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HELYREIGAZÍTÁS
Elnézést kérünk mindenkitıl az elızı számban megjelent roma vicc miatt.
A szerkesztıség, a kiadó
elhatárolódik az ilyen tartalmú írásoktól.

Az áprilisban meghirdetett óvodai beíratás megtörtént, ugyan anynyi óvodás jelentkezett, mint
ahány gyermek elmegy majd az
iskolába. Ha van olyan szülı, aki
elfelejtette volna a beiratkozást,
kérnénk, pótlólag még tegye meg.
Minden érintett gyermek személyre szóló meghívót kapott az
óvodától, a testvérek, pedig személyesen vehették át az üzenetet, az
óvodavezetıjétıl.
Így, mi is részesei lehettünk
annak az izgalomnak, ahogy bontogatták a nekik szóló levelet.
Volt olyan kicsi, aki határozott
kívánsággal érkezett,” én a napsugár jelet szeretném”, vagy abba a
csoportba szeretnék járni, ahová az
én barátom jár.
Minden leendı óvodás, szülı
kívánságát figyelembe vettük a
beiratkozáskor, így sikeresnek
mondhatjuk a gyermekeknek az
elsı találkozását az óvodával.
Az óvó nénik apró ajándékával,
és az üveglapra felfestett jellel, a
leendı ovisok büszkén távoztak a
beiratkozás után, az óvodából.
Akinek volt ideje betekinthetett
a csoportokba és az udvari életbe.
Felhívtuk a szülık figyelmét, hogy
látogassanak el a gyermekeikkel jó
idı esetén, ismerkedés céljából az
óvoda udvarára egyszer-kétszer a
nyár folyamán.
Bizony nem tudhatjuk, milyen
gondolatok kavarognak a gyermek
és szülı fejében akkor, amikor elı-
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ször találkozik az óvodával.
Szerencsés helyzetben vannak
azon szülık és gyermekek, akik a
nagyobb testvérük által már jól
ismerik az óvodát.
Nagy felelısség hárul azon szülıkre, akik elıször hozzák az óvodába gyermeküket. Nem tudják
azt, hogy hogyan is készítsék fel a
gyermeket az élet elsı lépésére.
Van olyan aki” tele aggódással”,
de akad olyan is, aki bizalommal,
bátorítással”, mi az utóbbit javasoljuk. Ezáltal mindenkinek könynyebben megy majd az elválás,
azon idıre, amíg mindenki teszi a
dolgát.
„Keresem a gyermek titkát és
kérdezem:
Hogyan segíthetnék abban,
hogy ÖNMAGA lehessen? „/
Janese Korczak/
Hát úgy, hogy bízzunk: a nevelı szeretetteljes gondoskodásában
és abban, hogy gyermekünk biztos,
jó kezekbe lesz majd az óvodában.
Segítsük ıket sok szeretettel ebben
a nehéz idıszakban.
Az anyák napja a legszebb májusi ünnep az óvodában és mindenhol. Erre a gyermekek nagy örömmel készülnek mindig.
Nem fárasztó senkinek sem a
dal, a verstanulás, az ajándék és
meghívó elkészítése.
Örülnek az óvodások, hogy ne-
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kik is van ekkor egy titkuk, amit
félig – meddig meg is tartanak, de
általában ki is fecsegnek. /”a nagyok versét el lehet mondani, de a
kicsikét nem” mondják otthon
vagy az utcán szüleiknek./
Otthonról hozott virágokkal,
szép óvónıi dekorációkkal díszítettük fel az óvoda udvarát ezen a

napon. Énekekkel, virággal köszöntötték meg a gyermekek az
anyukákat, nagymamákat, édesapákat, nagypapákat e jeles ünnepen. Így köszönték meg mindenkinek, az eddigi gondoskodást és
szeretetet.
Boldog minden gyermek, hogy
anyák napján az anyukája még

szebb, mint máskor, és azért jön el
az óvodába, hogy meghallgassa az
ı szereplését, jó kívánságait.
Jó volt látni a büszke édesanyák örömkönnyes szemét, ahogyan figyelték a gyermekeiket.

Orbán Csilla óvodavezetı

Július aforizmája
Semmi nem kíván több tapintatot, mint az igazság…..
Elmondásához ugyanannyi
hozzáértés kell, mint elhallgatásához.
„ Gracián”

Július az év 7. hónapja a Gergely naptárban 31 napos. A római
naptárban ez az ötödik hónap volt,
amely a március hónappal kezdıdött,- ugyanis a január és február
hónapokat csak késıbb adták hozza- ekkor még latinul Quintilisnek

hívták ezt a hónapot. Késıbb Julius Caeserról nevezték át júliusra.
A népi kalendárium Szent Jakab
havának nevezi.
„ forrás internet”

A testületi ülésen történt
Május 2-án soros ülést tartott a
képviselıtestület. Elıször az elmúlt ülés óta történteket hallgatták
meg a Képviselık:
IV.5-én a „Balaton Riviéra”
polgármesterei a kerékpárút ıszi
pályázatbeadásáról tárgyaltak.
IV.6-án a Sportegyesület ülése
volt, amin a vezetıség beszámolt
arról, hogy 375 ezer Ft tartalékkal
zárták az elızı évet.
IV. 13-15-én a Mandulaünnep
rendezvény-sorozatban Felsıörsön
gyalog- és kerékpártúra volt.
IV. 12-én beléptünk a Balatonfüred gesztorságával beadott pályázatba, melynek címe:
„Magyarország legjobban fejlıdı
vidéki desztinációja „
Beadtuk a Megyei Önkormányzathoz a sajtópályázatot a Felsıörsért Közalapítvány nevében, hogy
a Felsıörsi Hírmondó kiadási költségeit csökkentsük.
Veszprém Megyei Jogú Város
Oktatási Bizottsága, majd a Közgyőlés is egyhangú szavazattal
jóváhagyta, hogy iskolánk a Botev
iskola tagiskolájává váljon.
IV.20-án nagy sikerő Egészségnapot tartottunk a Hivatal épületében.
IV. 24-én az iskola pedagógu-
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saival a Közgazdasági Szakközépiskolában megnéztük az interaktiv
oktatótábláról szóló bemutatót.
A Honismereti Szakkör szervezésében elıadást hallgattak meg az
érdeklıdık a Battyány-család történetérıl, Dr. Tóth Dezsıtıl, a
Battyány-család kutatójától. A
program Battyány-Strattmann
László emléktáblájának megkoszorúzásával ért véget.
Április 25-26-án a Költészet
Napja alkalmából több programból
álló eseménysorozat volt a Faluházban (költıi est, dalest, játszóház, vetélkedı).
30-án májusfát állítottunk a
Fıkútnál.
Meghívó érkezett Salzweig-bıl
egy júniusban rendezendı magyar
napok kapcsán.
Elsıként a Képviselıtestület
döntött egy akadálymentes mosdóhelyiség kialakításáról a Polgármesteri Hivatalban. Ennek érdekében pályázatot kell benyújtani.
A közétkeztetésre kötött szerzıdést szeptember 1-i hatállyal
fölmondta az Önkormányzat, és
újabb közbeszerzési eljárással keres új vállalkozót.
Rendeletek megalkotását tartják szükségesnek a képviselık 2
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témában is, egyrészt a vendéglátó
üzletek éjszakai nyitvatartásának
korlátozásáról, másrészt az avar és
kerti hulladék égetésérıl. A következı testületi ülésre készíti elı a
jegyzı a rendelettervezetet.
A Miske Óvoda vezetıje beszámolt az intézmény mőködésérıl,
és a testület jóváhagyta a pedagógiai program módosítását, ami
szerint több nyílt rendezvény lesz
a jövıben az Óvodában.
Az Önkormányzat döntött arról, hogy a kertvégek telkeit eladják és dr. Pudmer Erzsébet képviselı bonyolítja az árverést. A telek
ára 6500 Ft/m2 lesz.
A Falunapok rendezvénysorozat programtervét is jóváhagyták a
képviselık azzal, hogy a mővelıdésszervezı kisebb változtatásokat
hajtson végre rajta. A végleges
programot rövidesen megjelentetjük a faluújságban.
A Képviselıtestület 100 ezer Ft
-tal támogatja a Nık Felsıörsért
Egyesület
hagyományteremtı
programját, a „Felsıörsi Izutazást”
A Bognár-féle házat az Önkormányzat megigényelte az államtól, mivel a közjegyzı örökös nélküli ingatlannak nyilvánította. Idıközben ügyvédi megkeresés érke-
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zett a Hivatalba, egy öröklési
igénnyel. A testület ügyvédet kért
fel az Állammal szembeni szavatossági igény érvényesítésére.
A testület felkérte a Tornaterem
(Közösségi Csarnok) tervezıjét,
hogy nyújtson be elvi építési engedélykérelmet a csarnok fölépítésére.
A DRV kérésére döntés született arról, hogy a Fenyves utcai
szennyvízátemelıben a koncessziós díj terhére nagyobb teljesítményőre cserélik a tartalék szivaty-

tyút.
A helyi vezetékes mősorszolgáltatás (testületi ülések közvetítésére) kiépítésére és az iskolába
interaktív oktatótábla beszerzéséhez is pályázatot kell keresni.
Döntés született vagyonvédelmi kérdésekben is: könyvtárba,
irattárba tőzjelzı rendszert kell
kiépíteni.
A Hóvirág utcai árok önkormányzati tulajdonba vételérıl is
határoztak a képviselık, ha egyességre lehet jutni a tulajdonosokkal.

Az orvosi rendelı érintésvédelmi felülvizsgálatát is elvégezteti a
képviselıtestület.
A rendezési tervvel kapcsolatban döntöttek a tájképvédelmi
alövezet határának pontosításáról,
a Közigazgatási Hivatal határozatát elfogadva.

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Kultúra

Elbúcsúztak a negyedikesek!
Antal Bianka, Orbán Gergı,
Czotter Regina, Táncsics Dániel,
Csabai Kristóf, Taubere Viktória,
Kutas Nikolett, Tuvic Alexandra,
Kutas Vikória
Június 15-én tanévzáró ünnepségünkön részt vett Szauer István
a H.Botev Általános Iskola igazgatója, Schindler Lászlóné a Veszprém városi Oktatási Iroda képviseletében valamint Kiss Miklós a
Veszprém Megyei Közgyőlés oktatási bizottságának tagja.
Gabi tanító néni értékelte az
elmúlt tanévet. Tájékoztatta a jelenlévıket, hogy augusztus 1-tıl
Intézményközi társulásban mőködik majd a Malomvölgy Általános
Iskola a veszprémi H. Botev Általános Iskolával. Sok tanuló kapott

oklevelet, könyvet az egész évi
munkájuk elismeréseként. Elismerı oklevéllel megköszönte a szülık és civil szervezetek segítségét,
akik sokat tettek az iskoláért, társadalmi munkával illetve anyagi
támogatással. Szülık részérıl: Orbán György, Szalai János, Kutas
Imre, Csonka Imre, Varga László,
Tóth Csaba, Szélesi Imre, Pálfi
Levente (ı testvér), Mucsi András
(nagyszülı), Essı István, Zana
Ferenc- Szabó Ildikó, Tóth Zsolt
és Tóthné Szalai Gabriella, Derzsi
Antal és Antalné, Antal Gyula és
Bittman Adrienn, Seregély Zsuzsanna, Vizi Gabriella, Tuvic Gabriella valamint a Vöröskereszt
szervezet, Felsıörsért Közalapítvány, Plell Olga és a tornázó anyukák, Csóka Ferenc alpolgármester

és Csóka Tamás vállalkozó.
Az iskolások osztályonként
külön-külön kis mősorral szerepeltek, majd végül a negyedikes Mónika tanító nénitıl búcsúztak verses-énekes produkciójukkal. Az
ünnepség végén pedig annyi galambot engedtek útnak, ahány 4.
osztályos tanuló (+ a tanítónéni)
megy más iskolákba.
Kiss Miklósnak – az oktatási
bizottság tagjának- nagyon tetszett
a tanulók szereplése, az iskola légköre. Örül, hogy részt vehetett a
tanévzáró ünnepségen és megígérte, tapasztalatit tolmácsolja a bizottságnak és javasolja, hogy tartsanak kihelyezett ülést az iskolában.
Tislér Anikó

Június az iskolában
Nagy sikerrel rendeztük meg
június 11-én az akadályversenyt.
A szülök örömmel jöttek az iskolai
rendezvényre és a gyerekekkel
együtt minden feladatot végrehajtottak. Az állomáshelyeken segítségünk volt Angyal István, Dr.
Pudmer Erzsébet képviselık valamint Tislér Anikó, a Felsıörsért

Közalapítvány titkára. A nagy melegben, hogy szomjunkat oltani
tudjuk, Kavalecz Zoltántól minden
gyermek palackos üdítıitalt kapott.

nagyon tetszettek a tanulóknak.
Kirándultunk 2007. június 5-én
Székesfehérvárra, ahol megnéztük
a zenélı órát, a babamúzeumot és
voltunk a Bory várban is.

Erdei iskolában voltunk 2007.
május 31- június1-ig. Nagyon jól
sikerült. Akkreditációs programok

Kovácsné B. Gabriella
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Felsıörsi Falunapok 2007. (TERVEZET)
Július 20. Péntek
Helyszín: a község területén
1700-tól
Hívogató Kovács Krisztián kisbíróval
Helyszín: Batthyány tér
1800
Megnyitó
- Köszöntıt mond: Pálffy Sándor, a Veszprém Megyei Önkormányzat alelnöke
- A Miske Óvoda néptáncbemutatója
- Virágos Porta verseny eredményhirdetése
- „Itt élünk” címő Felsıörsön élı mővészek kiállításának megnyitása
Helyszín: Faluház
1845
A kiállítás megtekintése
Helyszín: Református Templom
2000
Koncert
Közremőködik: Koloszár Csilla pánsípon
Helyszín: Milleniumi Emlékpark
Táncház
2000-2200
Vezeti: Csontó Renáta
Július 21. Szombat
Helyszín: Sportpálya
800-1300
Fızıverseny (1400 Eredményhirdetés)
Büfé a Nık Felsıörsért Egyesület sátrában
900-1400
Véradás a Sportöltözı tetıterében
Lovas Élet Iskola – Kommunikáció a lovakkal (1000-tól)
Football, kézilabda, lábtenisz, tizenegyesrúgó versenyek
Autóbemutató
Gyermekprogramok:
- arcfestés
- Kézmővesfoglalkozások
- LUFIBOHÓC (10-13 óráig)
1700-2000-ig Családi vetélkedı
- Légvár
- Pónilovaglás
- Rendırautó, rendırmotor, tőzoltóautó bemutató
2000-2100
Tábortőz
2100-2400
Disco
Július 22. Vasárnap
Helyszín: Milleniumi Emlékpark
1700
Meglepetés mősor (A végleges programban jelezzük a tartalmát.)
1730
SZANDI
1810
Csalóka Péter – vásári komédia
Fellép: a Veszprémi Egyetemi Színpad
1900
Nótaest
Fellép: Szentendrei Klára
1940
Táncbemutató:
Fellépık: Felsıörsi Ifjak
Helyszín: Hamuház Fogadó
2100
Bál
Fellép: Rulett Együttes
Tőzijáték
2200
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Nık Felsıörsért Egyesület születésnapi ünnepélye
Június 16-án egy éves születésnapját ünnepelte az egyesület. Egy évvel
ezelıtt három alapító tag tett ajánlatot
Felsıörs asszonyainak, lányainak,
hogy közösen tevékenykedjék tovább
a kultúra, a turizmus, a vendéglátás, a
környezetvédelem területén. Hozzáfogtunk. Az eredmények nem maradtak el. Ma már 32 tagja van egyesületünknek és úgy érezzük, figyelnek
ránk a faluban is és a környéken is.
A közösen elfogadott célok közül
a legfontosabbnak a családi és a közösségi kapcsolatok erısítését tekintettük megalakulásunkkor is és ma is.
Születésnapi ünnepségünkre ezért
hívtuk meg a falunkban élı külföldieket egy közös ünneplésre. Ebbıl lett a

Felsıörsi Ízutazás, melyen vendégeinket Pappné Kiss Zsuzsanna – a program háziasszonya – mutatta be, nagy
sikerrel. Amerikai, kubai, francia,
finn, német, török, szerb, vietnami és
felsıörsöt képviselı vendégeink szóltak szokásaikról, kultúrájukról, megkínálták az ünnepély résztvevıit legfinomabb ételeikkel, italaikkal. Az öszszefogás ünnepe mondanivalóját legpontosabban Mme Thuy vendégünk
fogalmazta meg: most már Felsıörshöz tartozunk.
Az egyesület tagjai köszönetüket
fejezik ki külföldi vendégeinknek
részvételükért, kedves vidámságukért,
az együttlétért.
Szeretnénk, ha ez az ünnep hagyo-

mány lenne a faluban és környékén is.
Az egyesületben arra törekszünk,
hogy – az országosan is – elsı kezdeményezés – mindannyiunk örömére
tovább folytatódjon.
Köszönet illeti az egyesületi tagokat a fáradhatatlan munkájukért a
program elıkészítésében és lebonyolításában.
Köszönjük az Önkormányzat támogatását és Polgármester Asszony
jókívánságait, melyet a sok-sok színes lufi elengedésekor mondott: örültünk volna az egyesület tízéves születésnapjának is. Mindannyian értettük
kedves szavait és köszönjük.
Dr. Pudmer Erzsébet

Életképek

Csabai Mirjam: De szeretnék felnıtt lenni!
Anyukámnak azért jó, mert felnıtt.
Ha én felnıtt lennék akármit csinálhatnék.
Én nagyon szeretek a TESCO-ba járni, és
ha felnıtt lennék sokszor mennék oda.
Megkapnám a fizetést és csak járnám a
boltokat. Meg lovas iskolába is mehetnék.
Persze sajnos a fizetésért meg is kell dolgozni.
Én fodrász, vagy tanár néni szeretnék
lenni. Kiskoromban egyszer lenyírtam a
hajamat, anyukámék ugyan leszidtak, de
én mégis azóta szeretnék fodrász lenni.
Tanító néni ? Hát igazából nem is
tudom miért akarok tanító néni lenni!
Talán, mert szeretem a gyerekeket? Lehet. Na mindegy.
Aztán meg azért akarok felnıtt
lenni, mert a felnıttek olyan állatot tarthatnak milyet akarnak. Én szeretem a lovakat, és én azt is tartanék, meg kutyát,

macskát, de jó lenne ! Meg lenne családom. És lenne kisbabám, éppen olyan
pici, mint a Pali. ( Egyébként a Pali az 1 és
fél éves kistesóm.)
Én azért is szeretnék felnıtt lenni,
mert akkor oda költözök, ahova akarok.
Nekem Székesfehérvár a kedvenc városom, és egész biztos, hogy oda költöznék.
No meg ha tudok oda is fogok költözni,
bár anyu azt mondta, hogy Fehérváron
körülbelül 30.000.000 Ft-ba kerül egy
családi ház, az drága. Igazából, ha rajtam
múlna és én lennék a Gyurcsány Ferenc,
akkor egy csomó pénz ( fıleg 20.000.-Ftost ) nyomatnék, vagy hogy az ördögöbe
csinálják a pénzt ! Bár ez nem is ide tartozott, azért jó volt elmondani.
Nekünk gyerekeknek, olyan unalmas, mert állandóan tanulni kell. Én az
igazat megvallva csak a technikát szere-

tem. Legjobban a nyelvtant és a németet
utálom.
Bezzeg a felnıtteknek! Nekik
olyan színes az életük. Ide- oda járkálnak,
és éttermekben mászkálnak. Engem sosem visznek el. Bezzeg az orvoshoz, oda
el tudnak vinni, na meg az unalmas
könyvkiállításra. De a TESCO-ba nem
( sajnos) Alig visznek el apuék valami jó
helyre, minden olyan uncsi !
Visszatérve a felnıttekhez. Az én
anyukám, ha éppen a felnıttekrıl van szó,
nincs olyan, hogy sóhajtva ki ne mondja:
_ Visszasírod te majd a gyerekkort, ha
felnıtt leszel ! Pedig ez nem is igaz, csak ı
mondja.
Én pedig továbbra is kimondom, ha
az anyukám nem is akarja
F E L N İ T T akarok L E N N I !

(Iskolai fogalmazás, a tanítónénitıl kaptuk.)

Felsőörsi Hírmondó
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Felhívások, hirdetések
Felhívás fızıversenyre
Helyszín: Sportpálya
Idıpontja: július 21. szombat de. 8-13 óra
A készítendı étel: bográcsgulyás
Az Önkormányzat minden bográcshoz 2 kg marhahúst biztosít.
A fızéshez bográcsot, tartót, egyéb felszerelést, tüzelıanyagot, valamint a többi hozzávalót (burgonya, víz,
hagyma, só, főszerek stb.) a benevezett csapatoknak kell hozniuk.
Az elkészített ételek zsőrizése 1300 órakor történik.
Az elsı 3 helyezett díjazásban részesül
Eredményhirdetés: 1400 órakor
Jelentkezés 500 Ft NEVEZÉSI DÍJ befizetésével a Polgármesteri Hivatalban a titkárságon lehet július 16án 1600 óráig. Telefon: 87/577-210
Jó étvágyat, jó egészséget, jó szórakozást kíván!

az Önkormányzat

Tisztelt Felsıörsi Polgárok!
Felsıörs község Képviselıtestülete a hagyományokhoz híven az idén is megrendezi a

Felsıörsi Napok
rendezvénysorozatot július 20-21-22-én.
Törekvésünk, hogy bemutassuk szőkebb környezetünk értékeit, az itt élı embereket, és különbözı programokkal a szórakozást, kellemes idıtöltést segítsük elı.
A három nap eseményei azonban kiadásokkal járnak, melyek fedezéséhez tisztelettel kérjük az Önök segítségét.
Amennyiben hozzá kíván járulni a felmerülı költségekhez, az alábbi számlaszámra történı befizetéssel teheti ezt meg:
10104820-63002700-00000008 (Budapest Bank Rt.)
mely a Felsıörsért Közalapítvány számlaszáma.
Közvetlenül is megteheti ezt a Polgármesteri Hivatalban.
Az összegrıl az alapítvány igazolást ad, mely alapján az adóalapból ezen összeg levonható.
Támogatását elıre is köszönjük.
Felsıörs, 2007. június 20.

Kenézné Berei Györgyi
polgármester
F e l h í v á s ! ( játszótér)
Kedves Felsıörsiek !
Ugye szeretnék, ha gyermekük az Európai Uniós elıírások szerint épült játszótéren játszhatna ? Ehhez nem kell mást tennünk, mint csatlakozni az UNILEVER felhívásához. Minimum egy kilogramm Delikát8 vonalkódját kell elküldeni címükre. Kérem Önöket, hogy a Delikát8 ételízesítı tasakját a Polgámesteri Hivatal titkárságára szíveskedjenek leadni július 20ig. Adjunk egy lehetıséget a gyermekeinknek ! Bízom az együttmőködésükben.
Tislér Anikó
Felsőörsi Hírmondó
Szerkesztő: Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lapszerkesztő: Schuszter Zsolt, PC HOSPITAL 2004 BT.
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Nyomdai kivitelezés: OMIKRON 2001 Bt.
Hírek, tudósítások, információk, események, közölhetők.
Hirdetésfelvétel a művelődésszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban.
Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- FT
6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- FT
Lapzárta: minden hó 20-án.
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