
Idén visszatérünk a megszokott októberi időponthoz, és az ötödik Felsőörsi nyolcas teljesítménytúrát 2015. október 10-én, szombaton
rendezzük meg. A Civilháztól induló, és ide is érkező túra nyolc résztávja közül válassza mindenki az edzettségének megfelelőt! 

5. Felsőörsi nyolcas

Résztáv Táv Szintkül. Szintidő Indulási idő Kilátók Nevezési díj*
KKK 3,33 km 90 m 3–4 óra 9.00–10.00 0 0 Ft

Pityorka 7 6,74 km 172 m 3 óra 7.00–9.30 1 800 Ft
Miske 8 7,96 km 160 m 3,5 óra 10.00–14.00 0 800 Ft
Pocca 10 10,6 km 345 m 4 óra 7.00–9.30 3 800 Ft
Halacs 20 18,56 km 505 m 6 óra 8.00–10.00 3 800 Ft
Peszely 25 25,06 km 593 m 6 óra 7.00–10.30 4 900 Ft

Koloska 30 30,29 km 678 m 7,5 óra 7.00–10.30 5 900 Ft
Nosztori 40 43,49 km 1221 m 10,5 óra 8.00–10.30 7 1100 Ft
Felsőörs 50 48,65 km 1346 m 12 óra 7.00–9.00 8 1100 Ft

Idén először új, óvodásoknak szánt távval is
készülünk: a Kerekerdő-kerülő Körtúra
(KKK) 3,33 km-es távján öt ellenőrzőpont, öt
feladat várja a vállalkozó kedvű óvodásokat,
akik a sikeres teljesítés után oklevelet és kitűzőt
is kapnak. A KKK-ra 9 és 10 óra között várjuk
a jelentkezőket!

A Felsőörsi nyolcas túra valamely távján
résztvevők útvonalvázlatot tartalmazó igazo -
lófüzetet kapnak. Az ellenőrző állomásokon
szendvicsekkel, szódával, házi készítésű szörp-
pel, gyümölccsel és süteménnyel, a célban
(várhatóan a déli óráktól) egytálétellel várjuk a

túrázókat. A teljesítőket oklevéllel, a szintidőn
belül beérkezőket ezúttal kitűzővel díjazzuk,
és minden induló tárgynyeremény-sorsoláson
vesz részt. Környezetbarát túra: kéretik saját
poharat hozni! A rajtban kedvezményes áron
kapható lesz a túra teljes útvonalát lefedő,
1:35 000 méretarányú turistatérkép. 
FIGYELEM! Idén az alsóörsi Somlyó-
hegyen és a csopaki Csákány-hegyen is meg -
újult kilátó várja a túrázókat az eddiginél jóval
szebb panorámával!

Sok szeretettel vár mindenkit Felsőörs község
önkormányzata és a rendezőgárda!

Érdeklődni lehet:
Máthé Tamás: 30/517-9276

mathetamas@yahoo.com
www.tura.felsoors.hu

*Felsőörsi lakosoknak a nevezés díjtalan! 3 év alatt a nevezés díjtalan, 14 éves korig 50% kedvezmény jár.
Tömegközlekedéssel érkezőknek a jegy ára (legfeljebb a nevezési díj felének erejéig) visszajár! 

Szüreti mulatság
2015. szeptember 26. (szombat)
Felsőörs, Civilház udvara

17:00 Szüreti felvonulás lovasokkal, lovas kocsikkal, traktorral
Indulás: Civilház elől–Fő út–Árpád-kori templom (rövid műsor)– Körmendy
prépost utca–Bárókert utca–Kertvég utca–Érkezés: Civilház udvara
18:00 Óvodások, iskolások műsora
18:20 Búzavirág Népdalkör fellépése
18:30 Legszebb konyhakertek eredményhirdetése
18:45 Apró Torna Csoport műsora
19:00 Magyar nótaest (Petőfi Színház művészeinek előadása)
19:40 Veszprém–Bakony Táncegyüttes műsora, utána Táncház
21:00–24:00 Szüreti bál

Sok szeretettel várjuk!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Műsorváltoztatás jogát fenntartjuk! Rossz idő esetén a felvonulás elmarad!
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Kenyérünnep
Az augusztus 20-át megelőző szombaton
immár negyedik alkalommal rendezte meg a
FÉK egyesület a hagyományos kenyérsütést
bemutató rendezvényét.
Idén már külső segítség nélkül tudtuk
elkészíteni ezeket a különleges ízű és állagú
kenyereket, aminek finomsága mellett szól,
hogy a kb. 40 kg kenyér az utolsó falatig el -
fogyott.
Továbbra is bíztatunk mindenkit, aki még
nem kóstolt lisztből, kovászból, vízből és

sóból készült, kemencében sült mindennapit,
jöjjön el jövőre, ne hagyja ki ezt a lehetőséget.
Egyúttal szeretnénk köszönetet mondani
mindazoknak, akik a rekkenő hőség ellenére
rendezvényünket választották, illetve min-
denkinek, aki segített. Antal Gyulának a
kitűnő minőségű lisztért, Bagi Juditnak,
Vajda Anikónak, Takács Jánosnak az egész
napos önzetlen segítségéért, az aktív
résztvevők tudásszomjáért, a különböző
krémekért, zsírokért, lekvárokért, zöld-

ségekért, gyümölcsökért, borért, vízért, ször-
pökért, süteményekért, az áldásért, és végül
nagyon hálásak vagyunk mindazoknak, akik
segítettek a rendrakásban, ami az idén
különösen gördülékenyen ment.
Azóta a youtube-ra feltettük Kenyérsütés
Felsőörsön címmel a régi anyagunkat illetve
egy rövi debbet is Süssünk kenyeret otthon
címmel.

KULCSÁR HÁZASPÁR

2015-ben ismét találkoztunk
A Felsőörsért Közalapítvány ez évben augusz-
tus 21-én rendezte meg harmadik alkalom-
mal a Felsőörsről elszármazottak „Szenior”
találkozóját, – az egykor Felsőörsön élt és ál-
talános iskolai éveket itt végzettekét.
Egy ilyen találkozó mindig megható alkalom.
Idén sajnos többen egészségi állapotuk miatt
nem tudtak eljönni, de üdvözletüket és
jókívánságaikat tolmácsoltam.
A találkozó résztvevőit köszöntötte Simon
Gábor az alapítvány elnöke, valamint Tislér
Anikó egy sétára hívta a vendégeket. Megmu-
tattuk az új utcáinkat (Fenyves utca, Báró -
kert utca és Kertvég utca).
Ebéd után Polgármesterünk, Szabó Balázs is
köszöntötte a vendégeket és az elmúlt évben

történt változásokról is beszélt. A Falunapokra
kiírt fotópályázat anyagát, valamint fénykép-
gyűjteményem képet is megtekintették. 
Többen is papírra vetették Felsőörsi em-
lékeiket, amelyet a jelen lévőkkel megosztot-
tak, most Hartmann József versét melléke lem.
Vendégeinknek az ebédet ez évben is Bakos
néni unokájának, vörösberényi „Virág
vendéglő”-jéből hozattuk. Papp Gyula által
felajánlott pálinkával koccintottak, majd
Czimermann Jánosné Panni és leánya Marika
által készített finom rétest kínáltuk.
A találkozó végén mindenki egy emléklapot
kapott. 
Köszönöm az adatok egyeztetésében: Angyal
István, Angyal Imre, Tislér Irén, a lebonyo -

lításban: Nézics Józsefné és Varga Lászlóné,
Mesterházy Anikó segítségét.
A következő találkozót 2016. augusztus
27-én tartjuk.

TISLÉR ANIKÓ

Hartmann József: Álmodozás

Álmodozás az Én kisfalumról
Szél lengette fenyőlombok
susogását hallgatom.
Gyermekkorról elmerengve,
kis falumról álmodom 

Álmodom a Miske hegyről
álmodom a kőkeresztről 
Kerekerdő hűvöséről,
a kis patak friss vizéről

Álmodom a Malomvölgyről,
vadalmáról, vadkörtéről.
Álmodom a vízimalmok
víz hajtotta kerekéről

Sok, sok idő távlatából
régi emlék homályából
Felidézve gyermekkorom
A kis falum, elfeledni sosem fogom.

A találkozó résztvevői

Őszi tanfolyam indul
A Bíró Autós-Motoros Iskola segédmotor-, motor- és személyautó-vezetői tanfolyamot indít Felsőörsön a Civilházban

2015. szeptember 24-én 17 órakor. A KRESZ elméleti tanfolyam felsőörsi lakosok részére INGYENES! 

Köszönet a felsőörsi önkormányzatnak. 

További információ: Bíró Ferenc iskolavezető www.birosuli.hu vagy Tóth Balázs gépjármű oktató 30-9376-499

Köszönetemet fejezem ki Herbely Tímeának az igényes, szép szalvéta kiállítás megszervezéséért.
NAGYNÉ ANGYAL ERZSÉBET
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A programváltoztatás jogát fenntartjuk.

Rendezvények 2015. szeptember–október 
Dátum Program Szervező Helyszín

Szeptember 5. Nyárbúcsúztató CBK Civilház
Szeptember 10. „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön” Önkormányzat Árpád-kori műemléktemplom
Szeptember 12. II. Baba-gyermek, és mamaholmi

börze
Kulics Márta Civilház

Szept. 25–október 5. Nyitott Balaton Balaton Riviéra Egyesület Alsóörs, Csopak, Felsőörs,
Lovas, Paloznak

Szeptember 26. Szüreti mulatság Önkormányzat Civilház
Október 3. Idősek napja Önkormányzat,

Búzavirág Nyugdíjasklub
Civilház

Október 6. 11.00 Megemlékezés az aradi vértanúkról Iskola Iskolaudvar
Október 3. 08.00–09.00 Nyitott pincék Balaton Riviéra Egyesület Rajt: Gelléri Pince
Október 8. Író-olvasó találkozó Könyvtár Iskola
Október 10. Felsőörsi nyolcas Önkormányzat Felsőörs és környéke, Civilház
Október 23. Nemzeti Ünnep Önkormányzat Hősök kertje

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának kép -
viselő-testülete 2015. szeptember 14-én tar-
totta soron következő ülését. Az ülésen a
Képviselő-testület a ciklusprogram főbb
beruházási célkitűzéseit jelentő projektjeinek
tervezési munkáit tekintette át. Tárgyalta a tor -
naterem első munkaközi tervét, és a Falu ház
tervezett energetikai felújításának mű szaki
kérdéseit.  A továbbiakban a testület elha -
tározta, hogy elkészítteti az önkormány zat
közigazgatási területére kiterjedően a te lepülési
szennyvízkezelési programot. Ennek a prog -
ramnak a megléte annak a feltétele, hogy a kül-
területen házi szennyvízkezelő rend szert
lehessen telepíteni és üzembe helyezni. 

Az önkormányzat kifejezte szándékát abban,
hogy a 2014-2020-as Európai Uniós fejlesz -
tési időszakban a LEADER programban
tagként továbbra is részt kíván venni.
Az elmúlt hétéves ciklusban Felsőörs száz -
millió Ft-os nagyságrendű LEADER fej -
lesztési forráshoz jutott.

Törvényi kötelezettségének tett eleget a
képviselő-testület, amikor a képviselők elfo-
gadták azt az előterjesztést, hogy az önkor-
mányzat felkéri Balatonalmádi Város
Ön kormányzatát, hogy a gyermekjóléti szol-
gáltatási feladatot Magyarország 2016. évi
központi költségvetésben biztosított feladat-

finanszírozásból lássa el Felsőörs település
lakosságára is kiterjedően.

Környezetünk állapotát jelentősen befolyá-
soló tevékenység Felsőörs külterületén az
erdőgazdálkodás. A Kormányhivatal Erdő -
gazdálkodási Főosztálya megkezdte a bala-
tonfüredi területre vonatkozó erdőtervezést,
amihez az érintett önkormányzatok, civil
szer vezetek javaslatokat tehetnek. A testület
a FÉK Egyesület javaslatait is figyelembe
véve – Malom völgy, Király-kúti völgy és a
Miske/Szent kereszt-hegy körzetében – java-
solja a természetes erdőállapot visszaállítását,
a Malom-völgyi tanösvény nyomvonalának
módosítását, és a Felső-hegyen álló geodéziai
torony kilátóvá alakítását.

Felsőörs önkormányzata idén is csatlakozik
a túlnyomó részben az állam által finanszíro-
zott szociális tűzifa programhoz, és biztosítja
az ehhez szükséges önrészt.
Az idei évben pályázati forrásból megvalósí-
tott energetikai fejlesztések (napelemek
telepítése a közintézmények energiaellátásá-
nak javítására) önrésze jelentős összeggel ter-
heli az önkormányzatot. A testület
ha  tá rozatot hozott arra, hogy pályázatot
nyújtson be a saját forrás kiegészítésének tá-
mogatására közzétett kormányzati fel-
hívására. Sikeres pályázat esetén a napelemes

fejlesztés önrészének 50%-át lehet külső for-
rással fedezni.

A Képviselő-testület úgy határozott, hogy
felkéri az Észak-Balatoni Térség Regionális
Települési Szilárdhulladék Kezelési Önkor-
mányzati Társulást, hogy településünk és a
társulás hasonló ügyben érintett többi tag
önkormányzatának lássa el egységes, közös
érdekképviseletét és jogi képviseletét pertár-
saság alapításával a Fejér Megyei Kormányhi-
vatal Környezetvédelmi és Természet védelmi
Főosztályának az önkormányzatokkal szem-
ben megindított hulladékgazdálkodási kö -
telezés kiadásra irányuló folyamatban.

A következő napirendi pontokban a testület
felsőörsi lakosok telekalakítási és a HÉSZ
módosítására irányuló kérelmekkel, illetve
javaslattal foglalkozott. A testület támogatta
a Helyi Építési Szabályzat módosítását azzal,
hogy a rendelet 67.§ (6) bekezdés d) pontját
hatályon kívül helyezze.

A képviselő-testületi ülések részletes jegy -
zőkönyveit olvashatják községünk honlapján
(www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ ->
’Jegy zőkönyvek’ menüpont alatt.

DR. KULCSÁR TAMÁS

ALPOLGÁRMESTER

Felhívás
A kézimunka szakkör szeptember 30-án 16 órakor várja régi és új tagjait a Civilházban. Folytatjuk a Balaton felvidéki

hímzés motívumok megörökítését, terítőn, futón, szalvétakendőn, vagy igény szerinti formában.
Szakkör vezető: Szurep Miklósné, Judit.

Információ és jelentkezés: tisleraniko@freemail.hu  ill. 06-20/516-8219 
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A versenyek eredményei
Főzőverseny (marhapörkölt kategória):

I. helyezett: Pici rigó csapat,
II. helyezett: Nóri csapat,

III. helyezett: Csókák csapata
Zsűri: Bagi Judit, Kaszás László, Mészáros Imre

„Hamuba sült pogácsa verseny”:
I. helyezett: Borbély György és Borbély Petra (káposztás pogácsa),

II. helyezett: Kaszás László (töpörtyűs-sajtos pogácsa),
III. helyezett: Angyal Lászlóné (kolbászos-káposztás pogácsa)
Zsűri: Rásky Imréné Terike néni, Tislér Gyuláné Vilma néni,

Mesterházi Lajosné Manci néni

Borverseny
I. helyezett: Tóth Balázs (Irsai Olivér),

II. helyezett: Gelléri Pincészet (Chardonnay),
III. helyezett: Levendula Pince (Cabernet Sauvignon)

Zsűrizés: közönség szavazata alapján

Gratulálunk!

Támogatók, segítők

Angyal Lászlóné, Aqua CO2 Szikvíz –
Lénárt Imréné Felsőörs, Bagi Judit, Erika
Chruse, Búzavirág Népdalkör, Galambosné
Csóka Krisztina, Gelléri Pince, Gyöngy
Veronika, Herbely József, Jahn Halvorsen,
Kaszás László, Kocsis Kenese Kft. – mozgó
Húsbolt Balatonkenese, Kopcsándi Sándor,
Krámli József, Levendula Pince, Maróti
Péter, Mesterházi Lajosné, Mészáros Imre,
Papp Gyula, Pohl József, Rakk Ottó, Rásky
Imréné, Dr. Somogyi Ferenc, Szabó Pálné,
Szőke Ferenc, Szőke Ferencné, Szőllős
Zsoltné, Tamás Gergő, Tislér Gyuláné, Tóth
Balázs

Köszönjük segítőinknek és támogatóinknak,
hogy hozzájárultak a rendezvény létrejöttéhez!

FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA
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Szeptemberi útmutató a kiskertekben
Tisztelt kertbarátok!
Az augusztusi pihenő napok végeztével újra
jelentkezünk, hogy összeállításunkkal segít-
sük a kertbarátok illetve valamennyi kiskert
tulajdonos munkáját. Elmúlt a nyár, az eddi -
gi munkánk eredményeit nagyrészt betakarí-
tottuk, most már készülnünk kell a
kö  vet kező évre is. Hisszük, hogy mindenki
örömét lelte munkájának eredményében.  

Szeptember 1–6. 36. hét (átlagos hőmér -
séklet: 20°C)
Ezen a héten még folytassuk a növény -
védelmi munkákat a késői érésű gyümölcs-
fáknál. Vegyszeres védekezés esetén ne
feled kezzünk meg a várakozási idők be-
tartásáról, a közeli kultúrák takarásáról és a
permetezési napló pontos vezetéséről.
Készítsük elő pincéket, kamrákat a gyümöl -
csök tárolására (takarítás, meszelés)! Az érett
szilvát folyamatosan szedjük akár a kompót
elrakásához, akár lekvár főzéshez. Rendszere-
sen szedjük a csemegeszőlőt. Az idei mál-
navesszőket vágjuk vissza 180–200 cm-re, a
letermett, tavalyi hajtásokat vágjuk ki. Foly-
tassuk a szüreti előkészületeket. (tisztítsuk ki
a tároló edényeket, javítsuk meg a nem
megfelelő eszközöket)
Folyamatosan szedhetjük a babot, csemege -
kukoricát, és a rövid tenyészidejű karfiol
rózsáit. Ültessük el téli sarjadék hagymát!  
Szeptember első felében még folytathatjuk a
fenyőfélék metszését, ültetését. 
Szeptember 7–13. 37. hét (átlagos hőmér -
séklet: 18–19°C)
Ezen a héten még öntözzük a korábban
telepített szamócát. Kezdjük meg a későbbi

érésű almák, körték szedését, de ügyeljünk
arra, hogy csak száraz állapotban szedjük le a
gyümölcsöt a fáról, és a leszedett gyümöl csöt
ne hagyjuk kint a napon, mert megperzselőd-
het a héja. A késői érésű barackok esetében
folytassuk a növényvédelmet gyümölcs -
molyok és pajzstetvek ellen. Szedhetjük már
az őszi körtéket (Bosc kobak, papkörte, stb)
és a korábban érő borszőlők szüretjét is
elkezdhetjük. Folyamatosan szedjük a pap -
rikát és a paradicsomot, de ne hagyjuk a
szárakon vagy a tövek között a rothadó
példányokat. Száraz időben öntözzük a
karfiol, karalábé fejes-, és vöröskáposztát
6–20 mm vízzel. (ez négy zet mé terenként
6–20 l vizet jelent)
Szerezzük be az ültetésre szánt magoncokat,
jelöljük ki a helyüket és ássuk ki a gödröket. 
Szeptember 14–20. 38. hét (átlagos
hőmérséklet: 17°C) 
Ezen a héten fejezzük be a fajtaváltásra ítélt
gyümölcsfák szemzését. Új ültetésű fák ese -
tén a gyümölcsfák számára kiásott göd rökbe
szórjunk az alaptrágyának szánt tápanyagot.
(szerves trágya, vagy foszfor és kálium tar-
talmú műtrágya) Végezzük el a ribizli bokrok
ritkítását is. A már letermett alma és körtefák
védelméről se feledkezzünk meg. (varasodás,
kaliforniai pajzstetű) Vég legesen takarítsuk
be a bokorbabot és az őszi retket. Az idősebb
metélő hagymát tőosztással szaporíthatjuk.
A fejes és vöröskáposztáktól most már von-
juk meg a vizet. 
Szeptember 21–27. 39. hét (átlagos
hőmérséklet: 16°C) 
Ezen a héten már időszerű feladat az új
telepítésű gyümölcsfák beszerzése. A gyü -

mölcsfák telepítéséhez kiásott gödrökbe húz-
zunk vissza a talajt úgy, hogy az megcse -
rélődjön. Adjunk szerves trágyát is (15–20 kg),
ha van rá módunk. 
A szamócaágyásokban, csapadékos időszak-
ban gyakori jelenség a meztelen csigák meg-
jelenése és kártétele. (védekezés: Detia
granulátum) 
A nyári másodveteményként ültetett kelká-
poszta már szedhető, ne várjuk meg, amíg a
fejek megkeményednek. A hosszú tenyész -
idejű őszi karfiol első rózsáit is leszedhetjük.
Száraz időben a karfiolt és a karalábét
4–8 mm vízzel öntözzük.
Ha csapadékos az idő, szedjük fel a sárga -
répát, hogy megelőzzük a rothadást. 
Szeptember második felében szabadföldbe
vethető növények a díszmák, a szarkaláb és a
körömvirág.
Szeptember 28–október 4. 40. hét (átlagos
hőmérséklet: 15°C) 
E héten megkezdhetjük a dió szüretelését.
Fontos, hogy a külső héjától azonnal tisztít-
suk meg. A késői érésű körtéket is szüreteljük. 
Kezdjünk neki az őszi talajművelésnek, a
letermett fák körül és s zöldségágyásokban
forgassuk meg a talajt. Az idősebb fák körül
pótoljuk a tápanyagot szerves trágya vagy
műtrágya formájában. 
Folyamatosan szedhetjük a káposztaféléket,
és a sárgarépát. A későbbi érésű burgonyát
száraz időben szedjük fel. A nedvesen fel-
szedett burgonyát feltétlenül szárítsuk meg
tárolás előtt a fertőzés elkerülése érdekében. 

A FELSŐÖRSI KERTBARÁTOK NEVÉBEN

ANTAL ANDRÁS, KULCSÁR TAMÁS

„Nyári ízek télire”
Kérjük falunk szorgos asszonyait, hogy hozzák el szüreti mu-
latságunkra a sötét kamrák sűrű polcairól a nyáron készült,
hideg napokra eltett finomságokat! Szörp, sava nyúság, lekvár,
befőtt és minden más, amit a befőttes kupak fed!
A legfinomabb befőttet a közönség választja meg!
Jelentkezni lehet: konyvtar@felsoors.hu vagy
személye sen a könyvtárban, szeptember 23-ig.

Tisztelt Felsőörsi Lakosok!

Ősszel pizzázó, kávézó étterem nyitását
tervezem a Felsőörs, Fő u. 61.sz. alatt.
Szeretném az Önök segítségét kérni a

névválasztáshoz.
Szeretném, ha az elnevezés utalna
Felsőörsre, ill. a község múltjára,

történelmére. Rövid, meg jegyezhető és
magyar legyen!

Kérem, hogy ötleteiket dobják be a Fő u.
61.szám alatti postaládába, névvel, telefon-

számmal ellátva.
A nyertes javaslat beküldője 2 személyre

szóló vacsorameghívást kap!

Segítségüket tisztelettel köszönöm:
TAUBEL GYÖRGY, FELSŐÖRS, FŐ U.

FELHÍVÁS!
A Nők Felsőörsért Egyesület ebben az évben is megszervezi a krumpli és a káposzta

összeírását a község lakói részére. A krumpli 30 kg-os (100 Ft/kg),
a káposzta 10 kg-os kiszerelésben (90–100 Ft/kg) rendelhető.

Jelentkezni 2015. október 15-ig az alábbi telefonszámokon lehet:
Kalmár Lajosné, Rózsika:30/523-8737 • Kaszásné Ferenczi Anna: 70/394-4755

Kiszállítás októberben.
Nők Felsőörsért Egyesület
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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

Turkáló Felsőörsön!
TAVASZI–NYÁRI, ŐSZI–TÉLI, HASZNÁLT ÉS ÚJ RUHÁK,

CSECSEMŐKORTÓL AZ IDŐS KOROSZTÁLYIG !!!

Helyszíni átalakítást vállalunk!

Cím: Felsőörs, Alsóörsi út 1.
(Balatonalmádi útkereszteződésnél)

Telefonszám: Vargáné Emma 06-20/484-6309, 06-87/477-067
Nyitva tartás: Hétfőtől Vasárnapig 9 órától 19 óráig

Turkálj nálunk, találd meg a neked valót!
Szeretettel várok minden kedves vásárlót!

Író-olvasó találkozó
2015. október 8-án 15.00–16.00 óráig Író-olvasó találkozót tar-
tunk Jenei Zoltánnal a Rév Fülöp kötetek szerzőjével. 
Beszélgető partnere: Molnárné Perus Zsuzsanna a Cimbora
Alapítvány elnöke
Helyszín: Malomvölgy Általános Iskola tetőtere
Szeretettel hívjuk és várjuk az érdeklődőket!

TÓTH CSABÁNÉ KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ/KÖNYVTÁROS

A Falunapokon készített, kiégetett kerámia tárgyak átvehetők
a könyvtárban! (Nyitva tartás: Hétfő: 13.00–18.00, Szerda:
13.00–18.00, Csütörtök: 08.00–12.00, Péntek: 13.00–17.00,
Szombat: 08.00–10.00)
Alkotók: Angyal Bíborka, Görög Dani, Koronczai Tünde, Papp
Bálint, Papp Kristóf, Tax Peti, Vajda Anikó, Varga József

Újra indul a nagy sikerű meridián torna!
Első alkalom: 2015. szeptember 23. (szerda)

18.00 óra, Civilház
Vezeti: Kovács Lajos nemzetközi csikung tanár

Szeretettel várjuk az érdeklődőket!

Iskolai hírek
2015/2016-os tanév rendje

Őszi szünet: 2015. 10. 23–2015. 11. 01.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 10.22. (csütörtök), a szünet utáni első
tanítási nap 11. 02. (hétfő).
Téli szünet: 2015. 12. 19–2015. 01. 03.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 12.18. (péntek), a szünet utáni első
tanítási nap 2016. 01. 04. (hétfő).
Tavaszi szünet: 2016. 03. 24–2016. 03. 29.
A szünet előtti utolsó tanítási nap 03. 23. (szerda), a szünet utáni első
tanítási nap 03. 30. (szerda).
Papírgyűjtés 2015. 09. 28–10. 02.
Az iskolaudvaron kötegelve gyűjtjük a papírt a bejárattól
jobb ra és balra. Nem lesz konténer. A szállító hét közepén és
hét végén elszállítja a papírt. Kérjük, a község lakosait, hogy
az otthon összegyűlt papír leadásával támogassák az iskolát.

Őszi túrák-kirándulások
1. o. IX. 25. ALSÓÖRS KILÁTÓ
2. o. IX. 30. AJKA-NOMÁDIA
3. o. IX. 23. NAGYVÁZSONY
4. o. IX. 22. BUDAPEST (PARLAMENT)

Foci hírek
Sorsolás

1. 2015. 08. 30. 17.00 vasárnap Bakonybél–Felsőörs
kupa 2015. 09. 02. 16.30 szerda Felsőörs–Balatonkenese
2. 2015. 09. 06. 16.30 vasárnap Felsőörs–Eplény
3. 2015. 09. 20. 16.00 vasárnap Hárskút–Felsőörs
4. 2015. 10. 03. 15.30 szombat Felsőörs–Márkó
5. 2015. 10. 10. 15.30 szombat Felsőörs–Várpalota
6. 2015. 10. 18. 15.00 vasárnap Olaszfalu–Felsőörs
7. 2015. 10. 24. 14.00 szombat Felsőörs–Nagyesztergár
8. 2015. 11. 01. 13.30 vasárnap Hajmáskér–Felsőörs
9. 2015. 11. 07. 13.30 szombat Felsőörs–Balatonszőlős
10. 2015. 11. 14. 13.00 szombat Alsóörs–Felsőörs

11. 2015. 11. 22. 14.00 vasárnap Pécsely–Felsőörs
(Balatonfüreden)



8. oldal

VIII. Felsőörsi Ízutazás
Évről   évre más tájegység ételeit mutatjuk
be gasztronómiai kalandozásunkon. 
VIII. Ízutazásunkkal a Bakony és a Balaton  
felvidék ételeiből, természeti értékeiből és
kultúrájából adtunk kóstolót. Asszonyaink
és vállalkozó szellemű felsőörsi lakosok vál-
tozatos ételeket készítettek a halászlétől a
csiszkéig, bakonyi tócsi  és Jókai bableves és
még sok más ínycsiklandozó étel és sütemény
várta az idelátogatókat. A gyerekek és a fel-
nőttek kipróbálhatták támogatóink (Orbán
György, Szőke Ferenc –Gyepi, és Szőke Tamás

Bertalan) által készített népi játékokat. Tislér
Péter az íjászkodás rejtelmeibe avatta be az
érdeklődőket. A kulturális programot a helyi
csoportok fellépésével kezdtük el. Így a Miske
Óvoda, Malomvölgy Általános Iskola táncos
lábú diákjai, Búzavirág Népdalkör az alka-
lomhoz illően Balatoni Népdalcsokrot adott
elő. Színvonalas, pergő műsorral lépett fel a
Litéri Szárazág Néptáncegyüttes és Baksa
Kata – Aranypáva Nagydíjas népdalénekes.
Az utána következő táncház is sikeres volt.
A műsor közben a Bakony   Balaton Geopark
totóját sokan töltötték ki. A Mjuziköll
meglepetésműsorát helyiekből alakult am-
atőr csoport adta elő. Programunkat Szent -
ivánéji tűztánc zárta, mely Illés András
vezetésével lejthettünk. Rendezvényünk
sike réhez nagyban hozzá járult segítőink és
támogatóink önzetlen hozzáállása. Köszönet
illeti őket a nyilvánosság előtt is: 
CoDHost.hu (Sütöri Zoltán), Herbely József,
Hegedüs Zsolt, Lakatos András, Kaszás László,
Tislér Péter, Horváth Imre, Horváth Ibolya,
Orbán György, Szőke Ferenc (Gyepi), Szőke
Tamás Bertalan, Illés András, Károlyi Erzsébet
(FÉK Egyesület), Csikász Ferencné, Szabó

Pálné, Szalai Lászlóné, Schuszterné Lengyel
Zsuzsa, Nagy István, Szélesyné Papp
Zsuzsanna, Szántai Mónika, Bakony   Balaton
Geopark, Balaton   Felvidéki Nemzeti Park,
Maróti Péter, Felsőörsi Polgárőr Egye sület, Aqua
CO2 Szikvíz Felsőörs. Köszönjük Felsőörs Község
Önkormányzatának anyagi hozzájárulását. 
Utoljára, de nem utolsóként köszönet illeti
az egyesület minden tagját és a családtag-
jaikat, mert nélkülük a rendezvény nem való-
sulhatott volna meg.

KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA

NŐFE

A rendezvényről fényképeket a facebook.com/
Nők Felsőörsért Egyesület oldalunkon talál-
hatnak. Ugyanitt a Geototó megfejtéseit is lát -
hatják. Észrevételeiket, javaslataikat is
öröm mel fogadjuk.

Grófnő járt a kisfalunkban
A felsőörsi Civil Baráti Kör meghívására
2015. június 23-án Gróf  Nádasdy Borbála
írónő látogatott el hozzánk.

„Ízes élet” című könyve kapcsán mesélt az
élet éről és tapasztalatairól, élményeit a
gasztro nómián keresztül osztotta meg
velünk. Viszontagságos éveiben, távol a
hazájától a magyar kultúra és költészet
segítette túlélni a nehéz időszakot. 
Bárhol járt a világban mindig vállalta ma -
gyar ságát és népszerűsítette a magyar
„ízeket”.

A jó hangulatú beszélgetés üzenete legyünk
büszkék kultúránkra, nyelvünkre, hagyo -
mányainkra, konyhánkra.

Köszönet a maradandó élményt nyújtó vidám
találkozóért, amit ősszel tovább folytatunk.

CIVIL BARÁTI KÖR EGYESÜLET FELSŐÖRS

Gólyahír
Nagycsaládosok lettünk!

2015. 04. 07-én megszületett
harmadik kislányuk

Pásztor Dorottya!
Súlya 2900 gramm,

hossza 52 cm volt.
A Pásztor család
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