervének elkészítését, de azt 
többször módosítani kellett az ingatlantulajdonosok 
kívánalmai szerint, s jelenleg 1 tulajdonos hozzájáru-
lásának hiánya miatt nem nyújtható be a terv engedé-
lyeztetésre. 

A testület szerint célszerűbb lenne a Szőlő utcát a 
Hosszú utcával együtt leburkolni, de csak akkor, ha a 

055/22 és 23 hrsz-ú ingatlanok is beépülnek. 
-Az Önkormányzat ismét tárgyalta a Pannon GSM 

torony bérleti szerződésének a meghosszabbítását, és 
2 lehetőség mellett döntött: 

akkor maradhat a torony, ha 8 millió Ft+ÁFÁ-t 
egyben kifizet a Pannon GSM (ekkor 15 évig állhat 
még a mostani helyén) 

ha az 1. pontot nem fogadja el, úgy 7,5 évig ma-
radhat a mostani (kb. évi 400 eFt) bérleti díjért. 

-A Testület döntött arról, hogy nem vásárol, és 
nem bérel közúti sebességmérő berendezést, és nem 
helyez el a Vadrózsa utcában sebességkorlátozó táb-
lát, mert az út állapota és gyűjtőút jellege nem indo-
kolja ezt. 

-A Morello Kft. kérésére területeladásról és terü-
letcseréről döntött, s arról, hogy a Köveskút Pusztai út 
felújítására különíti el a telekeladásból származó be-
vételt. 

-A Faluház nagytermének felújítására kivitelezői 
ajánlatokat kell kérni, mert a beázás miatt szükséges-
sé vált a fölújítása. A konditerem felújítási összegét 
és a használati szabályzatát elfogadták a képviselők. 

-Dr. Pudmer Erzsébet képviselő tagiskolai alkal-
mazottak étkezési hozzájárulás kiegészítésére vonat-
kozó javaslatáról a pénzmaradvány tárgyalásakor szü-
letik döntés. 

-A képviselők úgy döntöttek, hogy a kertvégi ön-
kormányzati telkek eladásának meghirdetetéséről a 
villanyberuházás folytatása után tárgyalnak. 

-Pályázat beadásáról született döntés az Önkor-
mányzati Minisztérium kiírására, ami világításkorsze-
rűsítést, ablakcserét, udvarrendezést, kerítésépítést 
tartalmazna (sajnos időközben kiderült, hogy nem le-
het beadni a pályázatot, mert a település lélekszáma 
átlépte az 1500 fős határt). 

-A Képviselők döntöttek arról, hogy lakossági ké-
résre a Petőfi utca végére 1 db ülőpadot vásárolunk. 

-Az Önkormányzat javasolta a Szociális és Gyer-
mekjóléti Intézményfenntartó Társulás Megállapodá-
sának módosítását a célból, hogy a társulás által vég-
zett feladatok térítési díjait Balatonalmádi Önkor-
mányzata szedje be. 

 
 

Kenézné Berei Györgyi 
Polgármester 

Felsőörs, 2008. 01. 01-i állapotnak megfelelő népes-
ségstatisztikai adatok: 

 
Állandó lakosság: 1531 fő 
Korcsoport(év)   0-14    15-től    0-18    19-60    61-től 
                           260      1271     335      973       223 (fő) 

Statisztikai adatok 
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A Megyegyűlés hírei 
Hermann István a Veszprém Me-
gyei Levéltár igazgatója 
Új korszak kezdődik a levél-
tár működésében, mely valószínűleg 
az intézmény és a fenntartó Veszprém 
megyei  Önkormányzat  között 
a kapcsolat megváltozását is jelenti - 
hangsúlyozta Talabér Márta, a Vesz-
prém Megyei Önkormányzat Közgyű-
lése alelnöke Hermann István, a Vesz-
prém Megyei Levéltár igazgatója ki-
nevezésekor a levéltárban április 14-
én, hétfőn. Hermann István korábban 
a Veszprémi Érseki és Főkáptalani 
Levéltár levéltárosa volt.   
Somfai Balázs, a 34 dolgozóval mű-
ködő Veszprém Megyei Levél-
tár igazgatóhelyettese köszöntőjé-
ben kifejtette: elismerést érdemel sok 
évtizedes szolgálatáért, az elért pozi-
tív eredményekért Madarász La-
jos korábbi igazgató, aki nyugdíjba 
vonul. A szónok a fenntartó megyei 
önkormányzattól  minden tekintetben 
támogatást kért a levéltár számára 
szakmai céljaik megvalósulásához. 
Talabér Márta alelnök az igazgatói 
kinevezés átadásakor többek között 
k i eme l t e  a  l e v é l t á r  s z a k -
mai tevékenysége jelentőségét helyi 
és országos tekintetben egy-
aránt.  Erőt, egészséget kívánt egy 
olyan munkához, mely az intéz-
mény dolgozói, a levéltári szakma, 
valamint a fenntartó javát szolgálja. 

Hermann István igazgató ünnepi be-
szédében a közös munka szerepét 
hangsúlyozta. 
 
 
Az óvoda ne legyen iskolaelőkészítő! 
A gyermekek helyzete stratégiai kér-
dés számunkra, ugyanis ez a korosz-
tály fogja mozgatni Magyarországot, 
vélekedett Talabér Márta, a Veszprém 
Megyei Önkormányzat Közgyűlése 
alelnöke a IX. Veszprém megyei óvo-
dapedagógiai napon április 16-án, 
szerdán, a Veab veszprémi székházá-
ban. 
Gyermek és munkaszeretet, érzékeny-
ség a változásokra. Ezeket a gondola-
tokat hangsúlyozta megnyitójában 
Kaiser Márta, a szervező Veszprém 
Megyei Pedagógiai Intézet és Egysé-
ges Pedagógiai Szakszolgálat igazga-
tója. Talabér Márta alelnök köszöntő-
jében rámutatott: az oktatás nem az 
általános iskolában kezdődik, hanem 
már az óvodában. Ezek az évek meg-
határozóak a gyermek későbbi fejlő-
désében. Ehhez nagy tudású, az újat 
mindenkor hasznosítani tudó, a ha-
gyományokat ápoló óvodapedagógu-
sokra van szükség. Elkötelezett embe-
rekre, akik a mostoha körülmények 
ellenére hivatásuknak tekintik ezt a 
pályát.  Kovács Erika, az Oktatási és 
Kulturális Minisztérium óvodai refe-
rense egyebek mellett kifejtette: az 

óvoda a közoktatás legjobban működő 
területe. Az óvodákat érintő aktuális 
jogszabályi változások című előadásá-
ban a szolgáltatásra, a hatékonyságra, 
a minőségre és a fejlesztésre helyezte 
a hangsúlyt. Ezeket az intézményeket, 
ahol alapszolgáltatást kell végezni, 
csak akkor tudjuk megőrizni óvodá-
nak, ha nem alakítjuk át iskola előké-
szítővé -fogalmazott. 
 
 
Jótékony mozgás mindenkinek 
Értelmileg sérült gyerekek együtt 
sportoltak középiskolás társaikkal 
április 17-én, csütörtökön a Táncsics 
Mihály Szakközépiskolában. Az ese-
mény fővédnöke Lasztovicza Jenő, a 
Veszprém Megyei Önkormányzat 
Közgyűlése elnöke volt. 
Rendkívül fontos a rendezvény, 
ugyanis a Kozmutza Flóra iskolából 
érkezett  értelmileg sérült gyerekek-
nek nagy élmény, és a készségfejlesz-
tés szempontjából is rendkívül lénye-
ges, hogy együtt lehetnek társaikkal -
vélekedett Dörnyeiné Barabás Éva, az 
iskola igazgatója. A rendezvényt a 
közgyűlési elnök külföldi tartózkodá-
sa miatt Kovács Norbert önkormány-
zati tanácsadó üdvözölte az elnöki 
kabinet képviseletében. 
 
Bővebb információ: 
www.veszpremmegye.hu 

Az erdőterületeken az illegális terepmotorozás egyre 

nagyobb méreteket ölt, és jelentős természetkárosító 

hatással jár. A terepmotorozás akadályozza az erdőgaz-

dálkodási és vadgazdálkodási tevékenységet, fokozottan 

zavarja az erdei életközösség működését, gyakran a 

gyalogos kirándulók, csendre és nyugalomra vágyók 

testi épségét veszélyezteti. Közös érdekünk, hogy az er-

dőkben újra nyugalom és csend legyen, a természetet 

visszakapják a gyalogos turisták, és az erdő zavartala-

nul betölthesse védelmi, közjóléti és gazdálkodási szere-

pét. 

 

Bakonyerdő Erdészeti és Faipari Zrt. 
 
Részlet az 1996. évi LIV. törvény az erdőről és az erdő védel-
méről: 
− 82 §. (2) Az erdőterületen kerékpározni és lovagolni, 

motorral, illetőleg gépkocsival közlekedni csak az arra 

kijelölt úton szabad. 
− 103. § (1) Amennyiben az erdő látogatója az erdő vé-

delmére, a haszonvételek gyakorlására, valamint az 
erdő látogatására vonatkozó, e törvényben megállapí-
tott előírásokat megszegi, az erdészeti hatóság határo-
zata alapján erdővédelmi bírságot köteles a külön jog-
szabályban meghatározott számlára a határozat jogerő-
re emelkedésétől számított harminc napon belül befi-
zetni. Az erdővédelmi bírság legkisebb mértéke ötezer 
forint, legnagyobb mértéke kétszázezer forint. Ameny-
nyiben az erdő látogatója fakitermelést végez anélkül, 
hogy arra jogosult lenne, az erdővédelmi bírság össze-
ge a kitermelt faanyag minden köbmétere után har-
mincezer forint. 

 (2) Az (1) bekezdés alapján kiszabott bírság ismételhe
 tő. 
− 103/A. § A határidőre meg nem fizetett erdőfenntartási 

járulék, erdőgazdálkodási bírság és erdővédelmi bírság 
adók módjára behajtandó köztartozás. 

Erdő látogatásra vonatkozó tájékoztató 
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FELHÍVÁS 
 
Önkormányzatunk beadta jelentkezését a Megyei Önkormányzathoz a „Tiszta, virágos Veszprém Megyéért” pályázatra. 
A célunk az volt, hogy megmutassuk értékeinket a Megyének mi is, és hogy összefogással még szebbé, tisztábbá, virágo-
sabbá tegyük Felsőörsöt. 
Önkormányzatunk ebben az évben is sok virágot fog elhelyezni közterületen, beültetjük virágtartóinkat színes virágokkal, 
a lámpaoszlopokra felkerülnek a muskátlik is. 
Szeretnénk kérni a község lakosait, hogy portáikat, s az előttük lévő közterületeket is tartsák rendben, vágják le a füvet, 
írtsák a gazt, az allergén növényeket, és ültessenek sok szép virágot, cserjét, fát. 
Ha összefogunk, sokkal szebbé tehetjük Felsőörsöt, kedvesebbé válhat a falu az itt élő és idelátogató emberek előtt is. Ha 
mindenki csak a saját környezetére odafigyel összeáll az egész, és a tisztaság, a sokféle szín, a rendezettség, üdeség, a kel-
lemes környezet benyomását fogja kelteni mindannyiunkban. Felsőörsöt egyre többen nevezik természeti adottságai miatt 
a Balaton-felvidék „kis Svájcának”. Azt gondolom, hogy ennek a megelőlegezett bizalomnak akkor tudunk megfelelni, ha 
még tudatosabban, még eltökéltebben teszünk is érte. Lehet, hogy azt mondják, sokba kerül a virágosítás. Én viszont azt 
mondom, nem is kerül olyan sokba, ha egymástól kérünk, a másik kertjében lévőkből ültetünk mi is, s ezzel vigyázni fo-
gunk a miénken kívül a máséra is. Féltő szeretettel figyeljük, hogy ami nálunk szép, az a másiknál is az. A növényeket, a 
fákat, virágokat, bokrokat mindenki szereti. Minél többet ültetünk, annál szívesebben fogunk kijönni a házainkból, a kis 
birodalmunkból, s annál biztosabb, hogy közös erővel, odaszánással, a falunk, s az itt élő emberek iránti tevékenységünk-
kel szebbé, hangulatosabbá, meghittebbé, igazi otthonunkká tudjuk alakítani Felsőörsöt. 
 
Kenézné Berei Györgyi 

Felhívás 
 
Az Önkormányzat 2008. május 01-től bevezeti a szociális étkeztetés szolgáltatását a településen. 
Jövedelemtől függően 151 - 260,-Ft/fő/nap díj ellenében meleg ebédet biztosítunk a 75. életévét betöltött idősek, tartós 

betegségben szenvedők, fogyatékosok, pszichiátriai betegek, szenvedélybetegek, hajléktalanok részére. 
Az ebédet a Bakony Gaszt Zrt veszprémi étterméből éthordóban a kérelmezők lakására szállítja. 
Azok részére, akik jövedelemmel nem rendelkeznek, az ellátás ingyenes. 
Az ellátásra vonatkozó igényt a Polgármesteri Hivatal igazgatási irodájában Pingiczerné Király Zsuzsanna ügyintéző-

nél lehet jelezni. 
 
Felsőörs, 2008. április 21. 
Dr. Könczöl Gábor 
jegyző 

Kihívás napja 2008. május 21. szerda 
0 órától 21.00 óráig 

 
Tervezett programok: 
 
00.00    Megnyitó 
00.05   Éjszakai túra 
01.15   Éjszakai foci 
08.00-16.00  Ping-pong, darts, csocsó, konditerem használat 
a Polgármesteri Hivatalban (folyamatos), óvoda, iskola: játé-

kok, sporttevékenységek, kerékpározás, séta, rétes nyújtás és 
sütés. 
16.00-tól  Programok a focipályán (futball, kézilabda, 
  seprűhoki, rongylabda foci, kerékpáros  aka
  dályok, kötélhúzás, pom-pom, futás, túra- 
  rőzsegyűjtés, játszótéri játékok, tollas labda, 
  ugrókötelezés, judo, tánc stb.) 
21.00    Zárás-tűzgyújtás 
 
Mozdulj Felsőörs! 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS 
 
Felsőörs község Önkormányzata felhívást tesz közzé a Fő utca, Alsóörsi út és 

az Almádi utca mentén fekvő ingatlantulajdonosok részére az ingatlanuk előtti 
közterületen, illetve az ingatlanukon (utcafronton) településarculatot fejlesztő 
munkák elvégzésére (pl. kerítésépítés, házhomlokzat festése stb.) 

A pályázatokat május 30-ig lehet benyújtani a Polgármesteri Hivatal titkársá-
gára úgy, hogy az igénylő jelölje meg, hogy a fejlesztéshez milyen összeggel 
járul hozzá. 

Az igényeket a Településfejlesztési Bizottság véleményezi a Képviselőtestü-
let döntése előtt. 

A Településarculat Fejlesztési Alapból 250.000,- Ft pénzösszeget fordít az 
Önkormányzat a fenti célra. 

Kenézné Berei Györgyi 
polgármester 
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Június első vasárnapja – 
PEDAGÓGUSNAP . 
Köszöntsük a minden-
nap gyermekeinket ne-
velő, oktató óvónőket, 
tanítókat ezen a napon! 
Egy szál virággal, egy 
kedves mosollyal a sok 
fáradozásért, odafigye-
lésért, szeretetért. Ne 
feledkezzünk el azokról 
sem, akik már nyugdí-
jasként töltik megérde-
melt pihenőjüket. 
 
Felsőörsön dolgozó 
pedagógusainkat kértük, osszák meg 
v e l ü n k  g o n d o l a t a i k a t , 
„hitvallásukat”. Ime néhány mondat, 
azoktól, akik szívesen megtették ezt. 
 

Buzásné Pongrácz Mariann-
tanítónő 

-Pedagógusnapi gondolatként, hit-
vallásként a hosszú szakmai évek 
során azt szűrtem le, hogy miközben 
hétmérföldes csizmákkal vágtat ko-
runk civilizációja a technikai fejlő-
dés útján, tudjuk (szeretném, ha tud-
nánk), hogy csak a hagyományos 
értékek birtokosai lesznek képesek 
ezeknek a csodáknak olyan haszno-
sítására, amely az ember érdekeit 
szolgálja. Munkámat ennek jegyé-
ben próbálom végezni a legjobb 
tudásom szerint, ezt a szellemiséget 
közvetítem a tanítványaim felé. 
 
Hajasné Zsédely Mónika-tanítónő 
-Munkámat hivatástudatból végzem. 
Hozzám ez a kisiskolás korosztály 
áll a legközelebb. Úgy érzem, tudom 
mi az, ami fáj nekik, mi az, ami örö-
möt jelenthet. Véleményem szerint a 
tanító és tanár legfőbb dolga, hogy 
emlékezzen saját fiatalságára, gye-
rekkorára. Félig olyan fontos az, 
amit tanítunk, mint az, hogyan tanít-
juk. Juhász Gyulával mélységesen 
egyetértve tartom, hogy a pedagó-
gust nem a komolyság, szigorúság 
és a tekintély teszi, hanem”… a lé-
lek és az értelem csodálatosan egye-
sült a fogékonysága a gyermek ál-
mai és vágyai iránt.” 
Folyamatosan fejlődöm, és érzelmi-
leg mélyülök a tanítás során. 
Talmoud gondolatait nagyon maga-

ménak érzem: „sokat tanultam taní-
tóimtól, többet a társaimtól, legtöb-
bet tanítványaimtól.” Esendő ember-
ként szeretném hinni, hogy valami 
nyomot hagyok tanítványaim közül 
legalább pár emberben. Szeretném, 
ha valamikor valakinek eszébe jut-
nék, ha ezt a verset olvassa: 
„Kézen fogott, és megmutatta, 
hogy milyen szép a mi világunk. 
Az ő szemével kezdtünk nézni, 
s ma már a magunkéval látunk. 
 
Látjuk hazánkat, életünket, 
s hogy mit tud tenni egy-egy ember 
De a tengernyi tarka képet 
ő töltötte meg értelemmel.” 
(B. Radó Lili) 
 

Hegyvári Szilvia-tanítónő 
-Azért lettem pedagógus, mert min-
dig is az akartam lenni. Úgy gondo-
lom József Attila szavai tökéletesen 
kifejezik a pedagógus pálya lénye-
gét: 
„Hiába fürösztöd önmagadban 
Csak másban moshatod meg arco-
dat. 
Légy egy fűszálon a pici él 
S nagyobb leszel a világ tengelyé-
nél” 
 

Kovácsné Bognár Gabriella-
tanítónő, tagintézmény vezető 

-Immár 25 éves pályafutásom alatt 
megérhettem, hogy első tanítványa-
im felnőtt emberekké váltak, és kö-
zülük sokaknak már a gyermekét is 
taníthattam. Tanítói munkámat Al-
sóörsön kezdtem az ottani általános 
iskolában, melynek akkor a felsőörsi 
iskola volt a tagintézménye. 

Alsőörsről 10 éves mun-
kaviszony után kerültem 
ide Felsőörsre 15 évvel 
e z e l ő t t ,  e l ő s z ö r 
tagintézményvezetőnek, 
majd az iskola önállóso-
dásával iskolaigazgató-
nak. A sors úgy hozta, 
hogy a felsőörsi iskola 
ismét tagintézménnyé 
vált, igaz most Vesz-
prémhez tartozunk. Így 
én ismét tagintézmény 
vezető lettem. 
Vezetői munkámat fon-
tosnak és eredményesnek 

tartom és büszke is vagyok rá, hogy 
a felsőörsi kisiskolának jó híre van 
szakmai körökben is. Örülök, hogy 
sikerült magam köré olyan tantestü-
letet kialakítani, ahol a kollégák 
lelkiismeretesen és odaadóan látják 
el tanítói teendőiket. Hiszem, hogy a 
nevelőtestület szellemisége, a peda-
gógus munka iránti elkötelezettsége 
és erkölcsi példamutatása elenged-
hetetlen egy színvonalas iskola lét-
rejöttéhez. Felelősségteljes vezetői 
teendőim sok időt és energiát igé-
nyelnek, de ennek ellenére sosem 
vállalnám ezt a beosztást, ha nem 
maradhatna meg szoros kapcsolatom 
a tanítványaimmal. Ezért továbbra is 
osztálytanítóként is dolgozom. A 
pedagógus munka szépségét nem az 
adminisztrációs teendőkben, hanem 
a gyerekek között találom meg. Ed-
digi pályafutásom legnagyobb elis-
merésének azt tartom, hogy régi 
diákjaim nem mennek át az utca 
túloldalára, ha meglátnak, hanem 
ellenkezőleg, átjönnek hozzám, 
hogy üdvözöljenek. 
Pedagógus hitvallásom ez a két rö-
vid idézet fejezi ki legjobban: 
„A tanárok örökké azokban a szí-
vekben élnek melyeket megérintet-
tek.” 
„Azok akik nem hagynak maguk 
mögött káprázatos eredményeket, 
csak kis jótettek sorát, már nem él-
tek hiába.” 
Remélem, hogy ezek a szavak rám 
nézve is igazak lesznek. 
 

Mosonyi Emese-tanítónő 
"Ha hajót akarsz építeni, ne azzal 
kezdd, hogy a munkásokkal fát 

„Itt élünk” - Pedagógusnapra 

Mónika néni, Gabi néni, Szilvi néni, Mariann néni  
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gyűjtetsz, szó nélkül kiosztod 
közöttük a szerszámokat, és 
rámutatsz a tervrajzra. Ehelyett 
először keltsd fel bennük az 
olthatatlan vágyat a végtelen 
tenger iránt." 
Antoine de Saint-Exupéry 
 
 
 
 

Simonné Füleki Judit-
tanítónő 

A pedagógusi pálya iránti ér-
deklődésemet már alsó tagoza-
tos koromban megmutatkozott. 
Gyakran emlegettem, 
hogy ha „nagy leszek”, 
tanító néni leszek. Játé-
kaimban is számtalan-
szor megjelent  az 
„iskolás” játék. Húgo-
mat is sokszor leültettem 
rajzolni, számolni. Ké-
sőbb, mikor már gimná-
ziumba jártam, néhá-
nyan próbáltak finoman 
eltéríteni szándékomtól, 
hogy gondoljam meg 
jól, mert nem könnyű 
hivatást akarok választa-
ni. Az elhatározásom 
viszont erős volt, s nem 
hagytam magam eltánto-
rítani. A főiskola elvégzése után 
pedig elkezdtem tanítani. Azóta sem 
bántam meg, hiszen látni azt, ahogy 
a rám bízott gyerekek értelme nyila-
dozik, ahogy fejlődnek, okosodnak 
az egy fantasztikus, csodálatos ér-
zés. Remélem még sok-sok évig lesz 
erőm, türelmem ezt a szép hivatást 
gyakorolni. 
„Én azt hiszem, annál nincs na-
gyobb öröm, mint valakit megtaníta-
ni valamire, amit nem tud, és na-
gyobb jótétemény sem.” 
Móricz Zsigmond 
 

Szabó Zsoltné, Szilvi óvónéni 
-Tizzennégy éve dolgozom óvónő-
ként, a felsőörsi óvodában 2001. óta 
foglalkozom a gyerekekkel. Az óvó-
női hivatást azért választottam, mert 
így minden nap részese lehetek an-
nak a csodának, ami a gyermekek 
fejlődése során tapasztalható. Szíve-
sen mesélek, énekelek, rajzolok az 
ovisoknak. 
„A gyermek olyan, mint a tükör. A 
szeretetet nem kezdeményezi, de 

visszatükrözi.” 
Erich Fromm 
 
Horváth Istvánné, Erzsi óvónéni 
-1988. december 1.-óta dolgozom 
felsőörsi Miske Óvódában. A közel 
20  év után már  va lósággal 
felsőörsinek érzem magam, sok-sok 
családot megismertem és engem is 
sokan ismerősként köszöntenek a 
faluban. Ezt a hosszú időszakot jel-
képezi az is, hogy a csoportomban 
van egy öt és fél éves kisfiú, akinek 
az anyukája is óvodásom volt. 
Hogy miért lettem óvónő? Taliándö-
rögdön, ahol a lányságomat töltöt-
tem, az utcánkban 10-14 éves ko-
romban én voltam a kisebb gyerekek 
„kis óvónénije”. Mindig a kisebb 
gyerekek között éreztem jól magam, 
és ők is szívesen játszottak velem. 
Így amikor a pályaválasztás ideje 
eljött, számomra csak az óvónőkép-
ző szakközépiskola jöhetett számí-
tásba, amit Fóton a Gyermekváros-
ban végeztem el. 
 

Nagy Zsuzsanna, Zsuzsa 
óvónéni, Óvodavezető  

-Miért is választottam a pedagó-
gus pályát? 
Talán azért, mert számomra fon-
tosak az emberi értékek, melyek 
közvetítésében a pedagógus köz-
ponti szerepet tölt be. Szavai-
ban, viselkedésében, kommuni-
kációjában, minden megnyilvá-
nulásában ott vannak ezek az 
értékek. 
Tudjuk-e vállalni saját értékein-
ket másokkal szemben? 
A célok megfogalmazásában 
elengedhetetlen az ember, a 

gyermek tisztelete. Sok-
sok nagyszerű emberi 
érték között nagyon 
fontosnak tartom a bi-
zalmat, az elfogadást. A 
kölcsönös bizalom fel-
tétele, hogy bízzunk 
önmagunkban. Aki nem 
bízik önmagában, abban 
nem bízhatnak mások, 
és ez teszi lehetetlenné 
a kölcsönös szeretet és 
tisztelet kialakulását. 
Ugyanis szeretetkap-
csolat nélkül a kisgyer-
mek nem nevelhető, 
nem tanítható. Minél 
kisebb gyermekkel fog-

lalkozunk, annál inkább igaz a Kará-
csony Sándor-i megállapítás, nem a 
tartalom, hanem a beszélő, cselekvő, 
élő ember nevel. „Amit beszélnek, 
csak avval nevel, hogy beszélnek” 
 
 
Úgy gondolom, hogy gyermekeink 
itt Felsőörsön becses kezekben van-
nak. Óvónőink és tanítónőink a szü-
lőkkel karöltve a legjobbat akarják 
kihozni gyermekeinkből. Értékeket 
fedeznek fel bennük, támogatásuk-
kal, tudásukkal segítik ezeket meg-
mutatni, megőrizni. A gyerekek 
iránti bizalmuk, szeretetük mit sem 
csorbult pályájukon eltöltött idő 
alatt. Persze, biztos vannak rossz 
pillanatok. (Hol nincsenek?) Néha 
fáradtak, szomorúak, talán még hi-
báznak is. (Ki nem?) De a lényeg: 
szeretik a gyerekeket. A szeretetnél 
pedig nincs jobb nevelő. És a gyere-
kek viszontszeretik őket. Talán ez a 
legnagyobb köszönet. 
 
Plell Olga 

Emese néni, Jutka néni 

Szilvi néni, Zsuzsa néni, Erzsi néni  
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Zenei képzési központ az úttörőtábor helyén? 
Pályázatot nyújt be a Camp Europe 
Kft. a felsőörsi egykori úttörőtábor 
bérlésére – tudtuk meg Mészáros Zol-
tán ügyvezetőtől. A cég pályázati for-
rás bevonásával alakítaná át a létesít-
ményt a mai kor elvárásainak megfe-
lelően és évente két hónapig hátrányos 
helyzetű, tehetséges gyerekek zenei 
képzését biztosítaná. 
Mészáros Zoltán hangsúlyozta, nem 
titok, megkereste az önkormányzatot 
az elképzelésével, miszerint a 
felsőörsi volt úttörőtábor tökéletes 
helyszín lehetne egy multifunkciós 
képzési központ megvalósításához. A 
jelenleg leromlott állapotú, gyakorlati-
lag használhatatlan épületek helyén 
100-120 fő elhelyezésére alkalmas, 
európai színvonalú létesítményt hoz-
nának létre, amelyet téliesítenének, 
azaz egész évben használható lenne. 
Kialakítanának benne többek között 
oktatótermeket, hangversenytermet, 
vendégtanárok számára külön szállást, 
hangszerparkot és a kültéri sportolási 
lehetőségeket is biztosítanák megfele-
lő körülmények között. Ehhez azon-
ban az kell, hogy a kft. sikeresen sze-
repeljen a Norvég Alap pályázatán, 

melynek révén 500-700 millió forintot 
nyerhetnek hátrányos helyzetű, tehet-
séges, részben roma gyerekek zenei 
képzési programjának megvalósításá-
ra. Ezzel az Európai Unión kívüli for-
rással Norvégia kifejezetten ilyen jel-
legű fejlesztéseket támogat, utolsó 
alkalommal. 
A kizárólag magyar projektekre szánt 
keretből várhatóan 50 pályázó juthat 
forráshoz. Bíztató azonban, hogy az 
1700 pályázat közül a Camp Europe 
Kft. elképzelése bejutott a legjobb 150 
közé. A pályázatot a képzési tervvel és 
a fenntarthatósági javaslatokkal május 
12-ig kell benyújtaniuk, végleges  
döntés 2008 végén, 2009 elején szüle-
tik. Egyébként már prezentálták a pro-
jektet a Norvég Nagykövetségen, ahol 
nagy sikert aratott. 
Az ügyvezető kiemelte, a hátrányos 
helyzetű gyerekek  klasszikus zenei és 
dzsessz képzése évente két hónapig 
tartana, melynek vezetője Snétberger 
Ferenc gitárművész lenne, de többek 
között Szakcsi Lakatos Béla, Miklósa 
Erika operaénekes és Kocsis Zoltán is 
részt venne az oktatásban. De tervezik 
azt is, hogy például a Veszprémi Ün-

nepi Játékokra érkező, világhírű mű-
vészek egy-egy napos mesterkurzuso-
kat tarthatnának a felsőörsi táborban. 
Az év fennmaradó időszakában egy-
részt a tulajdonos veszprémi önkor-
mányzat intézményeibe járó gyerekek 
vennék igénybe a központot, erdei 
iskola és más céllal, másrészt pedig 
felnőtt, nyelvi, művészeti képzések, 
alkotótáborok vagy akár életmód 
programok, képzések is kapnának 
helyet. 
Mészáros Zoltán elmondta, ha nem 
nyernek az önkormányzat által kiírt 
hasznosítási pályázaton, akkor más 
telephelyet kell keresniük, hiszen a 
Norvég Alaphoz benyújtandó pályá-
zathoz mellékelniük kell a tulajdonos 
hozzájárulását az ingatlan használatá-
hoz, legalább 15 éven át.  Amennyi-
ben hozzájutnak a norvég forráshoz, 
2009. végén elkezdődhet a kivitelezés 
és 2010-2011-ben már működhet is a 
multifunkciós központ az egykori út-
törőtábor helyén. 
D. N. 
Veszprémi 7-ben megjelenő cikk 

Versmondó verseny a Költészet Napján 
A Mandula Ünnep keretein belül rendeztük meg Pannónia 
dicsérete címmel versmondó versenyünket. Tíz versmondó 
indult, József Attilától egy kötelező verssel, és egy szabadon 
választott verssel. A zsűri tagjai voltak: Bordán Irén színész-
nő, Hegyvári Szilvia tanítónő, és Somlai Péter költő. A vers-
mondók nagyon izgatottak voltak, de Bordán Irén művésznő 
a verseny megnyitásakor kicsit megnyugtatta, megnevette, jó 
tanácsokkal látta el a versenyzőket. Ezek után a versmondók 
előadták kedvenceiket, a zsűri pedig minden előadás után 
értékelte, dicsérte őket. A verseny nagyon jó hangulatban telt 
el. A helyezések kiosztásakor a zsűrinek nagyon nehéz dolga 
akadt, sokáig tanácskoztak. Végül megszületett döntésük: 
Első helyezett: Könczöl Brigitta (Felsőörs) 
Második helyezett: Kalmár Lajosné (Felsőörs) 
Harmadik helyezett: Pálmai Vilmosné (Csopak) 
Különdíj: Venczel János (Csopak) 
Ezen kívül minden résztvevő emléklapot kapott: 

Csoó Sándorné (Csopak), Jáger Tiborné (Csopak), Simon 
Gézáné (Csopak), Szántai Mónika (Felsőörs), Tóthné Kovács 
Éva (Paloznak), Vízi Gabriella (Felsőörs). 
 
Ezúton is gratulálunk minden versenyzőnek! Bizony, több-
ször könnyeket is csaltak szemünkbe. Verseik szívből jöttek, 
előadásuk őszinte, megható, vagy éppen vidám volt. 
 
„A költészet az igazság, az igazság eszenciája. És nagyon 
fontos, hogy verseket mondjunk, mert az a lélekből jön… 
Nagyon fontos, hogy a versmondás alatt nem szabad izgulni, 
hanem élvezni kell azt a verset! Egymásnak jöttünk verset 
mondani, ahogy Tóth Árpád mondta: ”lélektől lélekig”….  
nem a szavak a fontosak, amit kimondunk, hanem az, hogy 
átsugárzik az, amit érzünk, tehát mindegyik egy üzenet.”  
Idézet Bordán Irén megnyitó beszédéből. 
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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. 

Rendezvénynaptár 
Május  
5. 10. 16.00  Játszóház, túra a Madarak és fák 
   napja alkalmából 
5. 17. 19.00-24.00 Férfinap (Nők Felsőörsért Egyesület) 
5. 21. 0.00-21.00 Kihívás napja 
5. 25. 9.00-12.00 Gyermeknap 
 

Június  
6. 4.   Pedagógusok napja 
6. 21.   Ízutazás (Nők Felsőörsért Egyesület) 
6. 28.   Vetélkedő, túra fiataloknak (a kábí-
tószer    elleni küzdelem jegyében) 

Hirdetések 
Középkorú tanítőnő, gyakorlott anya, felsőörsi lakos, 
gyermekgondozást, gyermekfelügyeletet vállal. 
Érdeklődni lehet: 70/ 341-0526 

Angol nyelvoktatás, 
korrepetálás, érettségire, felvételire, 
nyelvvizsgára felkészítés 
lovasi magántanárnál. 
 
Érdeklődni: 
30/294-41-88,   87/447-153 Gyermeknap 2008. május 25. va-

sárnap 9.00 órától 
Helyszín: Malomvölgy Általános Iskola udvara 
(rossz idő esetén tetőtér) 
 
Hagyományos, népi játékok kipróbálása, gyakorlása 
(Pintér Istvánné, Balatonfűzfő), gofri, üdítő 
Minden gyermeket szeretettel várunk! 
Felsőörs Község Önkormányzata 

2008. május 17-én, 19-24 óra között 
Malomvölgy Iskola Tetőtere, melyre 
szeretettel hívjuk Felsőörs és a környező 
községek ifjait, férjeket, nagyapákat és 
társaikat.  
Nők Felsőörsért Egyesület 

Vidám műsor,             
vetélkedő,- nyereménnyel, 
ízletes vacsora,- italokkal, 
élő zene. 
Jöjjenek, mindenkit szeretettel várunk! 
 

Belépő vacsorajegyek (1500 Ft/fő) elő-
vételben rendelhetők az egyesület tagjai-
nál és a 30/522-40-55 telefonszámon május 
14-ig. 

Felsőörsi Férfinap 

Tisztelt Felsőörsiek! 
A Felsőörsi Falunapok programsorozat 2008. július 18-19-20-án kerül megrendezésre. 
Kérjük anyagi támogatásukkal rendezvényeink színesebbé tételének segítését! 
Támogatásukat a Felsőörsért Közalapítvány 10104820-63002700-00000008 számlaszámára utalhatják, illetve 
személyesen is befizethetik a Polgármesteri Hivatalban. A befizetésről az alapítvány igazolást ad, mely az adótör-
vény alapján elszámolható. 
Támogatását előre is köszönjük! 
 

Kenézné Berei Györgyi 
polgármester 


