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Augusztus hónap a családok számá-
ra a nyaralás, a szabadságolások idősza-
ka. Ilyenkor általában a polgármesterek is 
hagyják pihenni az önkormányzati képvi-
selőket. Így történt ez a tavalyi évben, hi-
szen augusztusban tavaly nem ülésezett 
Felsőörs Község Önkormányzatának kép-
viselő-testülete, ellentétben az idei évvel, 
amikor is a testület augusztus 15-én rend-
kívüli nyílt ülést tartott.

A rendkívüli ülésre elsősorban a lejáró 
óvodavezetői megbízatás és az új megbí-
zás miatt volt szükség. Nagy Zsuzsanna 
óvodavezető 2012. augusztus 15-én lejáró 
óvodavezetői megbízását a képviselő-tes-
tület a pályázati időszak lezárulta után, a 
szülői munkaközösség és a nevelőtestület 
véleményével összhangban további öt évre 
2017. augusztus 15-ig meghosszabbította.

2012. június 7-én megtörtént az isko-
la udvarán lévő játszótéri eszköz (vár má-
szó-állvánnyal) szabványossági ellenőrzé-
se, melynek során a játszóeszközt „részben 
megfelelő”-nek találták. Az idei évtől any-
nyiban (is) szigorodott a játszótéri eszkö-
zök hatósági felügyelete, hogy az eszköz 
szabványossági felülvizsgálatát elvégző 
szervezet (esetünkben a TÜV Rheinland 
Kft.) az eddigiektől eltérően a Fogyasztó-
védelmi Felügyelőségnek is automatiku-
san megküldi az ellenőrzés jegyzőköny-
vét. A jegyzőkönyvre reagálva a Fogyasz-
tóvédelmi Felügyelőség 2012. július 16-án 

elrendelte az iskolai játszóeszköz további 
használatának megakadályozását. Annak 
érdekében, hogy az új tanévben is használ-
ható játszóeszköz álljon a gyermekek ren-
delkezésére a képviselő-testület ezen ülé-
sén döntött a játszóeszköz biztonsági kö-
vetelményeknek megfelelő állapotúra tör-
ténő kijavíttatásáról 329.000 Ft +ÁFA ér-
tékben. Mint ismeretes a tavalyi évben 
az óvodai játszóeszközök szabványosítá-
sa már megtörtént, illetve a balesetveszé-
lyes hibák kijavításával részben a sport-
pálya melletti illetve a Hóvirág utcai (Fő-
kút fölött) játszótereké is. Ez utóbbiaknál 
azonban további fejlesztésekre lesz szük-
ség, melyekre próbálunk pályázati forráso-
kat is bevonni.

A képviselő-testület döntött két új gya-
logátkelő-hely terveztetéséről is összesen 
320.000 Ft+ÁFA összegben. Az egyik a Fő 
utca azon részén, ahol a Petőfi utca becsat-
lakozik. Itt ugyanis a Fő utca mentén hala-
dó járda kijelölt gyalogátkelő-hely nélkül 
vált oldalt. A másik pedig a Fő utca Almá-
di és Alsóörsi utcáknál lévő elágazójánál.

A testület ugyancsak döntött tervezői 
ajánlatok bekéréséről a 064/50 és 072/1 
helyrajzi számú (a Hamuház utca sarkától 
az alsóörsi főútig tartó mintegy fél kilo-
méteres szakasz) közutakra kerékpáros- és 
gépjármű közlekedésre egyaránt alkalmas 
szilárd burkolatú út tervezésére.

Felsőörs Község Önkormányzatá-

nak képviselő-testülete – lakossági jel-
zés alapján – hivatalosan is megkereste a 
Balaton Volán Zrt-t, hogy a Veszprémből 
Felsőörsre közlekedő helyközi autóbusz-
járatot a 20.20 és 22.35 órakor induló já-
ratok között egy köztes járat indításával 
egészítse ki. Tavalyi évben – szintén la-
kossági igény alapján – az Önkormányzat 
kérésére egészítette ki a Balaton Volán 
Zrt. ugyanezen a szakaszon egy 19:15-kor 
Veszprémből induló járattal a Felsőörs 
felé közlekedő járatait. Reméljük, hogy 
ezúttal újabb járattal válhat elérhetőbbé 
a tömegközlekedés a Felsőörsre közleke-
dők számára.

A képviselő-testület döntött arról is, 
hogy kifizeti a Malomvölgyi Tanösvény 
mintegy 176.000 Ft-os eljárási, illetve 
szolgáltatási díját az engedélyező hatósá-
gok részére.

A testület határozott arról, hogy a re-
mények szerint idén megvalósuló közvi-
lágítás-korszerűsítés keretében a faluköz-
pontnak számító Szabadság téren legyen a 
mostaniak helyett 4 db LED-es lámpatest 
elhelyezve.

A testületi ülések részletes jegyzőköny-
veit olvashatják községünk honlapján 
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> 
’Jegyzőkönyvek’ menüpont alatt.

Szabó Balázs,
polgármester

A KÉT ÉVEN ÁT TARTÓ MEGVALÓ-
SÍTÁST KÖVETŐEN ZÁRÓ-REN-
DEZVÉNYÉHEZ ÉRKEZETT „A 
SZOCIÁLIS- ÉS GYERMEKJÓLÉ-
TI SZOLGÁLTATÁSOK KOMPLEX 
FEJLESZTÉSE A BALATONALMÁ-
DI INTÉZMÉNYFENNATRTÓ TÁR-
SULÁS INTÉZMÉNYEIBEN” CÍMŰ 
KDOP-5.2.2/A-09-2009-0002 AZONOSÍ-
TÓ SZÁMÚ PÁLYÁZATI PROGRAM 

2012. július 2.

A támogatási forrás a Balatonalmá-
di Szociális Alapszolgáltatási Köz-
pont Balatonalmádi, Balatonfűzfő, 
Szentkirályszabadja, és Felsőörs települé-
seken működő szociális- és gyermekjóléti 
szolgáltatási helyszínek teljes infrastruk-
turális megújulását lehetővé teszi.

A projekt záró rendezvényére, amely egy-
ben az intézmény székhelyének ünnepé-
lyes átadása is, 2012. július 12-én, 15 óra-
kor került sor.

A Balatonalmádi Szociális-és Gyermek-
jóléti Intézményfenntartó Társulás 2006. 
decemberi 20-i megalakulásától azt a célt 
tűzte ki, hogy a szolgáltatásokat korsze-
rű, ügyfélbarát környezetben alakítsa ki és 
biztosítsa a lakosai számára. 
Ez cél vezérelte Balatonalmádi Vá-
ros Önkormányzatát, mint a projekt 
gesztortelepülését, amikor együttmű-
ködve a társulásban közreműködő má-
sik három településsel, Balatonfűzfővel, 
Szentkirályszabadjával, és Felsőörssel pá-
lyázatot nyújtott be az Új Magyarország 
Fejlesztési Terv Közép-Dunántúli Opera-
tív Program „Szociális alapszolgáltatások 

és gyermekjóléti alapellátások infrastruk-
turális fejlesztése” című, KDOP-2009-
5.2.2/A kódszámú pályázat keretében „A 
szociális- és gyermekjóléti szolgálta-
tások komplex fejlesztése a Balatonal-
mádi intézményfenntartó társulás in-
tézményeiben” címmel. A program teljes 
költségvetése 152.054.595,- Ft, amely-
hez a települések 136.195.300,- Ft visz-
sza nem térítendő európai uniós támo-
gatást kaptak. A támogatást az önkor-
mányzatok 15.859.295.,- Ft saját erővel 
egészítik ki.

Balatonalmádiban a szakmai feltételek 
továbbfejlesztése mellet a korábbi orvo-
si rendelő félemeletét 365 négyzetméteren 
újították fel. A beruházás értéke 56,8 mil-
lió forint.

(folytatás a 2. oldalon)

Megújulnak a balatonalmádi intézmény-
fenntartó társulás szociális intézményei
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Pogrányban jártunk

(folytatás az 1. oldalról)
Balatonfűzfőn egy használaton kívüli ön-
kormányzati épületrészt újítottak fel. Itt 
230 négyzetméteren kap helyen a városban 
elérhető minden alapellátás. A beruházás 
értéke itt 41,9 millió forint. 
Szentkirályszabadján a jelenleg is üze-
melő Gizella – ház már az önkormányzat 
által elkezdett felújítását fejezhetik be a 
forrásból. A 183 négyzetméteres, műemlék 
épületre közel 30,5 millió forintot költhet-
nek a projekt keretében. 
Felsőörsön szintén műemléki környezet-
ben álló épületet, az úgy nevezett Prevics 
– házat újították fel, 130 négyezetméteren. 
Az épület megújítása úgy történt, hogy az 

teljesen illeszkedjen a falusi környezetbe. 
22,8 millió forint az ottani beruházás össz-
költsége. 
A projektzáró rendezvényen mind a négy 
település polgármestere méltatta a helyha-
tóságok összefogásával megvalósuló fej-
lesztést. 
A szolgáltatások között találjuk az otthon-
közeli ellátásokat, a házi segítségnyúj-
tást, a nappali ellátást (idősek klubja), a 
gyermekjóléti ellátás és családsegítést. A 
projekt a szolgáltatást igénybe vevőkön a 
tágabb közösség (településen, a mikro-tér-
ségben, kistérségben lakók) elégedettségét 
is szolgálhatja. 
A projekt az Európai Unió támogatásá-

val, az Európai Regionális Fejlesztési Alap 
társfinanszírozásával valósul meg.

Balatonalmádi Város
Önkormányzata
8220 Balatonalmádi, Széchenyi sétány 1.
E-mail:pmhivatal@balatonalmadi.hu
www.balatonalmadi.hu
www.ujszechenyiterv.gov.hu
Teljes cikk: http://felsoors.hu/hirmondo-
bolkimaradt

A projekt az Európai Unió támogatásával,
az Európai Regiolánis Fejlesztési Alap
társfinaszírozásával valósul meg.

Felsőörs felvidéki testvérfaluja, Pográny a 
Zoboralján fekszik. Ez a Nyitra–melletti tájegy-
ség ad otthont a Kárpát–medencei magyarság 
legészakabbra élő tömbjének. Bár az itt találha-
tó, egy tucatnyinál is több falu jórészében még 
ma is jelentős a magyarság számaránya, a hely-
zet korántsem tekinthető rózsásnak. Évtizedről-
évtizedre, minden egyes népszámlálás alkalmá-
val egyre kevesebb helyi vallja magát magyar-
nak. A régi nagy öregek kihalnak, a középkorú-
ak a jobb megélhetés reményében városra köl-
töznek, a fiatalok között pedig tért hódított az 
asszimiláció. A beolvadás mértéke a felvidéki 
összmagyarság átlagának kétszerese, 1991. és 
2001. között 20 százalékkal csökkent számará-
nyuk. Innen, Magyarországról nézve sajnos – 
közkeletű kifejezéssel élve – úgy tűnik: a hely-
zet a 24. órába ért. Éppen ezért gondolták úgy 
a felsőörsiek, hogy a maguk eszközeivel köte-
lesek segíteni a testvérfaluban élő magyar kö-
zösségnek. Hogy a szavaikat tettek is köves-
sék, csatlakoztak a Rákóczi Szövetség felvidéki 
beiratkozási ösztöndíjprogramjához, összesen 
100.000 Forintot ajánlottak fel a kis település 
éves költségvetéséből a pogrányi magyar nyel-
vű általános iskolai oktatás támogatására.
Július 15-én hajnalban 19 fős felsőörsi küldött-
ség szállt autóbuszra, hogy részt vegyenek a 
Pogrányi Falunap rendezvényein. Első prog-
ramjuk a délelőtti magyar nyelvű szentmise 
volt. A misén orgona helyett fiatalokból álló, 
hangszerekkel kísért kórus emelte a liturgia fé-
nyét. Rendkívül felemelő volt hallgatni, a mise 
zárásaként, a több száz jelenlévő határon túli és 
inneni magyar által tiszta szívből, közösen éne-
kelt Himnuszt. 
A – falu egyik nevezetessége, a központban ta-
lálható tavacska partján álló, egy régi malomból 
kialakított – remek étteremben elköltött ebéd 
után következett a helyi hagyományőrző egye-
sület jubileuma alkalmából rendezett kultúrmű-
sor. Ezen több helyi, illetve a felvidéki Ekel te-
lepüléséről érkezett csoport produkciója mel-
lett, a magyarországi testvértelepülések ének-
körei is felléptek. A Felsőörsi Búzavirág Dal-
kör asszonyai kitűnő koncentráltsággal, magas 
színvonalon adták elő a Balaton–felvidéki ha-

gyományokat kidomborító repertoárjuk egy ré-
szét.
A nap legfontosabb eseményeként a műsor 
végén a felsőörsi küldöttség, a Rákóczi Szö-
vetség Felvidéki beiratkozási ösztöndíjprog-
ramjának átadóünnepsége keretében átadta a 
felsőörsi adományokat. A szövetség tisztségvi-
selői által elmondott beszédek után Szabó Ba-
lázs felsőörsi polgármester szólt a jelenlévő 
magyar szülőkhöz, gyermekekhez. Elmondta, 
hogy a magyar nemzet összetartozása jegyé-
ben a felsőörsieknek nagyon fontos a két tele-
pülés között élő testvér kapcsolat. A felsőörsiek 
tisztelik a pogrányi magyarok immár több mint 
90 éve tartó kitartását, azt hogy a változó cseh-
szlovák, majd szlovák politikai viszonyok kö-
zött változatlanul fennálló, a kultúrájukkal 
szemben kinyilvánuló többségi, sokszor po-
litikai síkra emelt ellenszenv, az asszimiláció-
ra, teljes beolvadásra irányuló nyomás ellené-
re is képesek voltak megőrizni magyarságukat. 
Ezt a tiszteletreméltó helytállást szerették vol-
na a felsőörsiek a maguk szerény eszközeivel 
támogatni. Ezért a felvidéki asszimiláció talán 
legerősebben ható folyamatát, a magyar gyere-
kek szlovák iskolákban történő taníttatását el-
lensúlyozandó, Felsőörs 40.000 forinttal támo-
gatta a Rákóczi Szövetség ösztöndíjprogramján 
keresztül a helyi magyar kisdiákokat és 60.000 

Forinttal a Pogrányi Magyar Alapiskolát. Az 
adományt mind az azt átvevő Sonkoly Zoltán 
iskolaigazgató, mind Hajdú László polgármes-
ter meleg szavakkal köszönte meg. 
A támogatás átadása után hamarosan hazafelé 
vette útját a felsőörsi küldöttség. A majd’ 200 
kilométeres buszozás alatt gyakori téma volt az 
utasok között a pogrányi, a felvidéki magyar-
ság helyzete, az aznap tapasztaltak. Bár, mint 
az elején említettük, úgy látszik, hogy az utol-
só pillanatok egyikét éljük, amikor még meg-
fordíthatók az asszimilációt eredményező fo-
lyamatok, ez a júliusi vasárnap, az aznap zajlott 
események reményt adtak ahhoz, hogy sikerül 
megfordítani a folyamatot. A felvidéki fiatalok 
által folytatott hagyományápolás, a népdalok, 
népszokások felkutatása, megőrzése minden-
képpen segíti az új generációk identitástudatá-
nak erősítését. A magyarországi testvértelepü-
lésekkel ápolt kapcsolatok pedig talán erőt ad-
nak a helyi közösség számára: minden az orszá-
gukon belülről érkező támadtatás ellenére is tá-
maszkodhatnak nemzetük tagjaira a megmara-
dás útján. A felsőörsiek pedig bízhattak abban, 
hogy a maguk kis részével talán hozzájárulhat-
tak ahhoz, hogy még sokáig zenghessen a Him-
nusz a Zoboralja magyar templomaiban…

Nagy Szabolcs
Felsőörs
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Itt élünk – Pintér Zsolt
Háromszáz kilogramm mák, több mint 

egy tonna alma és kétszáz kilogramm cu-
kor – nem is folytatom, mi minden kell 
harmincezer szelethez az ország tortájá-
ból. „Hosszú kísérletezés, évek tapaszta-
latának gyümölcse” – állítja Pintér Zsolt, 
a Kokó Cukrászda vezetője.

- Először hadd gratuláljak ahhoz, hogy 
2012-ben az Ön receptje alapján, az Ön irá-
nyításával készült el az ország tortája. Har-
minchat pályamű közül választotta ki az Ön 
alkotását a Magyar Cukrászok Ipartestüle-
te. Mit jelent ez egy cukrász számára?

- Ez egy nagyon rangos elismerés, főleg 
vidéki viszonylatban. Hogy mennyire Bu-
dapest-centrikus a szakma, azt az is mutat-
ja, hogy az elmúlt öt évben négy alkalom-
mal fővárosi cukrászdákból került ki az or-
szág tortája. De annak ellenére, hogy első 
ízben indultunk, rekord számú pályázó kö-
zül kerültünk ki nyertesen. Az idei évben a 
média és a kormány különösen felkarolta az 
eseményt. Jó évet mondhatok magam mö-
gött, hiszen emellett két másik elismerésnek 
is örvendhettem, ez pedig mindenképpen a 
szakma csúcsát jelenti.

- Miért pont egy ilyen kompozícióval in-
dult a pályázaton? Tükrözi ez a szabolcsi al-
más máktorta az Ön személyes ízlését?

- Kevésbé tükrözi az én ízlésemet, de 
a pályázati kiírás szerint nemzeti kötődé-
sű hozzávalókból kell a tortát elkészíteni. 
Ilyen például a pándi meggy, a kecske-
méti sárgabarack, a szatmári szilva, így 
fontos volt, hogy az ország legfinomabb-
jából, a szabolcsi almából készüljön a mi 
alkotásunk. A mák is Magyarország ke-
resett terméke, gondoljunk csak a meg-
gyes-mákos zserbóra. A mai világban azt 
is figyelembe kell vennünk, hogy a mák-
ban rengeteg vitamin és ásványi anyag 
található, bél- és értisztító hatása van. 
Persze nem mindenki szereti, és meg is 
kérdezte az egyik zsűritag, hogy nem fé-
lek-e ettől. De ugyanez a helyzet a kö-

lessel vagy a meggyel is, noha ezekből is 
készült már országtorta.

- Ha jól sejtem, a kollégáknak legalább 
akkora része van a sikerben, mint Önnek. 
Hogyan működik egy ilyen csapat és hogyan 
fogant meg a recept, amely alapján aztán az 
országa tortája készült?

- Habár a médiában engem állítanak a kö-
zéppontba, ez a történet valóban nem rólam 
szól, hanem a Kokó Cukrászdáról. Az, hogy 
mi ilyen szinten tudunk együtt dolgozni, im-
már több mint egy évtizedes munka eredmé-
nye. Kilenc munkatársam közül nyolcan itt 
végeztek tanulóként, félszavakból megért-
jük egymást. A cukrászat örök kísérlete-
zés az anyagokkal, a színekkel, az ízekkel, 
és a mi csapatunk is állandóan alkot, hogy 
ne csak dobostorta és somlói galuska le-
gyen kapható az üzletünkben, hanem minél 
egyedibb ízvilágú sütemények is. Ez a tor-
ta is hosszú kísérletezés, évek tapasztalatá-
nak gyümölcse.

- Az Országházban egy 120 szeletes tortát 
mutattak be, de még ez is eltörpül az álla-
mi ünnepségre készített ötezer szelet mellett. 
Mondhatjuk – csúnyán fogalmazva –, hogy 
verejtékszagú a siker?

- Nem is számítottam ekkora sikerre, hi-
szen százával-ezrével viszik szerte az or-
szágban, Szombathelytől Badacsonytoma-
jon keresztül Siófokig. Kollégáimmal éjt 
nappallá téve dolgozunk, hogy ki tudjuk elé-
gíteni ezeket az igényeket.

- Több mint 150 cukrászdában kínálják 
ezt a tortát. Mit gondol, megmarad ez a re-
cept a köztudatban, elképzelhető, hogy a 
nagymama szabolcsi almás máktortát készít 
majd unokája születésnapjára?

- Egy közismert színész negyedórát győz-
ködött, hogy neki tömérdek pénzt megér-
ne, ha az ő nevét viselné a tortánk, de persze 
nem álltam rá a dologra. Rengeteg jó visz-
szajelzést kaptam, egyesek szerint az eddi-
gi hat ország tortája közül ez a legjobb. Az 
viszont elszomorít, hogy sok helyen silány 
minőségű hozzávalókkal készítették el a tor-
tát, mirelit-almacsíkkal, filléres tejszínnel és 

így tovább. Húsz-harminc hely közül csu-
pán két-három helyen találkoztam elfogad-
ható minőséggel. A Magyar Cukrászszö-
vetség azt tűzi ki célul, hogy megmutassa a 
szupermarketeknek, a futószalag-cukrászat-
nak a hagyományos kézművesség értékeit. 
Ha mi napi százasával tudjuk értékesíteni 
ezt a tortát úgy, hogy kézzel minőségi mun-
kát végzünk, akkor a többi cukrászdának is 
menne ugyanez.

- Azt mondják, hogy egy férfi szívesebben 
eszik, mint süt. Ön hogy került a folyamat 
másik végére?

- Édesapám a Cserhát Cukrászüzem üzlet-
vezetője volt évtizedekig, én a marcipán- és 
a vaníliaillat mellett nőttem fel. Nem is volt 
kérdés, hogy folytatom az ő pályáját, ma 
már pedig szinte dinasztiaként emlegetnek 
minket.

- Mennyire határozza meg az Ön szemé-
lye a Kokó Cukrászda arculatát, kínálatát?

- Én egy folyton tervező, folyton alkotó, 
állandóan megújuló ember vagyok, a cuk-
rászdában is egy centivel közlekedek, és 
azt méregetem, hol lehetne egy új gép vagy 
egy új asztal. Sokat foglalkozom az épület 
külső megjelenésével, de a kínálatot is fo-
lyamatosan újítjuk. Nagyon szeretem a rit-
ka gyümölcsöket, szívesen készítünk man-
góból, gránátalmából, sárkánygyümölcsből 
süteményeket. Gyakran az éjszaka közepén 
jut eszembe egy ötlet vagy terv, amelyet az-
tán másnap megvalósítok. Párom azt szokta 
mondani, hogy ő csak második lehet az éle-
temben, első mindig a cukrászat marad.

- Milyen egy cukrászmester élete a sza-
badnapokon?

- Szabadnapból nem túl sok jut nekem, in-
kább ősszel és télen jut időnk utazásra, kikap-
csolódásra. De akkor is cukrászszemmel já-
rom a világot, és lesem az újdonságokat, érde-
kességeket. Felsőörs pedig egy nyugalomszi-
get számomra, az egész napi munka után itt ta-
lálom meg azt a harmóniát, ami hiányzik.

- Köszönöm az interjút, és további sikere-
ket kívánok!

Csabai Máté
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Egy-két gondolattal szeretném kibővíteni az 5. Felsőörsi 
Ízutazásról írtakat, melyek a júniusi lapban jelentek meg:

Rásky Mihályné megnyitó beszéde ízelítőt adott a betyárok, 
pásztorok életéről és azokról a népi iparművészekről, akik tele-
pülésünkön ápolják e kultúrát.

Programunkat ennek szellemében állítottuk össze. A helyi óvo-
dások, iskolások és a Búzavirág Népdalkör műsora, a lovasi Hu-
nyadi Huszár Hagyományőrző Egyesület betyár játéka, a Szűrös 
Néptánc Egyesület és a Szentgáli Banda közös produkciója tük-
rözte a pásztor és betyár élet kultúráját.

Ízutazásunk az ő ételeik ízeinek felelevenítéséről szólt. Bog-
rácsban készült egytál ételek voltak a jellemzőek, és kóstolót a mi 
amatőr szakácsaink szorgalmasan kínálták is a megjelenteknek.

Az egyesület tagjai mellett a település lakói közül többen is 
főztek, segítettek a takarításban, díszítésben, az ételek, sütemé-
nyek kínálásában.

A segítők: Baungartner József, Benedek Szabolcs, Csikász 
Ferencné, Eckert Anikó, Hegedűs Zsolt, Herbely József, Kalmár 
Lajos, Kaszás László, Krámli József, Lakatos András, Mórocza 
Zsigmond, Plell Olga, Rásky Mihályné, Szabó Pálné, Szélesyné 
Papp Zsuzsanna, Szőke Ferenc.

Köszönöm a főzőknek, segítőknek az egyesület minden tagjá-
nak és családtagjaiknak azt az önzetlen segítséget, mellyel hoz-
zájárultak a rendezvény sikeréhez.

  Kaszásné Ferenczi Anna
Nők Felsőörsért Egyesület elnöke

5. Felsőörsi Ízutazás

Vakációs biblia táborIsten szeretete egységet teremt
2012. július 2-án reggel is-

mét vidám gyermekhangok töl-
tötték meg a református paró-
kia udvarát. Itt gyülekezett 25 kis 
hittanos (óvodás-iskolás), hogy 
együtt tölthessenek egy hetet és 
megtudják mit is jelent, hogy 
„ISTEN TENYERÉN” hord 
mindannyiunkat. A reggeleket 
közös áhítatokkal, éneklésekkel, 
a nap témájához illő jelenetekkel 
kezdtük a templomban. 

Ezen a héten Illés próféta éle-
tén keresztül fedezhették fel a 
gyerekek, mit is jelent az, hogy Is-
ten gondoskodik rólunk (mint Il-

lésről a hollók által), hall minket 
(ha segítséget kérünk tőle vagy 
hálát adunk valamiért), megért 
bennünket (ha félelem gyötri a 
szivünket vagy ha bánatosak va-
gyunk), látja az igazságtalansá-
gokat (ha olyannal vádolnak, amit 
nem is követtél el), és „hazavisz 
„(ahogy Illést is).

Mindennap őszinte lelkesedés-
sel várták a gyerekek, hogy ho-
gyan alakul Illés próféta élete, 
melyik nap mi fog vele történni. 
Örömmel készítették a tobozhol-
lókat, puzzle-t és kavicsokat fes-
tettek, szívecskéket ragasztottak, 
üveget dekopázsoltak, …

Egész héten nagy meleg volt, de 
ez sem vette el a kedvét senkinek 
attól, hogy Tislér Péter vezetésé-
vel íjászkodjanak a parókia udva-
rán. Ez úton is köszönjük neki!  

Akadályversenyeztünk a patak 
partjára és ott kavicsokat gyűjtött 

mindenki a kidíszített üvegecské-
jébe. Ebéd után „csendes pihenőz-
tek” a kisebbek a hűs Kálvin te-
remben, miközben Jézus példáza-
taiból néztek történeteket. Sorver-
senyek, játékok is bőven tarkítot-
ták a délutánok programját. Közös 
lángos sütés is volt gondnok asszo-
nyunk, Bagi Judit vezetésével. Na-
gyon nagy örömet szerzett ezzel 
a gyerekeknek. Köszönjük neki, 
hogy a legnagyobb melegben is el-
készítette a friss lángosokat!

Köszönettel tartozunk azok-
nak is akik anyagilag támogatták 
a táborunkat: a Felsőörsi Önkor-

mányzat, a Gyülekezet tagjai, az 
Egyházközségünk alapítványa és 
az Egyházkerület.

Táborvezető társammal, 
Kántorné Pólus Ibolya lelkésznő-
vel, együtt köszönettel tartozunk 
Tislér Gyulánénak (Vilma néni), 
Angyal Lászlónénak (Erzsi néni) 
Bittmann Adriennek, Bagi Judit-
nak az ebédeztetésnél nyújtott se-
gítségéért. Külön köszönetet mon-
dunk Tomkó Juditnak, Jakab Kit-
tinek, Antal Biankának, hogy 
egész héten lelkesen segítették 
munkánkat.

És végezetül, de nem utolsó sor-
ban, köszönjük Istennek, hogy 
gondoskodott rólunk, meghallgat-
ta az énekeinket, közös imádsága-
inkat és egy igazi közösséget ková-
csolt ebből a kis csapatból ezen a 
héten! 

Kovácsné Miskey Tünde
tanító & hitoktató

A nyár kellős közepén a refor-
mátus parókia és a templom falai-
nak védelmében közel 60 gyermek 
örülhetett 9 életvidám észak-ír ke-
resztény fiatal társaságának az im-
már 3. alkalommal megrendezett 
angol nyelvű táborban. Tavaly nyá-
ron volt nálunk először a Belfastból 
és környékéről érkező csapat, akik 
annyira megszerették az itteni gye-
rekeket és fiatalokat (és persze az it-
teniek is őket!), hogy utazásukat sa-
ját költségükön megszervezve, rá-
adásul minden eszközt (a színes ce-
ruzától a játékokon át a fénymáso-
latokig) magukkal cipelve a vezetői 
legyenek az idei tábornak is.  

Délelőttönként 5 csoportban 
gyakorolhatták az angol nyel-
vet a gyerekek sok-sok szituáció, 
kép, játék, számtalan ötletes mód-
szer segítségével. Ezekre a nyelvi 
alkalmakra és a nap egészére ké-
szített elő a reggeli találkozás a 
templomban – találkozás egymás-
sal és Istennel. Két nyelven eleve-
nedtek meg Jézus példázatai, ezt 
követte a napi bibliai idézet meg-
tanulása két nyelven. Az észak-ír 
fiatalok közül minden reggel egy 

valaki beszélt arról, hogy mit je-
lent számára a hit, Jézus Krisztus 
követése. A vidám angol nyelvű 
keresztény ifjúsági énekek is elen-
gedhetetlen elemei voltak ezeknek 
a reggeleknek!

A délutánok a szabadban teltek – 
mindenkit megmozgató játékokkal. 
Volt számháború, fotós-akadály-
verseny, jelmezekbe öltözött veze-
tők keresése az erdőben, homokvár 
építő verseny a strandon, és persze 
készülődés az utolsó napi előadás-
ra –rövid bibliai jelenetek drama-

tizálásával – persze angol nyelven. 
Azt gondolom, hogy szinte minden 
perc ki volt töltve valamilyen meg-
mozgató vagy éppen elgondolkod-
tató tevékenységgel. Az észak-ír fia-
talok szívesen játszottak, beszélget-
tek a gyerekekkel, a tavalyi barátsá-
gok tovább mélyültek, illetve újak 
szövődtek. 

Magyar segítőink és az észak-
ír fiatalok nagyon jól együtt tud-
tak működni, igazi csapat-mun-
ka folyt a háttérben, csak így si-
kerülhetett a gyerekeket összefog-
ni, a programokat véghezv inni. 
A kulisszák mögött minden reg-
gel és minden délután, a magyar 
és a külföldi önkéntesek közö-
sen imádkoztak minden egyes na-
pért, illetve adtunk közösen hálát 
egy-egy befejezett napért. Meg-
tapasztaltuk, hogy Krisztus kö-
vetői számára nem jelent korlá-
tot az idegen nyelv és idegen kul-
túra, hiszen mindannyian ugyan-
azt az Istent szeretjük, Benne tel-
jes egységet élhetünk meg. Jó volt 
ezt az egységet megtapasztalni! A 
tábor ugyan véget ért, de a kap-
csolat megmaradt – sok-sok gyer-

mek vált rendszeres üzeneteket az 
észak-ír fiatalokkal a Facebook-
on, a fiatalok közül pedig nagyon 
tervezgetik az Észak-Írországba 
történő látogatást…

Jómagam hálás vagyok Isten-
nek az idei angol táborunk megva-
lósulásáért, és megköszönöm mind-
azoknak a segítségét, akik a tábor 
lebonyolításában segítettek, illetve 
akik a külföldi fiatalok vendéglátá-
sában oroszlánrészt vállaltak. Istené 
legyen a dicsőség!

Kántorné P. Ibolya
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Szombaton, július 07.-én rekkenő hőség-
ben készültünk a hagyományos „Ló szép-
ségverseny” és „Lovagkori, lovas-ügyes-
ségi verseny” lebonyolítására. A kiírástól 
eltérően, egy kis késéssel, Suvada János 
megyei lótenyésztési főfelügyelő, mint ve-
zető bíró, megkezdte a felvonultatott lovak 
bírálatát. Dákay Péter nemzetközi bíró és 
Varga László lótenyésztő voltak még a se-
gítségére, mint bírálók.

Helyezések:
1. helyezett: Fanni lovával Decsi László, 
Alsóörsről.
2. helyezett: Pöttyöm nevű lóval, Kis 
Áron, Lovasról
3. helyezett: Boy, egy sport póni, Antal Bi-
anka, Felsőörsről
A közönség külön díját Tuvic Gabriella 
Felsőörsről, Aramis nevű haflingere nyer-
te. A helyezettek serleget, szalagot és érté-
kes tárgynyereményeket kaptak.
Ezután a lovagi torna pályaépítése követ-
kezett, ahol tizenegy akadályt készítet-
tünk elő, a nemes vetélkedő résztvevői ré-
szére. Az indulónak lovagi öltözetet kellett 

felvennie, majd kopjázás, kardozás, víz-
hordás, patkódobálás, luftballon kiszúrá-
sa dárdával, szlalom lovaglás és végül egy 
akadály ugratása is tartoztak -többek kö-
zött- a feladatokhoz.
A vetélkedő eredménye:
A legjobban teljesítette a feladatokat Kis 
Áron Pöttyöm nevű lovával, Lovasról.
Második legjobb Kováts Kinga lett 
Paloznakról, szintén Pöttyöm nyergében.
Harmadikként Tóth Ottilia végzett Vesz-
prémből, Maci nevű lóval.
Versenybírónak a Felsőörsi Csontó Zoltán 
nemzetközi bírót kértük fel, aki jó humor-
ral és szakértelemmel, problémamentesen 
vezette le a vetélkedőt. Pályabíró Urvölgyi 
László és Pajor József voltak, Lovasról. 

A verseny legjobbjai serleget, szalagot és 
tárgyjutalmakat kaptak.
Rendezvényeinket támogatta, segítette és 
szponzorálta; a Lovasi Önkormányzat, 
a Sarok Borozó, Pap Huba, Sárdi Máté, 
Szabóné Terike, Halász Zsófia, Kis Áron, 
Csontos József, Simon László, Szabó Mik-
lós, Urvölgyi László, Varga László ali-
as Dödi, a Bubapp Bt. és Zsigmond Ist-
ván. Csopakról a Jásdi Pince, Felsőörsről 
Csontó Zoltán, Veszprémből a Báva Bt., 
Szijj Hajnalka, Tóth Ottilia. A Székesfe-
hérvári Andromeda Travel utazási iroda, 
a Hamburgi Heinemann GmbH, a Berli-
ni Ungarn Reisen. Budapestről Farkas és 
Társa Bt. valamint Dákay Péter. 
Hálás köszönetét fejezi ki az Egyesület El-
nöksége a fentiekben felsoroltaknak!

Szeptember 09-én, vasárnap rendezzük 
a Lovasi Búcsú alkalmával a következő 
amatőr versenyünket, amikor póni és lo-
vas díjugratás valamint fogathajtás szere-
pel a programban. Minden kedves érdek-
lődőt sok szeretettel várunk!

J.v.P. 

Ló szépségverseny és lovagi torna Lovason

Az irodalmi pályázat eredményei
2011. decemberében az Alsóörsi-, 

Felsőörsi-, Lovasi- és Paloznaki Önkor-
mányzatok támogatásával, Egyesületünk 
„Irodalmi Pályázatot” hirdetett, szervezett 
és végső soron bonyolított vers és novella 
kategóriákban.  A beadási határidőt 2012. 
május 31-re tettük, hogy a zsűrinek legyen 
ideje az alapos elbírálásra, mert így a Fa-
lunapok keretén belül tarthattuk a díjak ki-
osztását. Összesen harminckét pályamű ér-
kezett, amiben tíz novella és huszonkét vers 
volt. A bírálók irodalom szakos tanárok. El-
nöknek Czeglédy Ákos Paloznak polgár-
mesterét kértük fel, aki az eredmények ki-
hirdetését is elvállalta. A Lovas Élet ma-
gazin kiadója, Csontó Zoltán két külön-
díjjal jutalmazta a legjobb lóval foglalko-
zó művet. Ilyen jellegű pályamű hat da-
rab volt. Minden kategóriában három mű-
vet jutalmaztunk, az elsők serleget, a má-
sodik és harmadik helyezettek is pénzaján-
dékot kaptak. A négy községben megjelenő 
havi újságok szerkesztői megígérték, hogy 
a nyertes műveket adandó alkalommal lap-
jaikban megjelentetik, ezért mi nem köz-
lünk a nyertes művekből tartalmi elemzést 
vagy részleteket, hisz rövidesen „direkte” 
lehet majd azokat olvasni. Természetesen 
a pályamunkákat az Önkormányzatok ren-
delkezésére bocsájtjuk, hogy azok a honis-
mereti archívumukba bekerülhessenek.

A zsűri tagjainak és Csontó Zoltán kiadó-

nak, ezúton még egyszer köszönetünket fe-
jezzük ki áldozatos, sok szabadidőt igénylő 
és minden tekintetben sikeres munkájuk- 
ért! Természetesen a négy Önkormányzat 
hathatós és eredményes segítsége nélkül, 
kezdeményezésünk nem valósulhatott vol-
na meg, amiért hálás köszönetet mondunk 
e sorainkon keresztül is!

Íme, a legjobbak, verskategóriában:
I. Neunholdné Sebők Mariann Csopakról, 

„Szerelmem Balaton” című versével.
II. Decsi Lászlóné Alsóörsről, „Villám a 

Balaton felett” verssel.
III. Zsittway Attila Budapestről, „Szüli napi 

előzetes” versével.
Novellák eredménye:

I. Szollár Z. Szilvia Litérről, „Saci”című 
novellájával.

II. Taubel György Felsőörsről, „Pipen Pipi 
és Pipen Rozi” művel.

III. Jutasi Sándorné Paloznakról, „A sors” 
novellával.

A Lovas Élet Magazin két különdíjasa:
     Novák Edit Alsóörsről, „Malomvöl-

gyi emlékek” című novellával, és  Jutasi 
Sándorné Paloznakról, „A sors” című mű-
vel.

A pályázaton résztvevőknek jó egészsé-
get és az irodalmi életben való további sok 
sikert kívánunk!

J.v.P.

Könyvtár
Kedves Könyvtárlátogatók!

A könyvtár, teleház és a konditerem 
nyitvatartása a következő:

Hétfő: 13.00 - 18.00
Kedd: zárva

Szerda: 13.00 - 18.00
Csütörtök: 8.00 -   9.00
Péntek: 13.00 - 18.00

Szombat - vasárnap: zárva

Tájékoztatásul közöljük, hogy a Pannónia 
Könyvtár (Balatonalmádi, Városház tér 4.) 

az alábbiak szerint tart nyitva:
Hétköznap: 10-19 óráig 
Szombaton: 14-19 óráig

Kedves Olvasó!
2012. szeptemberében indítjuk

a következő művészeti csoportokat:
- Énekkar (könnyűzenei)
- Színjátszókör

Várjuk azok jelentkezését, akik kedvet és te-
hetséget éreznek a fenti tevékenységekhez.
Elérhetőségek:
Cím: Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2.
e-mail: konyvtar@felsoors.hu
Telefon: 87/577-209  Mobil: 06-70/320-6854

Plell Olga
Pályázati felhívás
A felsőörsi könyvtár rajz ill. kézműves pályá-
zatot hirdet 4-14 éves korú gyerekeknek a kö-
vetkező témában: „Szüreti életképek”. A mun-
kákat legkésőbb 2012. október 5-ig kérjük le-
adni a könyvtárban. Az alkotásokat 2012. ok-
tóber 13-án a Szüreti mulatság és Betakarítás 
Ünnepe rendezvényünkön kiállítjuk, a legjob-
bakat díjazzuk.
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A pogácsa
üzenete

Mag, mag, búzamag,
benne aluszik a nap.
 
Szem, szem, búzaszem
holnap lesz új kenyerem.

(mondjuk a gyerekekkel az óvodá-
ban)

Pár hónapja lakom csak 
Felsőörsön, de igen nagy örömöm-
re szolgált egy felkérés a polgár-
mestertől, Szabó Balázstól: sütnék-e 
pogácsát augusztus 20-ra az új ke-
nyér ünnepére Szent István napjára, 
amikor is a legifjabb polgárokat kö-
szönti minden évben a falu. A pogá-
csába a szülőkhöz kedves, szívhez 
szóló üzenetek lennének elrejtve.

A kérésnek nem tudtam nemet 
mondani. Igazán megtisztelő szá-
momra is, hogy mint egy új lako-
sa Felsőörsnek, én süthetem a pogá-
csákat az apróságoknak.

A 37 évi óvónői munkásságom 
alatt, nap mint nap láttam és átél-
tem azt, hogy milyen kincs a gyer-
mek a szüleinek, de a szülő még na-
gyobb kincs a gyermeknek. A gyer-
mek nem tud, nem képes szülei nél-
kül semmire. Ő, a gyermek a szüle-
iben él, nem tudja „csak” utánozni 
a szüleit. Ebből a mintából táplálko-
zik, mindenféle értelemben. Megfo-
gantatásától kezdve engedi magcsí-
ráit, hogy aztán a világra születése-
kor mind jobb és erősebb gyökeret 
ereszthessen szülei szeretetében föl-
di életében. Talán nem túlzok, ha azt 
állítom, hogy a legmeghatározóbb 
életszakasz egy ember életében a 
0-7 éves kor, amikor is olyan na-
gyon szoros a kapcsolat gyermek és 
szülei között, hogy talán nincs az az 
ember, aki ne emlékezne így vagy 
úgy szüleire. 

Mutassunk (hát) mindig jó példát, 
mert csakis tőlünk felnőttektől, szü-
lőktől, nagyszülőktől tanulják meg 
mi a szép, mi a jó, és mi az igaz. 
Igazán nagy feladat, de a legszebb 
is mindenkor.

Tápláljuk hát gyermekeinket az 
élet szent ételével, a kenyérrel, - ad-
juk át szívünk szeretetét, s mond-
junk hálát életünkért, minden nap.

2012. Szent István napján

Hadnagy Judit

„Azok a baráta-
ink, akiket elve-
szítettünk, nem 
a földben pihen-
nek, hanem bent 
lakoznak a szí-
vünkben.”
Alexandre Dumas

Több százan vet-
tünk végső bú-
csút Oberle Já-

nostól augusztus 13-án a pilisvörösvári 
temetőben. A nagy távolság ellenére, Já-
nost utolsó útjára szép számmal elkísérték 
Felsőörsről is. Ki is volt ő?
János kétlaki életet folytatott, 
Pilisvörösváron élt, de Felsőörsön volt 
a szőlőbirtoka, s a nyarakat családjával a 
mi falunkban töltötte. Építési vállalko-
zó volt és önkormányzati képviselőként 
szolgálta a közösség javát. Felsőörsi kö-
tődése jó tíz éve alakult ki, amikor meg-
vette az egyik pusztuló pincét a Főszőlők-
ben. Azóta is töretlenül fejlesztette a birto-
kot, a pincét a népi építészet szerint felújí-
totta, majd újabb pincéket vett és az öreg 
szőlők helyén friss telepítést hajtott végre. 
Birtokának nagysága idén már meghaladta 
az egy hektárt. Tervei között szerepelt egy 
minőségi borászat létrehozása is, amely-
nek érdekében borászatot kezdett tanulni a 

Corvinus Egyetemen. Birtoka üde színfolt-
ja a településünknek, s számos muzeális ér-
téket őriz.
János elkötelezett településszépítő volt. 
Kezdeményezője volt a Pilisvörösváron 
felállított Trianon emlékműnek és Pető-
fi-szobornak. Felsőörsön a Főszőlőkben 
kívánt a szőlőművelők és borászok védő-
szentjének Szent Orbánnak tisztelegni egy 
szobor felállításával, amelynek nyilvá-
nos megszentelését idén szeptemberre ter-
vezte. Aktívan részt vett a FÉK egyesület 
munkájában is. Támogatta a Malomvölgyi 
tanösvény létrehozását és az egyik állomá-
sának a poszterét is Ő készítette. Fontos-
nak tartotta a természeti értékek védelmét, 
ismerte Felsőörs növény és állatvilágát, ag-
gódott a vadállományért, s óvta a birtokán 
található védett kerti berkenyefát és leány-
kökörcsineket.
Oberle János 43 éves volt. 2012. augusz-
tus 3-án Pécsvárad közelében autóbaleset 
következtében hunyt el. Három kiskorú le-
ánygyermeket hagyott maga után. Felsőörs 
Jánosban egy hagyományőrző, közössé-
gért tenni akaró, a természeti környeze-
tért aggódó, jószívű, igaz embert veszített 
el. Felsőörsi borászati, hagyományőrző és 
természetvédő céljait sajnos már nem tud-
ja megvalósítani. Emlékét örökké szívünk-
ben őrizzük. 

V. Sz.

Búcsú Oberle Jánostól

Gólyahír
Örömmel tudatjuk,

hogy testvérünk, Dominik április 10-én 

megszületett.

 Áronka, Bendike, Erik.

2012. augusztus 14-én megszületett 
kisöcsénk, KOLOS. Már nagyon 

vártuk, szerencsére mindenki jól van. 
Nővérkéje és a bátyus: Szabó Kincső 

és Regő.

PÁLYÁZAT
Felsőörs Önkormányzata pályázatot hirdet

szociális lakás bérbeadására határozott időre, letelepedni szándékozó
gyermekes családok számára. Részletek a www.felsoors.hu-n.
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Ebösszeírás

Értesítem, hogy Felsőörs községben 
az ebek összevezetéses veszettség el-
leni oltása és féregtelenítése 

2012. szeptember 25-én (kedden)
8.00 – 9.00 óráig, 

és szeptember 27-én (csütörtökön)
délután 17.30 – 18.30 óráig lesz

 a Civilház udvarán
(Felsőörs, Szabadság tér 5.).

Az oltás díja: 3.500,-Ft/eb, 
féreghajtó tabletta: 200,-Ft/10 kg,
oltási könyv pótlása: 1.000,-Ft.

Az eboltást dr. Lipthay-Ticz Gabriel-
la állatorvos végzi. Az eboltás ház-
nál is elvégeztethető az alábbi idő-
pontokban: szeptember 25-én 9,00 
– 10,00 óráig, illetve szeptember 27-
én délután 16.00 – 17.30 óráig.
A kiszállás díja: 1,500,-Ft, időpontot 
előzetesen telefonon kell egyeztetni 
a Polgármesteri Hivatal titkárságán 
(tel: 87/577-211.)
Kérem az eb-tulajdonosokat, hogy 
az oltási könyvet mindenki hozza 
magával. 

Az eboltás természetesen elvégez-
tethető más magán-állatorvosi en-
gedéllyel rendelkező állatorvossal 
is.

A kölyökkutyáknak 3 hónapos korá-
ig meg kell kapniuk az első veszett-
ség elleni oltást, amit ezután 1 éves 
korukig még egyszer meg kell ismé-
telni. Felnőtt korban minden kutyát 
évente egyszer kell veszettség ellen 
oltani. Ezzel egyidőben féreghajtót 
is kötelező adni.

Azt az ebet, amelynek tulajdonosa 
elmulasztja a védőoltás beadatását, 
veszettség szempontjából aggályos-
nak kell tekinteni. Ebben az eset-
ben az állatot a tulajdonos költsé-
gére mikrochippel kell ellátni, ható-
sági megfigyelést kell elrendelni és 
a beoltást pótoltatni. Az ebtartóval 
szemben bírság is kiszabható. Azo-
kat a kutyákat, amelyek 2010. július 
1-je után kerültek, vagy kerülnek új 
gazdájukhoz, kötelező mikrochippel 
megjelöltetni.

2013. január 1-jétől minden 
négy hónaposnál idősebb ebet 
mikrochippel kötelező megjelöltet-
ni.

Aki erre igényt tart, annak ebét dr. 
Lipthay-Ticz Gabriella állatorvos 
az eboltás napjain (szeptember 25-
én és 27-én) chippel is megjelöli. 
A chipes beültetés háznál történik, 
ekkor az oltást is a háznál elvégzi az 
állatorvos. Ennek díja: 3.500,-Ft ol-
tás és 5.000,-Ft chipes beültetés és 
regisztráció (kiszállási díj tehát nem 
kerül felszámításra). 

Aki tehát az eboltással egyidejűleg 
a chipes beültetést is szeretné el-
végeztetni, kérjük erre vonatkozó 
igényét a Polgármesteri Hivatal tit-
kárságán személyesen vagy telefo-
non (87-577-211) legkésőbb szep-
tember 21-én (péntek) 13.00 óráig 
jelezze.

Felsőörs, 2012. szeptember 4.
dr. Könczöl Gábor

jegyző

Értesítés  eboltásról
és az ebek mikrochippel való ellátásáról

Az állatok védelméről és kíméletéről 
1998. évi XXVIII. törvény 42/B. § (1) be-
kezdése szerint: „a tartás helye szerint ille-
tékes települési önkormányzat ebrendészeti 
feladatainak elvégzése érdekében, illetve a 
veszettség elleni oltás járványvédelmi vo-
natkozásaira való tekintettel három évente 
legalább egy alkalommal ebösszeírást vé-
gez.”

Felsőörs községben az ebek össszeírására 
2012. szeptember, október hónapokban ke-
rül sor. Az összeírás érdekében az önkor-
mányzat megbízólevéllel ellátott ügyinté-
zője személyes felkeresi valamennyi ingat-
lan tulajdonosát. 

Az összeírás az ebek alábbi adatait tar-
talmazza:

a) az eb tulajdonosának nevét, címét,
b) az ebtartó nevét, lakcímét, telefonszá-

mát, elektronikus levélcímét,
c) az eb fajtáját, nemét, születési idejét, 

színét, hívónevét,
d) az eb tartási helyét,
e) a beültetett transzponder sorszámát, 

a beültetés időpontját, a beültetést végző 
magánállatorvos nevét, kamarai bélyegző-
je számát,

f) ivartalanított eb esetén az ivartala-
nítás időpontját, az ivartalanítást végző 
magánállatorvos nevét, kamarai bélyegző-
je számát,

g) az eb oltási könyvének számát, az azt 
kiadó magánállatorvos nevét, kamarai bé-
lyegzője számát,

h) az eb veszettség elleni védőoltásainak 
időpontját,

i) az eb veszettség elleni védőoltásai 
során használt oltóanyagot, annak gyár-
tási számát, valamint az oltást végző 
magánállatorvos nevét, kamarai bélyegző-
je számát,

j) a veszettség szempontjából aggályos 
eb megfigyelési státuszának tényét, idő-
pontját,

k) kisállatútlevéllel rendelkező eb esetén 
az útlevél számát, kiállításának időpontját, 
a kiállító magánállatorvos nevét, kamarai 
bélyegzője számát,

l) az eb veszélyessé minősítésének 
tényére és időpontjára vonatkozó adatot,

m) elismert tenyésztő szervezet által 
törzskönyvezett eb esetén a származási 
igazolás másolatát.

Az eb tulajdonosa és tartója köteles a 
fenti adatokat az önkormányzat rendelke-
zésére bocsátani, az önkormányzat jogo-
sult a fenti adatokat kezelni.

Az önkormányzat az összeírás megköny-
nyítése érdekében egy ívet állított össze, 
melyet az újsággal együtt valamennyi in-
gatlantulajdonos részére eljuttatunk.

Kérjük, hogy az ívet az ebtartók szíves-
kedjenek előre kitölteni és az összeírás al-
kalmával az összeíró részére átadni.

Az ebek összeírásának megkönnyíté-
se érdekében lehetőség van arra is, hogy 
időpontot egyeztessen az önkormányzat-
tal a 87-577-211-es telefonszámon, vagy 
az onkormanyzat@felsoors.hu elektroni-
kus levélcímen. Ugyanitt tud további íve-
ket is igényelni.

Kérjük, az ívet ne küldjék vissza az ön-
kormányzat részére, mert az eb összeírása 
végett az összeíró az ingatlanán személye-
sen fogja felkeresni és az adatokat egyez-
tetni Önnel.

Együttműködését köszönjük!

Könczöl Gábor
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Krónika
Július 2-6. között bibliatábor volt a református parókián. Bőveb-
ben: Vakációs Bibliatábor c. írásban olvashatnak.

Július 5-én a „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” sorozat nyitása-
ként a Fiatal Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete adott koncer-
tet a római katolikus műemléktemplomban.

Július 7-én, 12-én, 14-én, 19-én és és augusztus 3-án társadalmi 
munkával szépült a Geológiai bemutatóhely. A munkálatokban a 
magánszemélyek és az önkormányzat mellett a helyi társadalmi 
szervezetek tagjai is részt vettek.
Július 15-én testvértelepülésünk meghívására Pogrányba látoga-
tott delegációnk. Bővebben: Pogrányban jártunk c. cikkben ol-
vashatnak.
Július 16-20. Református angol tábor volt. Bővebben az „Isten 
szeretete egységet teremt!” c. cikkben olvashatnak.
Július 20-21-22-én Felsőörsi Falunapok és Búcsú programjai voltak.
Támogatók, segítők, akik nélkül a rendezvény nem jöhetett 
volna létre:
Angyal Lászlón, Benedek Szabolcs, Civil Baráti Kör, Csóka Ferenc, 
Csóka Tamás, Droszt László, Felsőörs Község Önkormányzata, 
Felsőörsért Közalapítvány, Fülöp László – Ízlelő, Galambosné Csó-
ka Krisztina, Gelléri Pincészet, Antal Gyula, Hamuház Bt., Herbely 
József, Jahn Halvorsen Lila ház, Kalmár Lajosné, Kárpáti Zsolt - 
Carpaccio Étterem, Alsóörs, Kaszás László, Kaszás Zoltánné, Ka-
szás Zsolt, Kovács Margit, Lakatos András, Levendula Pince, Mes-
terházi Lajosné, Nagyné Angyal Erzsébet, Nagy Szabolcs, Né-
meth Andrea, Nők Felsőörsért Egyesület, OTP Bank Nyrt., Pej 
Sándor, Pohl József, Rásky Nándor, Rill László, Schuszterné Len-
gyel Zsuzsanna, Sebők Iván, Siklós Viktória, Snétberger Zenei Te-
hetség Központ, Soós Zoltán, Steiger – Szabó családok, Szőke Fe-
renc, Szőllős Zsoltné, Takács Tamás, Varga Szabolcs, Viola Presszó, 
Zywny János, Zsü-Lo Pub és Pizzéria
Köszönet érte!

„Hamuban sült pogácsa” eredménye:

Felajánló Pogácsa Helyezés

Angyal Lászlóné káposztás I.

Hamuház töpörtyűs

Hamuház sajtos

Hamuház túrós

Kaszás László töpörtyűs

Kaszás László sonkás

Kovács Margit túrós-tökmagos II.

Siklós Viktória káposztás, libatöpörtyűs

Nagyné Angyal Erzsébet töpörtyűs III.

Borverseny eredménye, és borai:

sorszám Felajánló Borfajta Helyezés

1 Levendula Pince Cabernet Sauvignon 2011. 
száraz III.

2 Tóth Balázs Cabernet Sauvignon 2011. 
száraz  

3 Vass Zsolt Cabernet Sauvignon 2011. 
száraz  

4 Levendula Pince Bella Rosa rosé cuvée 2011. 
száraz  

5 Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula Pocca 2008. édes I.

6 Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula

Cabernet Savignon Rosé 
2011. száraz  

7 Jahn Halvorsen 
Lila ház Szürkebarát 2009. félszáraz  

8 Droszt László Öreghegyen termett 
Felsőörsi cuvée 2011. száraz  

9 Szőke Ferenc Olaszrizling 2010. száraz  

10 Levendula Pince Olaszrizling 2011. száraz  

11 Rill László Olaszrizling 2009. száraz  

12 Szőke Ferenc Chardonnay 2011. félszáraz  

13 Szőke Ferenc Olaszrizling 2011. száraz  

14 Jahn Halvorsen 
Lila ház Szürkebarát 2008. félszáraz  

15 Jahn Halvorsen 
Lila ház Szürkebarát 2010. félszáraz  

16 Tóth Balázs Olaszrizling 2010. száraz  

17 Pohl József Olaszrizling 2011. száraz  

18 Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula Olaszrizling 2011. száraz  

19 Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula Szürkebarát 2011. száraz  

20 Gelléri Pincészet, 
Antal Gyula

Muskotály Tramini 2009. 
édes II.

21 Rásky Nándor Poccai olaszrizling 2011. 
száraz  
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2012. július 21-től elindult a Balaton Best buszt, amely a turistá-
kat végig viszi az élmények útján Almáditól Tihanyig.
Augusztus 2-án „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” sorozat ré-
szeként Kelemen András gitárművész lépett fel a római katolikus 
műemléktemplomban.

Augusztus 15-én a június 20-i folytatásaként, az óvodában társa-
dalmi munkával szalagparkettát fektettetek le a szülők. Az előző 
közösségi munkában már lefestették a spalettákat, a kertkaput, a 
padokat, a szemeteseket.
„Felújítás szülői segítséggel
Az óvoda felújítási munkáiban több szülő is aktívan részt vett. 
Ezúton szeretném megköszönni még egyszer azoknak a segítsé-
gét, akik szabadidejüket, energiájukat nem sajnálva szebbé, ott-
honosabbá varázsolták intézményünket.
Festésnél segítettek:
Kalmár Lajos és ifj. Vaszkó Ferenc - Benkovics-Kaszner Balázs, 
Edit - Herczogh Gábor, Orsi - Takács Márk, Niki - Göncz György 
- Kovács Gábor -Tamás Gergő, Vera - Schuszter Zsolt
Laminált padló letételénél segítettek:
Csordás Róbert - Kovács Gábor - Kalmár Lajos - Takács Márk - 
Esső István

Nagy Zsuzsanna
óvodavezető”

Augusztus 16-án 
„Zenés csütörtöki 
esték Felsőörsön” 
sorozat részeként 
csodálatos rene-
szánsz zenében volt 
része a közönség-
nek a római katoli-
kus műemléktemp-
lomban. A koncer-
ten közreműköd-
tek: Suda Magdolna 
– ének, Végh Anita 
– ének, Vikman Pál 
– ének, Kallai Nóra 
– Viola da gamba, 

Sipos Csaba – ütőhangszerek és orgona, Nagy Csaba – Vihuela, 
reneszánsz lant.
Augusztus 13-án a Geológiai bemutatóhelyet tekintették meg 
szakemberek, egy pályázat kapcsán.

Augusztus 20-án Felsőörs Ifjú Polgárainak köszöntésére került 
sor a Civilházban.  22 gyermeket köszönthettünk, akik Felsőörsön 
születtek, és két gyermeket, akik időközben Felsőörsre költöztek.
Antman Hanna, Budai Abigél Adrienn, Bujna Álmos, Cserháti 

Ádám, Dongó Márk, Hodács Henrik, Katona Dominik, Kovács 
Kíra Klaudia, Kozma Dusán Roland, Lajos Lujza, Marton Júlia, 
Medgyasszay Balázs, Nádudvary Hédi, Nagy Bori, Papp Réka, 
Pásztor Veronika, Pohl Zi Han, Szálka Boróka, Szőke Gábor, 
Tamás Panka Rozi, Temesvári Maja Viktória, Varga Borbála 
Ágnes, Varga Dominik, Varga Gréta Ilona

A gyermekeknek és 
szüleiknek pogácsával 
és az azokban rejlő idé-
zetekkel kedveskedett 
Hadnagy Judit. (Gondo-
latok „A pogácsa üze-
nete” c. cikkben.)

Augusztus 24-én, a balatonalmádi Pálinka Napok keretében a 
kistérségünk fellépői között az Angels I. és II. tánccsoport is 
fellépett a strand előtti nagyszínpadon. Ez alkalommal ünne-
pelte kistérségünk és a Zoboralji régió 20 éves testvértérségi 
kapcsolatát.
Augusztus 25-én a Civil Baráti Kör Nyárbúcsúztató rendezvé-
nyén vehettek részt az érdeklődők. A Faluházban csodálatos 
kiállítás volt helyi művészek alkotásaiból, a Civilházban pedig 
helyi fellépők szórakoztatták a közönséget.

Szemezgette: Plell Olga

DÁTUM IDŐ HAZAI CSAPAT VENDÉG CSAPAT
szept. 8. 16:00 FELSŐÖRSI IKSE MAGYARPOLÁNY SE
szept. 16. 16:00 TÓTVÁZSONYI SE FELSŐÖRSI IKSE
szept. 22 16:00 BALATONKENESE-KATICA PÉKSÉG L.C. FELSŐÖRSI IKSE
szept. 29. 16:00 FELSŐÖRSI IKSE NEMESSZALÓK ESE
okt. 7. 15:00 CSABRENDEK FC FELSŐÖRSI IKSE
okt. 13. 15:00 FELSŐÖRSI IKSE SZENTANTALFA
okt. 20. 15:00 MÁRKÓ SE FELSŐÖRSI IKSE
okt. 23. 15:00 FELSŐÖRSI IKSE SZENTGÁL SE
okt. 28. 13:30 NAGYESZTERGÁR BAKONYABLAK SE FELSŐÖRSI IKSE
nov. 3. 13:30 FELSŐÖRSI IKSE CSOPAK FC
nov. 11. 13:30 Ősi PSE FELSŐÖRSI IKSE

Futballsorsolás
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Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van 
és rendelkezik CASCO biztosítással, de sokallja az ön-
részt, akkor kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy 
a javítás mértékétől függően mekkora részt tudunk 
átvállalni az ÖN részéből!

Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű oko-
zott kárt, akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása 
fizeti az Ön kárát. Ebben az esetben, ha a javítással a 
műhelyünket bízza meg és a javítás nettó végösszege 
meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor teljesen mindegy 
mennyi  üzemanyag volt az autójában – mi teletankoljuk 
saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.

Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu 

 CASCÓS ÖNRÉSZ JÓVÁÍRÁS

 TELETANK AKCIÓ

Minden típusú autó alkatrész, felszerelés forgalmazása raktár-
ról, vagy rövid határidővel. Akkumulátorok, Texhung olajak, Rimet 
adalékok azonnal raktárból. A bolt a Fáskert utcában található. T:06-
30-9376-499 Tóth Balázs

Nyugdíjas gondozónő gyermekfelügyeletet, vasalást, takarítást 
vállal. Tel: 06-30/7487-907

Angol nyelvi korrepetálást, nyelvvizsgára felkészítést vállalok 
Felsőörsön. T: 20/476-7217 e-mail: bagi.gaborne3@upcmail.hu

APRÓHIRDETÉSEK

Szeptemberi és októberi programok

Aerobik: minden hétfőn 17.15 órakor, helyszín: iskola tetőtere
Zumba: minden csütörtökön 18.30 órakor, helyszín: iskola tetőtere

Kártya klub: minden csütörtökön 17.00 órakor, helyszín: Civilház
* A konténerbe nem csak az iskolások vihetnek papírt, hanem a lakosság is.

Kérjük, Ön is helyezze el hulladékpapírját az iskola udvarán felállított konténerbe, ezzel is támogathatja a gyerekeket.

Időpont Cím Helyszín Rendező

SZEPTEMBER

szept. 8.  9.00 Szendrey Kupa Sportpálya, Civilház

szept. 10. 9.30 Ringató Civilház

szept. 15. 15.00 Magyar Dal Napja Civilház Felsőörsért Közalapítvány

szept. 17-i héten 
(Pontos napot később hirdetjük) Ökumenikus baba-mama klub Református Parókia

szept. 24. 9.30 Ringató Civilház

szept. 24-28. Papírgyűjtés* Iskola Iskola

szept. 29.  15.00 Idősek napja Civilház Nyugdíjasklub

OKTÓBER

okt.  6. Felsőörsi nyolcas-teljesítménytúra Civilház (és túrautak) Önkormányzat és Máthé Tamás

okt. 13. Szüreti mulatság és betakarítás Ünnepe Civilház Önkormányzat és NÖFE

okt. 23. Nemzeti Ünnep Civilház Önkormányzat

okt. 27. Tökös-nap – játszóház, tökfaragás, töksütés Civilház Könyvtár


