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Trianoni emlékezés, Nemzeti Összetartozás Napja
Június 4-én emlékezünk az I. Világháborút lezáró Trianoni Békekötésre,
melyet 95 éve hitelesítettek a békekötők aláírásukkal. 2010 óta ezen a
napon ünnepeljük a Nemzeti Összetartozás Napját is.
Az Országgyűlés a törvény elfogadásával kinyilvánította: „a több állam
fennhatósága alá vetett magyarság minden tag ja és közössége része az
egységes magyar nemzetnek, melynek államhatárok feletti összetarto -
zása valóság, s egyúttal a magyarok személyes és közösségi önazonosságá-
nak meghatározó eleme”.
A békekötés az 1918. évi novemberi magyar-osztrák fegyverletétel után
közel 2 évvel történt.
A magyar küldöttség Teleki Pál híres „vörös térképével”, néprajzi, etnikai,
történelmi munkákkal és érvekkel érkezett az 1920 januárjában kezdődő
tárgyalásokra. A magyar delegációt a tárgyalások ideje alatt végig házi
őrizetben tartották, felszólalási jogot csak 1920. január 16-án, a béketer-
vezet véglegesítése után adtak Apponyi Albert vezérszónoknak. A konfe -
rencián érvelési lehetősége nem volt a magyar félnek.
A békeszerződés aláírására 1920. június 4-én, a Nagy-Trianon palotában
került sor, mely a Párizs melletti versailles-i kastély hatalmas parkjában
található.
A trianoni béke legfájóbb rendelkezése, hogy Magyarország elveszítette
területének és lakosságának mintegy kétharmadát, ennek megfelelően
320 ezer négyzetkilométer területű, húszmilliós középhatalomból
90 ezer négyzetkilométeres, hétmillió lakost számláló kisállammá vált.
Románia megszerezte a Partiumot és Erdélyt, a délszláv állam a
Délvidéket, Csehszlovákia pedig a Felvidéket és Kárpátalját.
A béke utáni időkben a csonka, szétszakított ország gazdasági helyreállí -

tása volt a legnehezebb feladat. A trianoni és a többi Párizs-környéki
békével a vesztes államokra kényszerített mélységesen igazságtalan
intézkedések magukban hordozták azokat a feszültségeket, melyek végül
óhatatlanul a második világháború kitöréséhez vezettek. A békekötés
utáni korszakot Magyarországon a revízió utáni rendkívül erős vágy jelle-
mezte, a társadalmi nyomás következményeként a külpolitikai törekvé-
seink szinte kizárólag ennek megvalósítására irányultak.

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA EZZEL A RÖVID CIKKEL

EMLÉKEZIK A NEMZETI ÖSSZETARTOZÁS NAPJÁRÓL.

VIII. Felsőörsi Ízutazás
Felsőörs, Civilház • 2015. június 20. 16.00-órától

Immáron nyolcadik alkalommal rendezzük meg Felsőörsi Ízutazás programunkat, 
mely ebben az évben a Bakony–Balaton csodálatos ételeiből ad ízelítőt, 

kultúrájába nyújt betekintést, és természeti értékeit is feltárja.

A finomabbnál finomabb ételek kóstolása mellett vendégeink ismereteiket tesztelhetik totóval,
a gyerekek és vállalkozó felnőttek játszhatnak népi játékokkal. 

Bemutatókat tartunk ezen vidék zenéjéből, táncából, a közönséget „bakonyi virtussal”  – sőt, a „Szentivánéji” tűz körül is – megtáncoltatjuk.
A színpadi fellépők mellett apró-cseprő meglepetésekkel is készülünk.

Szórakoztatni meghívtuk hozzánk a felsőörsi óvodásainkat, az iskolásainkat, a Búzavirág Népdalkörünket.
Eljön hozzánk Baksa Kata „Arany Páva” nagydíjas népdalénekes, 

és a Litéri Szárazág Néptáncegyüttes.

A szomjúság oltását a Viola Presszó vigyázza.

Meglepetés műsorral a MjuziKöll is nagy „étvággyal” készül.

Szeretettel hívjuk és várjuk Önt is a VIII. Felsőörsi Ízutazásra!
Nők Felsőörsért Egyesülete
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Kedvezményes strandbelépők Felsőörsieknek!
2015-ben, a strandidényre gondolva Felsőörs Község Önkormányzata
ismét felvette a kapcsolatot a szomszédos, stranddal rendelkező önkor-
mányzatokkal, annak érdekében, hogy kedvezményes strandolási
lehetőséget biztosítsanak Felsőörs polgárai részére.

Alsóörs Községi Strand:
Felnőtt belépő: 600 Ft helyett 450 Ft
Gyermek, nyugdíjas belépő: 450 Ft helyett 350 Ft

Csopak Községi Strand:
Idénybérlet ( 2014. május 24–szeptember 7.) 25.000 Ft helyett 8.000 Ft

A névre szóló, fényképes idénybérlet igazolványképpel és lakcímkártya
felmutatásával igényelhető a strand nyugati pénztáránál.
Balatonalmádi Városa a káptalanfüredi kis- és nagystrandra biztosít ked-
vezményes belépést felsőörsi lakosok számára.
Alsóörs, Balatonalmádi és Csopak községek Önkormányzatának ezúton
is köszönjük támogatását!
Biztonságos fürdőzést kívánunk minden felsőörsi polgárnak az idei
szezonra is!

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER

A Nagy Háborúról,
egy frontkatona emlékezése nyomán – 3. rész 

Később Pista bácsi egysége másik frontsza-
kaszra került, ahol ő már géppuskás beosztást
kapott.
Az orosz emberfölény nagyon nagy volt.
Géppuskájával egy kiemelkedő dombon volt
állásban, előtte tágas, nyílt terepszakasz, fák,
bokrok nélkül.
Az oroszok messziről indították a támadó
hullámokat, egyiket a másik után. A parancs
úgy szólt, az első sort kell lőni, és meg kell
akadályozni, hogy elérjék a magyar állásokat,
mert akkor a túlerő ellen nincs védekezés.
Ő a géppuskával jobbra és balra is tüzelt,
hogy minél hosszabb szakaszon távol tartsa
a támadókat.
Közbekottyantottam: Pista bácsi, hát akkor
maga nagyon sok embert lelőtt!
Igen, mondta, itt legalább kétszázat.

Az egymást követő hullámok azonban egyre
közelebb értek. Hiába fektették le az első
sorokat, újabb és újabb láncok indultak, a
saját állásokból pedig egyre kevesebbet szólt
a puska. 
A bajtársak jobbról is, balról is elestek.
Aztán hirtelen hátulról is hallatszott a puskaro-
pogás és az urrá!! üvöltés. Valahol arrébb
áttörtek és a géppuskaállás mögé kerültek.

Minden veszve látszott. Ha itt érik, biztosan
agyonlövik, még a fogságba esésnek sem sok
az esélye. Nem maradt több ideje, gyorsan
beugrott az állás mögötti bunkerbe és
bepréselte magát egy priccs alá. Ez olyan ala -
csony volt, hogy csupán vékony alkatának
köszönhette, hogy mégis befért.
Hamarosan betódultak az oroszok. Hallotta
a beszédjüket és látta a csizmákat az orra
előtt. 

Két nap és két éjszaka lapult így, étlen szom-
jan. Helyzete reménytelen volt. 
Akkor ismét puskaropogás hallatszott.
Megérkezett a debreceni iparos ezred,
ellentá madást hajtott végre és visszafoglalta
az állásokat, így ő is kiszabadult szorult
helyzetéből. 
Ezután megszakításokkal az orosz fronton
kellett lennie annak megszűnéséig.

Amikor az orosz front megszűnt, Pista bácsi
alakulatát átdobták az olasz frontra. Itt a pia -
vei harcokban vett részt. Egyik alkalommal
nagy támadás készült az ő százada rész -
vételével. Hajnalra volt kitűzve az átkelés a
Piavén és a szuronyroham a túloldali olasz
állások ellen.
Mekkora folyó ez a Piave, kérdeztem és maga
tudott-e úszni?
Nem tudok úszni, és sokan mások sem
tudtak. A Piave nem volt ott nagy folyó, de
gyors folyású.

Éjszaka a pionírok kifeszítették a köteleket a
két part között, azokba kapaszkodtunk.
Este és éjjel nagy esők voltak a hegyekben, a
Piave megáradt és még sebesebb lett. A tá-
madást azonban nem fújták le. 
Hajnalban kiadták a parancsot: rohamra!
Egyik kézzel a kötélbe kapaszkodtam, másik
kezemmel a puskámat tartottam a fejem fölé.
Sok katonát már ekkor elsodort a folyó.

Az olaszok észrevették az átkelést, golyózá-
porral árasztották el a folyó vonalát, az
átkelés lelassult, világosodni kezdett.
A víz tele volt elsodort sebesültekkel,
halottak kal és piroslott a vértől. Az alakulat-
nak talán a fele ért át a túlsó partra. Rohamra

indultunk. Az olaszok nem sokáig tartották
magukat, elfutottak, volt, aki megadta
magát. Elfoglaltuk az állásaikat és pihenni
próbáltunk.
Másnap azonban a síkság felől nagy olasz erők
érkeztek, vissza kellet vonulnunk, megint
a Piavén át. Most is tűz alatt tartották, ráadá-
sul nappal, így megint elveszett a katonák fele.
Két napon belül elesett a bajtársaim nagy
része, visszafelé én is megsebesültem.

Amikor Pista bácsi ismét visszakerült a
tűzvonalba, az osztrák-magyar erők éppen új
offenzívába kezdtek, hogy lejussanak az olasz
síkságra. Az offenzíva azonban nem sikerült,
ő maga is fogságba esett.
Kis ideig egy táborban volt, aztán kiadták
dolgozni egy olasz parasztgazdához.

A munka sok volt – reggeltől estig a mezőn
dolgozott, állatokat gondozott – éheznie
azonban nem kellett.
Esténként átjárt a szomszéd tanyára, ami
5–6 km távolságra lehetett és még ott is
segített az istállóban az állatokat ellátni. A ta -
nya gazdája egy fiatalasszony volt, három
kisgyerekkel, akiknek az apja szintén a frontra
került, és már hosszú ideje nem adott életjelet.

Az asszonynak sok tehene volt, ezekből kel-
lett megélnie a gyermekekkel, nagy szüksége
volt a férfimunkára. Pista bácsi reggelenként
futva tette meg az utat vissza a gazdájához,
hogy munkakezdésre időben ott legyen,
mert a csendőrök ellenőrizték.

(Következő számunkban folytatjuk.)

LEJEGYEZTE: PILLER RÓBERT
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Rendezvények 2015. június
Dátum Program Szervező Helyszín

Június 16–19. Művészeti/kézműves alkotó tábor Mosonyi Emese Iskola
Június 20. Ízutazás NÖFE Civilház
Június 22–26. Művészeti/kézműves alkotó tábor Mosonyi Emese Iskola
Június 22–26. Napközis hittanos tábor Református Gyülekezet Református Közösségi Ház
Június 29–július 3. Apró Torna Tábor Somogyi Zsuzsa Iskola

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2015 május 27-én tartotta soron
következő ülését. Az ülés első napirendi pont-
jaként a településgazdasági bizottság új tagjá-
nak választotta meg Próder Szabolcsot. 
Az ülést folytatásaként a képviselők megtár-
gyalták és elfogadták a Balaton Riviéra Turisz -
ti kai Egyesület gazdasági beszámolóját. A
napi rendi ponthoz szóbeli kiegészítést fűzött
Zakar Zelinda, az Egyesület TDM menedzsere.  
Jó hír a gyermeket váró családok számára, hogy
a testület úgy módosította a szociális ellátá-
sokról szóló önkormányzati rendeletet, hogy
30000 Ft-ra emelte a születési segély mértékét. 
A következőkben a képviselők módosították az
avar- és kerti hulladék égetéséről szóló önkor-
mányzati rendeletet. Belterületen az avar- és
kerti hulladék égetésére egész évben a csü -
törtöki és a pénteki napokat jelölte ki a testület.
A külterületeken a kerti hulladék égetéséről
magasabb jogszabály rendelkezik.
A képviselő-testület áttekintette és módosította
a helyi közutakkal kapcsolatos önkormányzati
rendeletet. Az Önkormányzat úgy kívánja
ösztönözni a helyi közutak építését, fejlesztését,
hogy a külterületi útépítési együttműködés
keretében a jelenlegi 20%-ról 50%-ra emeli az
önkormányzati támogatás arányát. Az együtt -
működési megállapodások létrejöttét eddigiek-
ben korlátozó, minimum 75%-os beépítettségi
arány meglétének követelménye is megszűnik.
A képviselők ezt követően módosították az
önkormányzati lakások bérletére vonatkozó
rendeletet, melyben szélesítették a Felsőörsön
letelepedni kívánó családok átmeneti bér-
lakáshoz jutásának lehetőségeit. 

A következő napirendi pontokban a testület az
önkormányzat 2014 évi költségvetésének zárszá-
madásáról, maradványának megállapításáról és
felhasználásáról döntött. Az Önkormányzat
gazdálkodása tavalyi költségvetési évben is fe-
gyelmezett volt, a költségvetés 2014. évi marad-
ványa 34,2 millió Ft. Ebből 7,9 millió Ft
kötelezettséggel terhelt, a szabadon felhasznál-
ható maradvány összeg tehát 26,3 millió Ft.
A képviselő-testület a szabadon felhasználható
keret terhére 6,5 millió Ft nagyságú forrást
különített el a ciklusprog ram 2015. évre esedékes
fejlesztéseinek finanszírozására, a fennmaradó
összeget az in gat lanfejlesztésekkel kapcsolatos
céltarta lék ba helyezte. 
A következőkben a képviselők az Önkor-
mányzat 2014. évi belső ellenőrzési tevé keny -
ségéről, valamint a helyi adóztatási feladatainak
ellátásáról szóló beszámolót fogadták el. 
A következő napirendi pontokban a testület kül-
területi ingatlantulajdonosokat érintő ügyeket
tárgyalt. Az önkormányzat törvényi köte -
lezettsége, hogy a külterületeken is megszervezze
a háztartási szennyvíz és a kommunális hulladék
rendszeres begyűjtését. A szennyvíz esetén –
közbeszerzési eljárás keretében – Parrag György
egyéni vállalkozó ajánlatát fogadta el a testület,
mely lényegesen kedvezőbb feltételek mellett
fogja elvégezni a szolgáltatást, mint a másik –
Balatonalmádi területén működő – cég. 2016.
január 1-től a külterületen vezetékes ivóvíz szol-
gáltatással ellátott ingatlanok tulajdonosai
évente legalább egy alkalommal kötelesek
igénybe venni a háztartási szennyvíz szippantás-
sal történő begyűjtését. A kommunális hulladék
esetében többszöri egyeztetés eredményeképpen

a Veszprémi Hulladékgazdálkodási Közszolgál-
tató Nonprofit Kft – ugyancsak 2016. január
1-től – a külterületekre is kiterjeszti a háztartási
hulladék rendszeres (heti) begyűjtését. A tulaj-
donosok az ingatlan használatának jellegétől
függően (állandó vagy idényjellegű) éves vagy
szezonra kiterjedő szolgáltatási szerződést köt-
nek a szolgáltatóval. A közszolgáltató zsákos
rendszerben fogja megoldani a hulladék be-
gyűjtését közvetlenül az ingatlanoktól. Az ezzel
kapcsolatos önkormányzati rendeletet a testü let
a következő ülésén tárgyalja.
A képviselő-testület a továbbiakban a követ -
kező időszak tervezett fejlesztéseihez kapcso -
lódó pályázatokkal, azok előkészítésével
foglalkozott. A tornaterem-építéssel kapcso-
latos tervek elő készítési munkáihoz illeszkedő
tervezési feladatokkal, a Faluház épületener-
getikai kor sze  rű sítésére korábban készített ter-
vnek a jelenlegi pályázati környezethez történő
igazításával, valamint önkormányzati feladatel-
látást szolgáló fejlesztésekre irányuló pályázat
előkészítésével (óvoda épületének energetikai
korszerűsítése, járdaszakaszok felújítása) szük-
séges továbblépni.
A testület módosította a Faluház földszintjén
működő könyvtár nyitvatartási idejét. A könyv -
tár ezentúl szombati napokon is (8:00 órától
10:00 óráig) nyitva lesz.
A képviselő-testületi ülések részletes jegyző -
könyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegy -
zőkönyvek’ menüpont alatt.

DR. KULCSÁR TAMÁS

ALPOLGÁRMESTER

Felhívás
Felsőörs Község Önkormányzata a Veszprém Megyei Kormányhivatal törvényességi felhívásának eleget téve 2016. január 1-jétől bevezeti a nem
közművel összegyűjtött háztartási szennyvíz begyűjtésére vonatkozó helyi közszolgáltatást, közismertebb nevén a szippantás kötelező igénybevételét
mindazon (tipikusan zártkerti, külterületi) ingatlanok esetében, melyeken szennyvíz keletkezik, de nincs kiépített szennyvízcsatorna hálózat.
A közszolgáltatót és a közszolgáltatási díjat hosszas beszerzési eljárás keretében választotta ki az önkormányzat. 
A közszolgáltatással kapcsolatos szabályokról szóló önkormányzati rendelettervezet a Képviselő-testület soron következő, június végén esedékes
ülésének napirendjén szerepel. A rendelettervezetet társadalmi egyeztetésre bocsátjuk.
A rendelettervezet az önkormányzat honlapján (www.felsoors.hu) az ÖNKORMÁNYZAT menüben és a RENDELETTERVEZETEK
almenüben olvasható el és véleményezhető.
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Művészeti
szakkörösök
munkáinak

kiállítása

Művészeti/kézműves
alkotó tábor 

Művészeti/kézműves alkotó tábor a
felsőörsi Malomvölgy iskolában,
Mosonyi Emese vezetésével, naponta
8–15 óráig, 6–12 éves gye rekeknek,
max. 15 fővel/tábor
Időpontok: 2015. június 16-19. és
június 22-26.
Tervezett foglalkozások: Festés
(tájkép, ablakkép…); szobrászkodás
(agyagozás, gipszöntés, ytong fara -
gás…); textil (szitázás, batikolás,
játékkészítés…) kötetlen játék,
kirán dulás, stb. Csupa olyan dolog,
amihez kell a meleg, a napfény és a
szabadság :-)
Jelentkezési határidő: június 15. 
A részvételi díj a meleg ebédet,
alap anyagokat, felszerelést is tartal-
mazza.
Bővebb információ:
mse@mecses.hu vagy 20/5012320

Country
Május 10-én, Pécsett rendezték meg az iDance mi -
nősítő táncversenyt, melyen a Country Fa mily és a
RollingCountry Kerekesszékes Tánc cso portok is
részt vettek. A megmérettetésen a felsőörsi csapat
ezüst, míg a mozgássérültek arany minősítésben
részesültek. A csapatok nagy sikerrel léptek fel a
Felsőörsi Pünkösdi Vásári Forgatagon, illetve a Ti-
hanyi Pálinkafesztiválon is. Május 28-án a két
csapat 2 közös koreográfiával lépett fel a Pest
Megyei Kormányhivatal Esélyegyenlőségi Napján.

A country tánc e műfajában egyedülálló előadás-
nak hatalmas sikere van, ami több felkérésben is
megmutatkozik. Így mindenképpen szeretnénk
folytatni a közös táncot. Csapatunk a felsőörsi ren-
dezvényeken szívesen megmutatja magát,
köszönetet mondva ezzel a községnek a segítségért. 

SZILÁGYI ANNAMÁRIA
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Felsőörsi disputa

Édes hazánk gazdasági és társadalmi gond-
jairól, a gondok lehetséges megoldásáról tar-
tanak előadást az ország legkiválóbb
közgazdászai, szociológusai a széles nagy -
közönség előtt. (A szervezők a térség Magyar -

ország jövőjéért felelősséget érző és vállaló pol-
gárainak igényeit szeretnék kielégíteni.)  

A rendezvény helyszíne:
Felsőörs, Római Katolikus Plébánia udvara
(rossz idő esetén: Civilház fedett szín)

A rendezvény kezdési időpontja: 
2015. július 4. szombat, 13 óra 30 perc, befeje -
zése: 18 óra 

Előadók:
• Lóránt Károly: Az  Európai integráció

helyzete és Magyarország mozgástere
• Bogár László: Tékozló ország
• Boros Imre: „Lesz-e új világgazdasági rend?"
• Szegő Szilvia: Hogyan szeressük a pénzt?

Váltsunk apróra?!

• Vass Csaba: Sokszorosan összetett magyar
társa dalom és gazdaságszerkezet – integráció
nélkül

• Botos Katalin: Milyen Magyarországot
szeretnénk?

A rendezők:
Felsőörsi Önkormányzat
Fenntartható Élet és Környezet Egyesület

A rendezvény támogatói: 
Barankovics Alapítvány
KDNP Felsőörsi Alapszervezet

A rendezvényen való részvétel ingyenes. 

Suli Íjász Bajnokság Felsőörsön
Idén, május 23-án már másodszor adott otthont
Felsőörs a Suli Íjász Bajnokság régiós  hely -
színének, amit az Alsóörsi SE íjász szakosztálya
rendezett. A mostoha idő ellenére hatvan ifjú
íjász mégis dacolva az esővel, a lőlapok elé állt,
hogy bizonyítsa tudását. Ez a verseny egy sorozat
része. Az országban 6 régióban rendeznek SÍB
versenyt, kizárólag 18 év alatti íjászok részére.
Ezen a versenyen elért eredményeiket viszik a fia -
talok a budapesti SÍB döntőre. Az ottani ered-
ményeikhez hozzáadódik a mostani, így alakul
ki a végeredmény. A felsőörsi régiós versenyre
Sárbogárdról, Győrből. Pérről, Budapestről,
Székesfehérvárról, Dunaújvárosból, Paksról,
Sop ronból, Lentiből, Dunavecséről, Cserszegto -
majból, Pápáról, Veszprémből és ter mészetesen
az Alsóörsi Íjász Szakosztályból jöttek a ver -
senyzők.
Bucsy Benjámin ezüst, Szélesy Bence bronz -
érmet nyert, mindketten felsőörsi fiatalok.
Szakosztályunk köszönetét fejezi ki Felsőörs
község Önkormányzatának és képviselő-testü -
letének, hogy a helyszínt biztosították szá-
munkra, és a szervezésben is segítettek.

MOLNÁR FERENC ASE SZAKOSZTÁLY VEZETŐ
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Júniusi útmutató a kiskertekben
Tisztelt kertbarátok!
Az utóbbi hetekben örömmel tapasztalhat-
tuk a kiskertekben a tavasz megérkezését. Bár
az érkezése eléggé kiszámíthatatlan volt,
mégis kibújtak a földből az apró növények, a
fák virágba borultak, a gyepek kizöldültek.
Az elkövetkező hetekben a növényeink
ápolása, védelme és a termés betakarítása lesz
a feladatunk. 

Június 1–7.  23. hét
(átlagos hőmérséklet: 19–20°C)
Ezen a héten kezdjük el az őszibarack haj -
tásválogatását, az őszi és kajszibarackfák
gyümölcseinek ritkítását, amennyiben túl
sok termés ígérkezne. 
Rajzanak a kaliforniai pajzstetvek lárvái is,
ne feledkezzünk meg a védekezésről.
(például Mospilán felszívódó hosszú hatású
permetszerrel) A levéltetvek elleni véde -

kezésre a taglózó hatású, kontakt szereket
javasoljuk. (pl. Karate)
A szőlőskertekben is elkezdődhetnek az
inten zív nyári munkák, a kötözés, a perme-
tezés, a felesleges hajtások eltávolítása. 
A málnát és a ribizkét feltétlenül még egyszer
permetezzük meg gombafertőzések ellen.
A konyhakertekben folytassuk a zöldség -
félék, a káposztafélék másodvetését, az őszi
és a téli retek vetését. Ki lehet ültetni a para -
dicsomot szabadföldi termesztésre és meg
lehet kockáztatni a paprikanövényeink
kiülte tését is.

Június 8–14.  24. hét
(átlagos hőmérséklet: 19°C)
Ezen a héten még szedjük a szamócát.
Legyünk figyelemmel arra, hogy a romlásnak
indult gyümölcsök ne maradjanak a töveken. 
Az erősen berakodott alma és körtefák ter-
mését is elkezdhetjük ritkítani. Fontos fela-
dat most a termőkaros és az intenzív módon
nevelt gyümölcsfák hajtásainak lekötözése.
Ne feledkezzünk meg a gyümölcsfáink és a
szőlő növényvédelméről, valamint száraz
időjárás esetén az öntözésről sem. Elkezd-
hetjük a szőlő zöldoltását, öntözzünk és fej -
trágyázzunk a szabadföldön a zöld ség féléket.
(ajánlatos a zsákos „marhajó” trágyát alkal -
mazni). 
Az Írisz virágfélék fő virágzási ideje van most,
aki kedveli, virágzás után tőosztással sza-
poríthatja. 

Június 15–21. 25. hét
(átlagos hőmérséklet: 20°C) 
Ezen a héten  az év leghosszabb napjait éljük,
a kiskertekben kevés újszerűnek mondható
munka adódik, inkább az előző heti te -
vékenységek folytatása a feladatunk. A szőlő -
ben kezdjük meg hónaljhajtások eltávolítását
és fejezzük be a zöldoltásokat. Ne feledkez-
zünk meg a növényvédelemről és szárazabb
időben az öntözésről. 

Június 29–30. 26. hét
(átlagos hőmérséklet: 21°C) 
Ezen a héten már szedhetjük a késői,
nagyszemű cseresznyét, a Pándi meggyet és
a málnát is. A szedést óvatosan végezzük, ne
sérüljenek meg a friss hajtások. Az 1–2 éves
szamóca tövekről szedjük le az ostorindákat,
hogy ilyenkor ne terheljék meg feleslegesen
a töveket. Fogyasztásra érettek már a legko-
rábbi körtefajták is. (árpával érő körte, búzá-
val érő körte, zöld magdolna körte) 
Ne feledkezzünk meg a pincékben a borok
harmadik lefejtéséről sem.
A zöldségféléket folyamatosan szedjük és ön-
tözzük, a karfiol rózsáit pedig takarással véd-
jük az erős napfénytől és a bebarnulástól.
Lassan szedjük fel a dughagymát is. 
A virágos kertben a héten még tőosztással
szaporíthatjuk az íriszeket.  

A FELSŐÖRSI KERTBARÁTOK NEVÉBEN

ANTAL ANDRÁS, KULCSÁR TAMÁS

Legyen meg a
jogsija nyáron!
A Bíró Autós-Motoros Iskola segéd-

motor-, motor- és személyautó-vezetői
tanfolyamot indít Felsőörsön a Civil-
házban. 2015. június 15-én 18 órakor.

A KRESZ elméleti tanfolyam felsőörsi
lakosok részére INGYENES!!

Köszönet a felsőörsi önkormányzatnak. 

További infók:
Bíró Ferenc iskolavezető
www.birosuli.hu vagy

Tóth Balázs gépjármű oktató
30-9376-499

Ingyenes lábápolás
pedikűr kezelés!

Kedves Felsőörsiek, lábápolásra (pedikűrre) keresek modelleket a vizsgámhoz.

A kezelésen tyúkszem eltávolítása, megvas tagodott, esetleg elszíneződött gombás köröm
levékonyítása, eltávolítása, kezelése, a benőtt köröm -körömsarkak eltávolítása, gyulladás

csökkentése és a körmök díszítése történik.
Mindenkit sok szeretettel várok, aki ezen problémák valamelyikével rendelkezik, és elmúlt
már 18 éves!  Aki kényelmetlenül érzi magát idegen környezetben, ahhoz házhoz megyek!

TERMÉSZETESEN A KEZELÉS INGYENES!

Jelentkezés: Szabó Ildikó 06-70/556-7516-os számon!

Cseresznyefa Antal András kertjében 
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24. Felsőörsi Falunapok és Búcsú
2015. július 24–25–26.

Főzőverseny 2015. július 25-én 8.00 órától
Kedves Olvasók!

A 24. Felsőörsi Falunapokon ismét lesz családi főzőverseny
marhapörkölt kategóriában a focipályánál. 

Nevezni az alábbiak szerint lehet:
Nevezési díj: 2.000.-Ft, melynek ellenében a marhapörkölthöz

2 kg felkockázott, vákuumcsomagolt marhahúst biztosítunk,
szállítással.

Minden egyebet a szokásos módon a főzőknek kell biztosítaniuk.
(Bogrács, tüzelő, fűszerek, stb.)

A nevezéseket 2015. július 17-ig várjuk a Felsőörsi Könyvtárban
(ahol a nevezési díjakat is befizethetik).

„Hamuban sült pogácsa” verseny
A Felsőörsi Falunapokon a pogácsasütőket is szeretnénk újra

megmérettetni 2015. július 24-én, pénteken a nyitórendezvény
keretében. A pogácsaverseny az alábbi módon zajlik: szakmai

zsűri bírálja el, majd a döntés után a kedves közönség is
megkóstolhatja a pogácsákat.

A pogácsa mennyisége 30 db, melyet július 24-én a Civilházban
versenyeztetünk meg. Eredményhirdetés szombaton. 

Aki kedvet érez a „Hamuban sült pogácsa” versenyhez, jelezze
2015. július 17-ig elérhetőségeinken! 

Borverseny
„Kié Felsőörs legfinomabb bora?”

2015. július 25-én az immár hagyományos borversenyünket is
megrendezzük.

Ismét a közönség szavaz az általa legfinomabbnak ítélt borra. 
A közönség által legjobbnak ítélt borok termelőit jutalmazzuk!

Kérjük a bortermelőket, ha megmérettetnék boraikat, ha szívesen
megkóstoltatnák a közönséggel, jelezzék felénk!

További információk a nevezéskor!

Felsőörs Község Önkormányzata
Elérhetőségeink: Telefon: 87/577-219; Mobil: 70/320-6854;

e-mail: konyvtar@felsoors.hu;
Cím: 8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.

Ismét bővült a Felsőörsi Könyvtár kínálata!
Új könyveink: Fekete István: Bogáncs • Neil Gaiman: Csillagpor •
Ransom Riggs: Üresek városa- Vándorsólyom kisasszony különleges gyer-
mekei • Schäffer Erzsébet: A szőlővirág illata (történetek útközben) •
Sophie Kinsella - Madeleine Wickham: Velem Alszol? • Szili József:
Arany János –Toldi trilógia (műelemzések) • Veronica Roth: A hűséges •
Wass Albert: Az utolsó lámpás; Csaba; Elvásik a veres csillag

Olvasóink ajándéka: Agatha Christine: Gyilkosság a diákszállóban •
Az ébenfa ló (külföldi irodalom legszebb meséi) • Állatgaléria
(Művészetről – gyermekeknek) • Benedek Elek: Szélike királykisasszony
• Bödők Zsigmond: Magyar feltalálók a repülés történetében •  Claire
Kenneth: A hermelines hölgy • Csák Elemér: Osztriga késsel (Körbekós-
toltam a Földet) • Csókos Varga Györgyi: Tárgyi anyanyelvünk • Csoma
Gergely: Moldvai csángó magyarok • Csukás István: Vakáció a halott
utcában • Erich Kästner: Három ember a hóban • Hegedűs Géza: Az
erdőntúli veszedelem • Heinrich Dathe: Anya és gyermeke az állatvilág-
ban • Hernádi Gyula: Drakula • Hogyan viselkedjünk? Illemtan •
Hugh Lofting: Doktor Dolittle és az állatok; Doktor Dolittle cirkusza •
Margot Sunderland: Okosan nevelni tudni kell • Mika Waltari: Az em-
beriség ellenségei • Kiszel Vilmos – Varga Ágnes: Csillagmesék • P. L.
Travers: A csudálatos Mary kinyitja az ajtót • Rahel Rehm – Schweppe
Sabine Grabosch: Gyengéd babamasszázs • Richard Precht: Ki vagyok
én? És ha igen, hány? (Gondolatok az élet értelméről egy átmulatott
éjszaka után) • R. L. Stevenson: A kincses sziget • Rónaszegi Miklós:
A gézengúzok • Szentiváni Jenő: A görög gálya titka • Tracy Hogg és
Melinda Blau: A suttogó mindent megold (Alvásról, evésről, viselkedésről
és sok minden másról kezdő és haladó szülőknek) • Vekerdy Tamás:
És most belülről (Álmok és lidércek) • Walter B. Gibson: Csodák könyve
avagy Vigyázat csalók! • Walter Lord: Hihetetlen győzelem   

Köszönjük szépen Olvasóink felajánlásait! Szeretettel várunk mindenkit
a könyvtárba!

TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ/KÖNYVTÁROS

Helyesbítés
Az előző, 4. lapszám „Rendezvények 2015. május” rovatában a

Country találkozó szervezőjét tévesen közöltük. A szervező neve:
Country Linedance Family.
A hibáért elnézést kérünk!

SZERKESZTŐSÉG
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Pünkösdi Lélek

Pünkösddel egyre inkább nem tudunk mit kezdeni.
Mit is ünneplünk? Még néhány népszokás bevillan,
de hogy azok miért is vannak, azt már kevésbé
értjük. A keresztények meg jönnek a Szentlélekkel,
s az átlagember pláne nem tud mit kezdeni a Lélek
fogalmával. Megfoghatatlan.
Van egy régi rádiónk a nappalinkban. Legalább
50 éves, jó nagy, testes készülék, rajta a felirattal:
Orion. Szép a kivitele, minőségi fából, itt-ott
erős szövettel, jóféle műanyaggal burkolva. Aki
ránéz, rögtön retró hangulatot érez – van stílusa.
Szinte mindenki megkérdezi: működik?

Csóválom a fejem, és mutatom a tőből elvágott
ve ze téket, amely egykor az áramforráshoz csatla -
koz tatta, de valaki egy napon örök né maságra
ítélte a rádiót… Nem működik. De szép. Ki csit
öreg már, de megtartottuk, jól mutat.
Miért írom ezeket? Mert hátha megértjük a
Szentlélek lényegét, ha a hiánya felől közelítünk.
Olyan a keresztény ember és a keresztény
közösség Szentlélek nélkül, mint ez a rádió –
nincs kapcsolata az isteni „áramforrással”, éppen
ezért működésképtelen. Szép, kívülről rendben
van minden, tetszetősek a „burkolatok”, a felszín
rendezett, de belül nincs működés, nincs élet!
Nincsenek életjelek! 
A Szentlélek az éltető forrás. Ő a kapcsolat Isten-
nel. Ő a Működtető. Ő az, aki a szívben mun -
kálkodik és termi  gyümölcsét. „A Lélek gyü möl cse
pedig: szeretet, öröm, békesség, türelem, szívesség,
jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.” (Galata
levél 5:22-23) Az első pünkösdkor megérinti a
Lélek a tanítványokat és rajtuk keresztül több ezer
embert. Isten és ember kap csolatba kerül. És ez jó,
ez felemelő, ez megtisztító, ez erőt adó! És ezek az

emberek viszik szét szerte a világba az örömhírt,
az Isten szeretetének hírét. A Lélek pedig
működik az emberek szívében-lelkében, hit
születik, Jézus iránti elköte leződés születik és
terem a gyümölcs, a Lélek gyümölcse.
Amikor ránézek öreg rádiónkra, mindig
sajnálom, hogy valaki egyszer elvágta a csat-
lakozóját. Hála Istennek, a mi „csatlakozónk”,
a Lélek nincs tőlünk elszakítva, a kapcsolat
lehetséges, működhet bennünk a Szerető Isten,
átjárhatja egész lényünket, és a nyomában
rengeteg gyümölcsöt teremhet az életünk.
Csak kérni kell. Csak vágyni kell rá. 
Olyan jó lenne, ha keresztény emberként és
közösségként nem csupán kívülről lennénk
szépek, hanem működne, hatna bennünk Isten
gazdag Lelke! Csak akkor lehet hiteles keresztény
hitünk, ha Istennel élő kapcsolatban élünk, és Ő
napról-napra átjár minket végtelen szeretetével. 
Szentlélek-váró, áldott Pünkösdöt kívánok
Mindenkinek!

KÁNTORNÉ PÓLUS IBOLYA

Búzavirág Népdalkör 2015. évi „kis koronája”
A dalkör ez évben is szorgalmasan gyakorol a
fellépéseire. Szerepeltek a Magyar Kultúra napi
megemlékezésen, a Március 15-ei ünnepségen.
Az Életet az Éveknek országos dalos
találkozóján Balatonfüreden, valamit a márkói
megyei rendezésű eseményen.
Május 17-én Zircen részt vettek a KOTA 18.,
térségi szintű minősítő versenyén, ahol
KIVÁLÓ fokozatot értek el és ezzel jogot
arra, hogy az országos minősítésen is meg-
mérethessék tudásukat. Ez évben is ott voltak a

zirci bazilikában a dalkörök egyházzeni megyei
találkozóján. A Civil Baráti Kör pünkösdi ren-
dezvényét színesítették dalcsokruk előadásával.
Pünkösd hétfőn pedig a tatabányai dalkör
meghívását fogadták el, valamint május 30-án
a Révfülöpön megrendezett Országos Nyugdí-
jas Dalos találkozón mutatkoztak be. 
A dalkörnek és karvezetőjének, Veres Anna -
máriának eddigi munkáját köszönve, további
sikereket kívánunk!

TISLÉR ANIKÓ

Fotópályázat „Felsőörs ma”
Fotópályázatra várjuk fényképeiket, me -
lyeket napjainkban készítettek/készítenek
Felsőörs közigazgatási területén (a kép ábrá-
zolhat távolabbi tájat is, de az exponálás pil-
lanatában Felsőörsön kell tartózkodni).

Beküldhető témák:
• Természetfotók
• Épített környezet
• Kulturális események, közösségi fényképek

A beküldött képekből kiállítást szer -
vezünk a 2015-ös Falunapok és Búcsú
eseménysorozatán belül.

A képeket Kovács Endre fotóművész
értékeli, és a kiállításra válogatja.

A képeket JPG formátumban elektroni -
kusan várjuk a konyvtar@felsoors.hu
címre, vagy elektronikus adathordozón
a könyvtárba, nyitvatartási időben.

Beküldési határidő: 2015. június 15.

Felsőörs Község Önkormányzata
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