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„A legszebb konyhakertek” 
Felsőörs Község Önkormányzata – csatlakozva „A legszebb kony-
hakertek” – Magyarország legszebb konyhakertjei országos prog -
ramhoz – 2015-ben is meghirdeti helyben „A legszebb
konyha  kertek”  című programot/versenyt

A program célja: A lakosság ösztönzése arra, hogy saját, rokonai,
vagy barátai udvarán, kertjében alakítson ki konyhakertet, gondozza
azt, termesszen benne maga és családja számára minél több konyha -
kerti zöldséget, gyümölcsöt.

Nevezési kategóriák:
• Balkon: Erkélyen kialakított 
• Mini: 10–50 m2

• Normál: 50 m2 felett
• Zártkert 1.: Zöldség
• Zártkert 2.: Gyümölcsös
• Zártkert 3.: Vegyes (zöldség és gyümölcs)
• Közösségi: Csoportok, szervezetek által megművelt kertek

Jelentkezési határidő: 2015. április 30. 

Jelentkezés módja: A Jelentkezési lap kitöltése és leadása

Jelentkezési lap kérhető és leadható: 
• Felsőörs Község Önkormányzatának titkárságán
• Felsőörsi Könyvtárban
• Letölthető a www.felsoors.hu honlapról (’Aktuális hírek’ – ’További

bejegyzések’ – ’Legszebb konyhakertek’) és elektronikusan is
beküldhető az onkormanyzat@felsoors.hu címre

Várjuk minden zöldség-/gyümölcstermesztő kertművelő jelent -
kezését!

Felsőörs, 2015. 2. 17. 

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER

Felsőörs Község Önkormányzata
tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját 

2015. március 15-én 9 órakor
az 1848/49-es magyar forradalom és szabadságharc 

167. évfordulója alkalmából rendezett ünnepi megemlékezésre.
Helyszín: Hősök kertje (Szabadság tér)

Program:
Himnusz – Malomvölgy Általános Iskola furulya szakköre

Ünnepi beszéd – Szabó Balázs polgármester
Malomvölgy Általános Iskola ünnepi műsora

Búzavirág Népdalkör dalcsokra
Koszorúzás
Himnusz

Ünnepeljünk együtt!

Meghívó

„Mit szűz hevében égő szív teremt,
Költőt, müvészt, hőst és nagy férfiat,

És mindent, ami szép, jó, tiszta, szent
Tőled, nemedtől várjuk hogy megadd. 

Kezedben a gyermeknek álmai,
Tündérvilága lelkes ifjunak,
A férfi boldogsága; játszani

Ily drága kincsek nem adattanak. 
Emeld fel bájaidnak zászlaját,
Utánad kelnek a hon jobbjai:

Gyönyör lesz tűrni hosszu éven át,
Ha díjt szelíd kezed fog nyújtani.”

Vörösmarty Mihály örökké aktuális soraival köszöntik
a felsőörsi lányokat, asszonyokat, hölgyeket

az önkormányzat és a képviselők.
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Pályázati felhívás
(a Képviselő-testület 34/2015. (03.02.) sz. kp. határozatával elfogadva)

Felsőörs Önkormányzata pályázatot hirdet bejegyzett társadalmi
szer vezetek részére a 2015-es évre Felsőörs közigazgatási területén
közösségi rendezvények, programok lebonyolítására. A pályázat az
Önkormányzat 2015 évre szóló rendezvénynaptárában lévő ese -
mények lebonyolítására (kivéve az állami ünnepeket) vagy egyéb pro-
gramok megvalósítására nyújtható be.

A beérkező pályázatok között felosztható 2015 évi keretösszeg:
600 000 Ft.

A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
• ha a pályázó felsőörsi székhellyel bejegyzett társadalmi szervezet,
• ha a tervezett program a felsőörsi és a ma gyar nemzeti kultúrkör

hagyományait eleveníti fel,
• ha a tervezett program környezetvédelmi, a környezeti kultúrát fej -

lesztő célt valósít meg (pl. illegális hulladéklerakók fel tér ké pezése,
felszámolása, faültetés, stb.).

A pályázatokat Felsőörs Önkormányzatához (8227 Felsőörs, Szabad-
ság tér 2.) lehet benyújtani 2015. március 23-ig (hétfőig). Pályázni
rész letes programtervvel és költségvetéssel lehet. A pályázatokat írás-
ban, a felhívás mellékletét képező formanyomtatvány kitöltésével lehet
beadni. A pályázat keretében kizárólag a rendezvényhez vagy prog -
ramhoz kapcsolódó költségek számolhatók el, nem számolható el a
pályázó társadalmi szervezet működési kiadása.

A pályázatokat a Humán Bizottság javaslatával a képviselő-testület
bírálja el a pályázat benyújtását követő aktuális (előreláthatóan április
elején) soros ülésén.

Minimálisan elvárt önrész összeg nincs meghatározva.
Maximálisan megpályázható összeg sincs meghatározva.

Nem nyújtható támogatás azoknak a szervezeteknek, amelyek
korábbi támogatással határidőre nem számoltak el. 

A pályázónak kifejezetten nyilatkoznia kell, hogy az önkormányzat
állam háztartáson kívüli forrás átadásáról és átvételéről szóló önkor-
mányzati rendeletében szereplő feltételek szerint jár el.

Az Önkormányzat felhívja a pályázók figyelmét: hogy a megítélt
támo gatás kevesebb is lehet, mint amennyire igényt tart a pályázó. Ez
esetben a pályázónak 7 napon belül nyilatkoznia kell, hogy az
igényeltnél alacsonyabb összegű megítélt támogatással is tudja-e
vállal ni a tervezett rendezvény lebonyolítását.

Felsőörs, 2015. március 3.

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER

Óvodai beíratás
Tisztelt érintett szülők!

Az óvodában a 2015/2016. nevelési év 2015. szeptember 1-től 2016.
augusztus 31-ig tart. A gyermekek a 2015/2016. nevelési évre
vonatkozó egy időszakon belüli óvodai felvételének ideje:

2015. április 20. (hétfő) 8-16.30 óra

helye: Felsőörsi Miske Óvoda 8227. Felsőörs, Fő u. 21.

Az óvodai felvétel / átvétel jelentkezés alapján történik. A szülő gyer -
meke óvodai felvételét / átvételét bármikor kérheti, a gyermekek
felvétele folyamatos. 

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a har-
madik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy
órában óvodai foglalkozáson vesz részt. A jegyző a szülő kérelmére
és az óvodavezető, valamint a védőnő egyetértésével, a gyermek jogos
érdekét szem előtt tartva, az ötödik életév betöltéséig felmentést
adhat a kötelező óvodai nevelésben való részvétel alól, ha a gyermek
családi körülményei, képességeinek kibontakoztatása, sajátos helyzete
indokolja. A 2015/2016. nevelési évre felvehető az a gyermek is, aki
a harmadik életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti,
feltéve, hogy minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában
tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek
óvodai felvételi kérelme teljesíthető.

Bővebb információ: www.felsoors.hu
Érdeklődni lehet:
Felsőörsi Miske Óvoda
8227. Felsőörs, Fő u. 21.
Tel.: 87-477-001

NAGY ZSUZSANNA

ÓVODAVEZETŐ
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2015.
február 25-én rendkívüli ülést tartott, majd március 2-án tartotta
soron következő rendes ülését. A rendkívüli ülés szükségességét az
indokolta, hogy a kormányzat által módosított szociális ellátások
rendszere miatt a helyi – szociális ellátások rendjére vonatkozó – ren-
deletet is időben (március elseje előtt) módosítani kellett. A rend-
kívüli ülésen a képviselők megalkották a március 1-től alkalmazandó
rendeletet. 
A március 2-i, rendes ülésen az Önkormányzat rendeletet alkotott az
épített környezet helyi védelméről. Hosszas, több mint egy évre
vissza nyúló előkészítő munka alapján a Völgyzugoly Kft. szakértői
segítségével térképeztük fel a megőrzésre érdemes felsőörsi épít-
ményeket. A munka alapján elkészült adatbázisról, a helyi védett
státusz ra érdemes épített örökségünkről a döntést megelőzően tár-
sadalmi egyeztetést folytatott az önkormányzat a lakosokkal és külön
az érdekeltekkel is. Felsőörs Önkormányzata azzal is elismeri a helyi
védelemben részesített ingatlanok tulajdonosainak a védelembe
helyezés következtében megnövekvő anyagi terheit, hogy a helyi
védett épületeket ingatlanadóját 50%-kal csökkenti. E változást az
Önkormányzat a helyi adórendeletbe is bevezeti. Ezen kívül olyan
pénzügyi alap létrehozásáról is döntött a Testület, amely évente
300000 Ft-tal támogatja a védelem alatt álló építmény felújítását.
Az összeget az Önkormányzat pályázat útján nyújtja. 
Az Önkormányzat ezt követően megtárgyalta és jóváhagyta a Fel-
sőörsi Önkormányzat és a Balatonalmádi Közös Önkormányzati Hi-
vatal 2015. évi költségvetését, valamint az ezekhez tartozó stabilitási
tervet. 
A Testület a településrendezési terv átfogó felülvizsgálatával kapcsola -
tosan folyamatban lévő eljárás során tárgyalta és lezárta a település-
rendezési eszközök felülvizsgálatának véleményezési szakaszát, a
kör nyezeti értékelést és a partnerségi egyeztetést. A folyamat
következő lépéseként záró véleményt kell kérni az állami főépítésztől.
A következőkben a képviselő-testület a Balatonalmádi Járási Hivatal

végzése alapján, a temető közelében kialakítandó illemhely meg-
valósítása érdekében azt határozta el, hogy az önkormányzat a saját
költség viselésével a focipálya melletti Sportöltöző épületben lévő ny-
ilvános illemhelyet felújíttatja és azt a temetők nyitvatartási idejében
nyitva tartja és üzemelteti.
Az önkormányzat idén is folytatni kívánja a település közlekedésbiz-
tonságának fejlesztését azzal, hogy a gyalogos közlekedés feltételeit
javítja az Óvoda közelében. Ennek érdekében újabb gyalogátkelő
létesítéséről hozott határozatot a Testület. A képviselők felhatal-
mazták a Polgármestert, hogy az önkormányzat költségvetése terhére
rendelje meg a Fő utcának az Óvodához legközelebbi lehetséges
szaka szán létesítendő új gyalogátkelőhely engedélyezési tervének
elkészítését és az elkészült tervre szerezzen be létesítési engedélyt.
A továbbiakban ingatlanvétellel kapcsolatos egyéni kérelemről tár-
gyaltak a képviselők. A Testület határozata szerint az Önkormányzat
nem kívánja megvásárolni a felajánlott lakóingatlant.
Felsőörs Önkormányzata 2015-ben is pályázatot hirdet civil szer -
vezetek részére közösségi rendezvények lebonyolítására. A rendel -
kezésre álló pályázati forrás 600000 Ft. A pályázat részleteiről külön
cikkünkben olvashatnak.
A Testület meghallgatta a Polgármester beszámolóját a lejárt idejű
határozatok végrehajtásáról és az elmúlt ülés óta történt fontosabb
önkormányzati eseményekről.
A képviselők áttekintették a rendezvénynaptár márciusban és ápril-
isban tartandó eseményeit, a Hírmondó következő számának tar-
talmát. 
A képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit olvashatják
községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegy -
ző könyvek’ menüpont alatt.

DR. KULCSÁR TAMÁS

ALPOLGÁRMESTER

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Rendezvények 2015 március–április
Dátum Program Szervező Helyszín

Március 15–25. Díszruha-kiállítás Felsőörsért Közalapítvány Civilház

Március 15. 9 óra Nemzeti Ünnep Önkormányzat Hősök kertje

Március 21. 9 óra Szemétszedés Önkormányzat Civilház előtt

Március 21. 10.00–14.00 E-F-I-TT Általános fizikai állapotfelmérés EFI Balatonalmádi,
Önkormányzat Iskola

Március 25. 17 óra „Öltögetünk, örökítünk” kézimunkabemutató-kiállítás Felsőörsért Közalapítvány Civilház

Március 26. 17 óra Lakossági ismeretterjesztő fórum
(egészséges életmódról)

EFI Balatonalmádi,
Önkormányzat Civilház

Március 29–április 3. Tojásfa-kiállítás CBK Civilház

Április 4. Húsvétváró játszóház Önkormányzat Civilház

Április 8. 17:30 Közmeghallgatás Önkormányzat Iskola tetőtér

Április 9. Civilek Egymás közt Felsőörsért Közalapítvány Civilház

Április 17. Egészségnap Felsőörsért Közalapítvány Civilház



4. oldal

Farsangi bál
Az idei bálra február 7-én került sor a
Malom völgy Oktatási és Szabadidő Köz -
pontban. A szokottól eltérően vacsora előtt
egy kis műsorral kedveskedtünk vendé -
geinknek. Mészáros Zoltánnak, a Snétberger
Zenei Tehetségközpont igazgatójának
köszön tőjét követően Barbarics Csanád
„legvirtuózabb Snétberger-növendék” fan-
tasztikus zongorajátékát, a Malomvölgy
Általános Iskola aprótornásainak nagy sike -
rű műsorát, a dráma szakkör vidám csúfo -
lódóját és végül „no kérem szépen” Kránicz
Benedek 4. osztályos tanuló, mint Besenyő
Pista bácsi előadását a Hülyeségről tekinthet-
tük meg.
A farsang elképzelhetetlen jelmezes fel -
vonulás nélkül. Vacsora után lelkes jelmeze-
seink jobbnál jobb ötletekkel előrukkolva, a
zsűrinek nem kis fejtörést okozva, fergeteges,
színes karneváli hangulatot teremtettek.

Jelmezverseny eredménye: 1. helyezett: Villa -
mos csapat (6-os számú villamos reggeli in-
dulásának, utasainak bemutatásával), 2.
helyezett: Kánkán táncos (Offenbach híres
zenéjére vérpezsdítő táncot ropott vastaps és
ováció közepette), 3. helyezett: Dugóhúzó
(ötletességét díjazva), különdíj: Katica -
bogárka (legifjabb bálozónk). Nyere ményük:
Koko Cukrászda által felajánlott torta,
sütemények. Minden jelmezbe öltö zött átve-
hetett egy kétszemélyes belépőjegyet a
Laczkó Dezső Múzeum jóvoltából.
Az est folyamán a talpalávalót Pingiczer
Szilárd biztosította oly nagy sikerrel, hogy bi-
zony csak hébe-hóba akadt ideje egy kis
szusszanásra. Éjfélkor következett a várva
várt tombolahúzás, amikor a vendégek és a
támogatók által felajánlott ajándéktárgyakat
kisorsoltuk. Fődíj: 2 személyes VeszprémFest
belépő Veszprém rangos zenei fesztiváljára.

Köszönjük segítőinknek, támogatóinknak,
hogy hozzájárultak e nagy népszerűségnek
örvendő rendezvényünk megtartásához!

TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Szponzoraink:
• Aqua CO2 Szikvíz – Lénárt Imréné, Felső -
örs • Állatkert, Veszprém • Balaton Csillag -
vizsgáló, Balatonfűzfő • Balaton Gyógyszertár
Fiókgyógyszertár, Felsőörs • Balaton Riviéra
Egyesület TDM Szervezete • Gelléri Pince,
Felsőörs • Illés András méhész, Felsőörs •
Jázmin Virágbolt, Felsőörs • KDNP Felsőörsi
Alapszervezete • KOKO Cukrászda, Veszp -
rém • Laczkó Dezső Múzeum, Veszprém •
Levendula Pince, Lovas • Malomvölgy Okta -
tási és Szabadidő Központ, Felsőörs • SERPA
Kalandpark, Balatonfűzfő • TIVAFA Kft.
Felsőörs Kövespuszta
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Fánkfarsang
Február 21-én megrendeztük a már hagyo -
mányos télűző rendezvényünket a Civilház -
ban és a fedett közösségi térben. A tél
kellemes tavaszi időt hozott,igaz erős széllel.
A gyerekek télűző hangszereket készítettek
Juhász Judit vezetésével. Konzerv do bo -
zok,söröskupakok és egyéb otthon is meg-
található kellékekkel kis segítséggel
ügyes kedett a kb. 40–50 gyermek. Asszo -
nyaink készítették az ételeket (töltött ká-

poszta,szalagos fánk és csöröge fánk).
Meglepetésműsort az erre az alkalomra
összeállt amatőr műkedvelők adták elő.
A meg hirdetett Fánkversenyre ebben az év -
ben 3 fő jelentkezett.

A zsűri döntése alapján
1.helyezett: Szalai Jánosné
2. helyezett: Szöllős Zsoltné
3. helyezett: Hamar Gáborné

Gyerekeknek külön árultak tombolát a
segítők, akik már alig várták a húzást. Jó
hangulatú rendezvénnyel zártuk a februárt
és az idő is kegyes volt hozzánk.
Köszönettel tartozunk segítőinknek, támo-
gatóinknak Benedek Szabolcs, Csikász Ferenc -
né, Kalmár Lajos,Kaszás László, Keller
Cukrászat, Lakatos András, Lakatos
Boglárka, Légrádi József, Maróti Péter,
Schőnig Cukrászda, Sütöri Gabriella, Fekete
Richárd, Szabó Pálné és Szalai Attila. Az Ön -
kormányzat azon dolgozóinak, akik segítet-
tek a pakolásban, Papp Gyula, Herbely József,
Krámli József és Eisenacker Gábor. Polgárőr
Egyesületnek és Felsőörs Önkormányzatának
az erkölcsi támogatásért. Végül, de nem
utolsó sorban egyesületünk asszo nyainak,
akik ezen a rendezvényen is öregbítették a
hírnevünket.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA

Köszönet az 1%-ért: Mindenkinek
köszönjük, aki a Nők Felsőörsért
Egyesületet jelölte meg kedvez -

ményezettként a 2013. évi személyi
jövedelemadója 1%-nak felajánlásakor. 

A felajánlott összeg 44 747 Ft,
amit egyesületünk a Mikulásvonatra

szeretne felhasználni.
Adó számunk: 19380458-1-19

Nők Felsőörsért Egyesület

INGYENES angol, szóbeli nyelvvizsga-felkészítő
tanfolyam Felsőörsön anyanyelvi tanárral

2015. április 10. és május 29. között.
A felkészítők tervezett időpontja és helye:

Péntek 16:30–17:30 Civilház
Jelentkezni személyesen az oktatónál,

Catherine Gane-nél lehet 2015. április 6-ig
e-mailben: ganecathyhu@hotmail.com

Jelentkezni felsőörsi, 15–19 év közötti
fiataloknak lehet.

Lomtalanítás – 2015
Felsőörsön a 2015-ös évben lomtalanítás az
alábbi rend szerint lesz:
• Lomot az önkormányzat csak a belterületi,

házzal rendelkező ingatlantulajdonosoktól
fogad be.

• Minden lomtalanításra szánt hulladékot be
kell szállítani a lomtalanításra kijelölt
gyűjtőhelyre.

Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely: 
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református
temp lom/parókia mellett; volt múzeumi
terület)

A lomtalanításra kijelölt fenti hely nyitva
tartása: 
• 2015. április 25. (szombat) 8:00–17:00

óráig
• 2015. április 26. (vasárnap) 13:00–16:00

óráig

! Fenti időpontokon kívül nem szállítható be
lom a kijelölt gyűjtőhelyre és az év hátralévő
részében nem lesz több lomtalanítás Fel-
sőörsön.
 Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el

nem helyezhető, nagyobb méretű hul-
ladékok (háztartási berendezési tárgyak,
esz közök) szállíthatók be.

 Ép állapotú elektronikai hulladékok (elek-
tromos berendezések) is beszállíthatók.

! Lomtalanítás során nem beszállítható hul-
ladékok: 
 Építési törmelék,
 Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor,

vegyszer, olaj),
 Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
 Fénycsövek,
! A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen

kívül közterületen és külterületen hul-
ladékot elhelyezni szigorúan tilos!

A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és
polgárőri ellenőrzés várható az illegális hul-
ladéklerakás megakadályozása érdekében.
Lomtalanításkor se feledkezzenek meg a
szelektív gyűjtésről! A hasznosítható hul-
ladékok kerüljenek a faluban található
szelektív gyűjtőkbe!
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomta-
lanítást a fentiek betartásával szíveskedjenek
lebonyolítani!

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Tavaszvárás a kiskertekben
Tisztelt kertbarátok!
Lassan közeleg a tavasz, vége lesz a téli pihe -
nésnek, gondolnunk kell az előttünk álló
kiskerti munkákra. A továbbiakban ehhez
adunk egy kis emlékeztetőt.
Március 2–8. 10. hét (átlagos hőmérséklet:
4–5°C)
Ezen a héten leszedhetjük a télire felrakott
különböző takaró-, védő anyagokat a nö -
vényekről és elkezdhetjük a szőlő megnyitását
is. Megkezdhetjük az egész évi munkánkat
alapvetően befolyásoló nö vényvédelmi
kezelést, a rügypattanás előtti lemosó perme-
tezést. Erre a célra a réz- és kéntartalmú
permet szereket  javasoljuk alkalmazni. (réz -
hidroxid, rézoxiklorid, olajos kén)  Ezzel az át-
telelő pajzstetvek, atkák, levélbolhák, tetvek,
varasodás, lisztharmat, baktériumos gombás
betegségek, levél fodrosodás, monília ellen
védekezhetünk.
Elkezdhetjük a talaj előkészítést a gyümölcs-
fák és szőlők tavaszi ültetéséhez, majd a tele -
pí tését is. A későbbi ültetésekhez a
zöld  ség félék palántaneveléséhez vessük el
a magokat. Már szabadföldbe is ültethetünk
hagymát, fokhagymát és a paradicsommagot
is elvethetjük. 
11. hét (átlagos hőmérséklet: 5–6°C)
Mindenképpen fejezzük be a rügypattanás
előtt esedékes lemosó permetezést. A hóna-

pos retek, a borsó, a sárgarépa, a petrezselyem
és a hagymafélék vetése után a salátát is elvet -
hetjük a szabadföldbe. Készítsük elő az ágyá-
sokat a palánták számára is. Már el ültethetjük
az előcsíráztatott burgonyát is. A szőlő met-
szése már mindenütt esedékes, végezzük el a
bujtást és a döntést is. 
12. hét (átlagos hőmérséklet: 6–7 °C)
Ezen a héten a metszési munkák szaporodnak.
Fejezzük be az őszibarack termőre metszését,
vágjuk vissza az új ültetésű csemeték vesszőit.
A szabadföldi ágyásokban tovább ültethetjük
a különböző palántamagokat. Elvethetjük a
zöldborsó következő generációját is és kiültet -
hetjük a korai káposztafélék palántáit.
13. hét (átlagos hőmérséklet: 8°C)
Megkezdhetjük a gyümölcsfák oltását. A met-
szésből visszamaradt ágakat, venyigét gyűjtsük
össze, készítsük össze a későbbi szalonna -
sütéshez. Itt az ideje a tavaszi gyümölcsfa-,
szőlő-, dísznövényültetésnek és a gyeptelepítés-
nek, felújításnak is. A szabadföldbe vetett zöld-
ségnövényeinket ritkítsuk, gyomtalanítsuk.
14. hét (átlagos hőmérséklet: 10 °C)
Általában most kezdhetjük el a kajszi és az
őszibarackfák metszését. A gutaütés tovább -
fertőzésének elkerülésére a metszés a rügy-
fakadás és a virágzás közötti időszakban a
legalkalmasabb. Végezzük el a lemosó perme-
tezést a virágzás előtti (pirosbimbós) állapot-

ban. A gyümölcsfacsemeték tövét már ki-
takarhatjuk, de célszerű köréjük szalmás trá-
gyát vagy kaszálékot teríteni a talajnedvesség
visszatartására.  Ne feledkezzünk meg a per-
metezési naptár tervezéséről és a permetezési
napló pontos vezetéséről sem. 
A Kertbarátok Kör legközelebbi találkozóját
2015. Március 9-én 18:00-kor a Civilházban
tartja. Az aktuális téma az oltás, szemzés. 

A FELSŐÖRSI KERTBARÁTOK NEVÉBEN

ANTAL ANDRÁS, KULCSÁR TAMÁS

Zöldségfélfék szabadföldi vetésének időpontjai
Hónap Vetési idő Növények

Feb.
10–20 sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma, fokhagyma, téli sarjadékhagma, borsó
20–28 sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma, fokhagyma, téli sarjadékhagma, borsó, spenót, torma

Márc.
1–10 sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma, fokhagyma, metélőhagyma, borsó, fejessaláta, spenót, kapor

10–20 sárgarépa, petrezselyem, hónapos retek, vöröshagyma, korai burgonya, borsó, fejessaláta, spenót, sóska, kapor
20–30 nyári retek, korai burgonya, spenót, sóska, kapor

Ápr.
1–10 nyári retek, spárgatök, korai burgonya, spenót, sóska, kapor

10–20 nyári retek, spárgatök, sütőtök, sárgadinnye, görögdinnye, paradicsom, spenót, csemegekukorica, sóska, kapor
20–30 fejeskáposzta, kelkáposzta, karalábé, bimbóskel, cékla, uborka, sütőtök, görögdinnye, sárgadinnye, bab, csemegekukorica, kapor

Máj.
1–10 uborka, bab, csemegekukorica, kapor

10–20 uborka, (paprika) bab, csemegekukorica, kapor
20–30 fejeskáposzta, kelkáposzta, karalábé, uborka, cikória, csemegekukorica, kapor, zöldbab

Jún.
1–10 fejeskáposzta, kelkáposzta, karalábé, uborka, cikória, csemegekukorica, kapor, zöldbab

10–20 uborka, csemegekukorica, kapor, zöldbab
20–30 karalábé, cékla, uborka, késői burgonya, zöldbab, fejessaláta, kapor

Aug.
1–10 téli retek, „fojtott” burgonya, spenót, kapor

10–20 spenót, sóska
20–30 téli sarjadék hagyma, áttelelő saláta, spenót, sóska

Szept.
1–10 téli sarjadék hagyma, áttelelő saláta, spenót, sóska

10–20 spenót, sóska
20–30 spenót

Okt. 1–10 spenót
Nov. 1–10 sárgarépa, petrezselyem, vöröshagyma, fokhagyma, borsó, torma

Hóvirágok Antal András kertjében 
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Könyvtári nyitva tartás változása
Felhívjuk kedves olvasóink, látogatóink, érdeklődök figyelmét,
hogy a Felsőörsi Könyvtár, Teleház, Konditerem nyitva tartása
2015. április 1-jétől a következők szerint változik:
Hétfő: 13.00–18.00 Kedd: –
Szerda: 13.00–18.00 Csütörtök: 08.00–12.00
Péntek: 13.00–17.00 Szombat: 08.00–10.00

TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ/KÖNYVTÁROS

TEL: 87/577-219, 70/320-6854

Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat • Szerkeszti a Humán Bizottság
Lapszerkesztő: Tóth Csabáné közösségszervező

ISSN 2063-6350 
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep

Készült 600 példányban
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.

Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.

A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

Meghívó – Közmeghallgatás
Felsőörs Község Önkormányzatának Képviselő-testülete 2015.
április 8-án (szerdán) 17:30 órakor közmeghallgatást tart, melyre
ezúton tisztelettel meghívom!
A közmeghallgatás helye: Felsőörs, Malomvölgy Általános Iskola
tetőtéri közösségi helyisége (8227 Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.)

Napirend:
1. A 2015–2019 évre szóló gazdasági program tervezetének bemu-

tatása, lakossági véleményezése
2. Tájékoztató a Veszprém–Felsőörs–Alsóörs kerékpárútról
3. Kérdések, észrevételek

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Szemétszedés – március 21.
Tisztelt Felsőörsi polgárok!
A Víz Világnapja alkalmából hagyományos tavaszi szemétgyűjtő
akcióra hívunk minden, a környezetéért tenni kész lakost.
A szemétgyűjtés időpontja: 2015. március 21. szombat, 9:00 óra
Fenti időpontig várjuk civil-szervezetek, baráti társaságok, családok,
egyének jelentkezését (tel.: 87/577-218), megjelenését.
Találkozó a Civil ház előtt (8227 Felsőörs, Szabadság tér 5.)
A résztvevőknek zsákot, kesztyűt biztosítunk!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felhívás
A FELSŐÖRSÉRT KÖZALAPÍTVÁNY tisztelettel megköszöni,

hogy jövedelemadójuk 1%-ával 2014 évben támogatták.
Tisztelt Felsőörsi lakosok, vállalkozók! 

Kérjük, Önöket, hogy személyi jövedelemadójuk 1%-ának felajánlásával
támogassák a Felsőörsért Közalapítványt. Ebből az összegből szervezzük
helyi rendezvényeinket. Amennyiben az Alapítvány támogatása mellett

dönt, úgy szeretettel várjuk és fogadjuk felajánlását.
Felsőörsért Közalapítvány • Adószáma: 18925575-1-19

Meghívó
A Felsőörsért Közalapítvány szervezésében Március 15. tiszteletére

a Veszprémi Méretes Szabóság kollekciójából Díszruha kiállítás
nyílik a Civilházban. Megtekinthető az ünnepi rendezvény alkalmával

valamint március 16. és 25. között naponta 16.00–18.00 óráig.

Meghívó
A Nemzeti Művelődési Intézet „Öltögetünk örökítünk” pályázatán
résztvevő Felsőörsi kézimunkázó asszonyok a munkáikból bemutató

kiállítást tartanak 2015. március 25-én 17.00 órai kezdettel a Civil-
házban. Az elkészült kézimunkák a Balaton-felvidék hímzésvilágába

adnak betekintést. Szeretettel várunk minden érdeklődőt.

NÉPTÁNC ESTEK
Szeretettel várunk mindenkit
(kezdőket és néptáncot gyakorlókat is)
keddenként 18 órától foglalkozásainkra.
Első alkalom: 2015. 3. 31. 18.00–19.15
Helyszín: Malomvölgy Általános Iskola
(Felsőörs, Körmendy prépost u. 5.) 
Illés András (telefon: 30/290-4811)

Közlemény
Az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési Alapból mikrovál-
lalkozások létrehozására és fejlesztésére nyújtott támogatásról.

Benyújtott pályázat alapján az Európai Mezőgazdasági Vidékfejlesztési
Alap (EMVA) terhére mikrovállalkozás létrehozása és fejlesztése
céljára Tóth Péter 8227. Felsőörs Almádi út 6. szám alatti lakos egyéni
vállalkozó a Felsőörs Almádi út 6. szám alatti gépjárműjavító műhely
kialakítása céljára 3602,00 EUR, azaz háromezer-hatszázkettő euro
(nettó kiadásra jutó támogatás összege: 856.030 Ft, azaz nyolcszáz -
ötvenhatezer harminc forint) támogatásban részesült. A beruházás
keretében a helyiségek átalakításával sor került a műhely bővítésére,
akadálymentes mellékhelyiség kialakítására. Hőszigetelt új nyílászárók
és új korszerű energiatakarékos lámpatestek elhelyezésével energia-
megtakarításra törekedtünk. A vállalkozás által használt helyiségek
burkolásával korszerűbb munkakörülmények kialakítása történt meg.
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Farsang az óvodában
Februárban farsangi hetet tartottunk az
óvodában, melynek keretén belül a gyerme -
keket az Óvó nénik Bábszínháza szórakoz-
tatta. Alkotódélelőtt keretében vidám
maszkokat, papírhajtogatással bohócokat,
papírhengerekből és magvakból csörgőket

készíthettek és egyéb kreatív tevékenységeket
végezhettek az óvodások.
A farsangi mulatságon bemutatták jelme -
zeiket, a szüleikkel együtt táncoltak, mókás
versenyjátékokban vehettek részt. Ezen a
délelőttön a tízórait az otthonról hozott

gyümölcsök, finomságok tették külön-
legessé. 
A farsang zárásaként kisze-bábu égetésével
űztük el a telet.

SZABÓ ZSOLTNÉ ÓVÓNŐ

Iskolafarsang 
Jelmezverseny helyezettjei

Csoportos kategória:
I. Flinstone család: Bödör Linda, Bödör
Levente, Nagy Luca, Nagy Ábel
II. Kiskakas és a török császár: Nagy Virág
és Eszter
III. Gésák: Vellai-Nemes Szofi, Ferencz Zoé

Ötlet:
I. You Tube: Gedra Bettina

Strucc: Kovács Kevin
II. Marslakó: Pomázi-Lacfi Benedek

Róza Imre saját nagypapáját adta elő
III. Doroti: Galambos Doroti

Kivitelezés:
I. Kakaós Bögre: Tamás Dorina

Papagáj: Vörös Száva

II. Teknős: Kántor Bíbor
III. Hóemberek: Göncz Fanni, Lengyel Bálint

Előadásmód:
I. Besenyő Pista Bácsi: Kránicz Benedek
II. Bennszülött néger lány: Szabó Kincső
III. Medúza: Lipovszky Áron

Maróti Péternek a Viola presszó tulajdonosának
megköszönjük az iskolai farsangi bál támogatását.
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