Járdafelújítás a Fő utcán
mányától 15 millió forint vissza nem térítendő
támogatást kapott.
Az építkezés ideje alatt a járdafelújítással érintett ingatlantulajdonosoktól az esetleges kellemetlenségek, kényelmetlenség miatt előre is
elnézést kérünk. A felújítás eredményeképpen
a Fő utca két oldalának járdája egységes képet
kap és biztonságosabb lesz a gyalogosforgalom,
hiszen a mostani botlásveszélyes beton járólapokat a túloldalihoz hasonló melegaszfalt
burkolat fogja felváltani.

Ezúton tájékoztatjuk az érintett lakókat, és
mindenkit, hogy a Fő utca egy jelentős
járdaszakaszának felújítási munkálatai hamarosan, várhatóan július 10-ét követően indulnak.
A felújításban érintett járdaszakaszok: Fő u.
6–32. szám közötti, mintegy 365 m hosszú
rész, valamint a Fő u. 11–15. szám közötti,
mintegy 130 m hosszú rész. A munkaterület
átadása július 10-ig megtörténik, melyet
követően hamarosan megindulnak a kivitelezési munkálatok. A kivitelező a Colas Út Zrt.

A kivitelezés összköltsége: 18 736 489 Ft, melyhez önkormányzatunk Magyarország Kor-

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Térfigyelő kamerarendszer a szelektív gyűjtőszigetnél
Évek óta tartó szélmalomharcnak vetett véget
a felsőörsi képviselő-testület azon döntéssorozata, melynek következtében gyökeresen
átalakult Felsőörs egyetlen szelektív gyűjtőszigetének a képe. A lakók is többször jelezték,
hogy áldatlan állapotok uralkodnak a Táncsics
utca elején a sportpályák mellett, négyféle
gyűjtőkonténerrel (papír, üveg, műanyag és
ruha) működő szelektív gyűjtősziget körül.
Ilyenkor hetente több alkalommal az önkormányzat dolgozói próbálták visszaállítani a rendet a gyűjtősziget körül, mely sajnos soha nem
tartott sokáig.
Ezért döntött úgy a testület, hogy kizárólag az üveg
konténert tartja meg, mivel az üveghulladék

házhoz menő rendszerben történő gyűjtése még
nem megoldott. Ezen kívül az önkormányzat a
képviselő-testület döntése értelmében három
kamerából álló térfigyelő kamerarendszert is
kiépített a problémás helyszín figyelésére. A térfigyelő kamerák felügyeletével a közös önkormányzati hivatal közterület-felügyelőit bíztuk meg.
A szelektív gyűjtősziget helyes használatáról táblát
helyeztünk ki, valamint a térfigyelő kamerák
miatt adatvédelmi jogszabályoknak megfelelő
tájékoztatót is kihelyeztünk ugyanide. A részletes
adatvédelmi, üzemeltetési és adatbiztonsági
szabályzat településünk honlapján olvasható.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Kedvezményes strandbelépők Felsőörsieknek!
2018-ban, a strandidényre gondolva Felsőörs Község Önkormányzata ismét felvette a kapcsolatot a szomszédos, stranddal rendelkező önkormányzatokkal, annak érdekében, hogy kedvezményes strandolási
lehetőséget biztosítsanak Felsőörs polgárai részére.
Alsóörs Községi Strand: Felnőtt belépő: 700 Ft helyett 500 Ft • Gyermek, nyugdíjas belépő: 500 Ft
helyett 400 Ft
Csopak Községi Strand: Belépőjegy (egyszeri belépésre jogosít): 800 Ft helyett 500 Ft • Napi jegy (napi
többszöri belépés): 1000 Ft helyett 700 Ft • Idénybérlet (fényképes): 25.000 Ft helyett 10.000 Ft
Balatonalmádi Városa a kedvezményes belépőt biztosítja a káptalanfüredi strandra a felsőörsi lakosok
számára. Alsóörs, Balatonalmádi és Csopak községek Önkormányzatának ezúton is köszönjük támogatást!
Biztonságos fürdőzést kívánunk minden felsőörsi polgárnak az idei szezonra is!
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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A Balaton Riviéra arcai: Bor és levendula
Levendulanyílás idején, június közepén
leírhatatlan szépség tárul elénk a Kishegyen,
a Levendula Pincészet birtokán. Illatfelhőben
úszik és lilába borul a táj. Egyébként is egész
évben gyönyörű itt fent Felsőörs és Lovas
határában. Alattunk a környék falvai, szinte
az egész Balaton, jobbra ellátni a tihanyi apátságig, átellenben pedig a fehér vitorlás hajókon túl a sasszeműek felfedezni vélik
a déli-part templomtornyait, amelyek visszaverik a napfényt a szőlőszemekre.
Az egyik legszebb panorámájú pincészet ez.
Amikor az ember leül a teraszra Jakab Ernő
borász szíves kínálására egy pohár rozéval,
csak bámulja a tavat meg a kiváló vörös-agyagos talajon fejlődő szőlőtőkéket: ez olaszrizling, az ott chardonnayt, juhfark, amaz a
cabernet sauvignon. Minden csendes és nyugodt, mosolygós és harmonikus.
Aki itt, a Balaton fölött egyszer megkóstolja
a Levendula Pincészet borait, a hegyközségi
versenyt sorra nyerő Faramucit, vagy a balatonfüredi borverseny győztest, a Bíbort, vagy
a 2017-es Bella Rosát, az hamarabb felejti el a
Louvre valamelyik képét, mint ezt az élményt!
Igen, jó évjárat volt a tavalyi, jó lesz a legfontosabb borok között számon tartani 2017et – értesülünk Jakab Ernőtől, aki itt tanulta
meg a borászatot, ezen a kishegyi birtokon.
2004-ben OKJ-s tanfolyamot is végzett Balatonfüreden és azt mondja, rengeteg fontos
dolgot hallott nem csak a tanároktól, hanem
a csoporttársaitól, akik már régóta borászkodtak a környéken, csak nem volt papírjuk róla,
ezért iratkoztak be a tanfolyamra. Azóta barátsággá fejlődött a tanfolyamtársak élete,
minden évben találkoznak. Jó nemzedék ez,

Jakab Ernő is minden évben az asztalra teheti
a maga érmeit. S mivel maximalista, mindig
még jobbra törekszik.
Két évtizeddel ezelőtt nem gondolták volna
a feleségével, hogy Kolozsvárt és a nagyvilágot felcserélik a Balaton-felvidékre. De így
hozta az élet és nem bánták meg. Bár sok a
munka a 3,5 hektár szőlővel, de amit csak
lehet, gépesítenek, a kis traktor folyamatosan
dolgozik. A szőlőt és a levendulát is ők
telepítették ide. Először úgy képzelték, nem
vergődnek borkészítéssel, értékesítik a szőlőt,
de aztán beleszerettek a bor tudományába és
szárnyakat kaptak, amikor első díjat nyert
2005-ben a Levendula Pincészet Juhfarkja.
Nevükben is benne a levendula virág, ez a
másik fő jellegzetességük. Amikor megépült
a nagy pincéjük, amit lassan kezdenek
kinőni, akkor jutott eszükbe, hogy levendula
bokrokkal fedjék be, mert ezeket egy évben
csak egyszer kell nyírni, nem úgy mint a
füvet, és ez valamelyest hőszigetel is, meg
hasznot is hoz, hiszen a párlata, a levendulaolaj értékesíthető. Körülbelül 4000 levendulatőből áll az ültetvény szétszórva a területen,
a ház körül, a pince tetején, a domboldalban.
A Levendula Pincészet tagja a Balaton Riviéra Turisztikai Egyesületnek. Jakab Ernő ezt
több szempontból is hasznosnak tartja.
Egyrészt, mert az egyesület által működtetett
Tourinform, illetve információs irodákban is
több törzsvásárlója van a boraiknak. S amikor
a vendégek meghallják, hogy a pincészetben
folyó bort is értékesítenek, nem csak palackozottat, kedvet kapnak arra, hogy felkeressék.
Ami bár elsőre nem tűnik egyszerűnek,
egyáltalán nem bonyolult.

Ideírjuk a Levendula Pincészet elérhetőségeit: Felsőörs és Lovas határán, a Kishegy
tetején nádtetős ház levendulabokrokkal körbevéve.
GPS koordináták: É: 46,99868, K: 17,9564
Gépkocsival Felsőőrsig, a Balaton irányából
jőve a faluban balra fordulva, a falun kívül
kell menni, ki van táblázva!
Gyalog legegyszerűbb Lovasról a templom
mellett a Kishegyi úton fel a nádfedeles ház
irányába, kb. 20 perc kényelmes séta.

Jakab Ernő borász és felesége két évtizeddel ezelőtt
még nem gondolták volna, hogy Kolozsvárt felcserélik a Balaton-felvidékre

Levendulanyílás idején leírhatatlan szépség tárul
elénk a Kishegyen

Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselőtestülete 2018. május 30-án tartotta soron
következő nyílt ülését. Az ülésen a következő
közérdeklődésre számot tartó döntések születtek.
Az önkormányzat 2017. évi pénzmaradványának
felosztásánál 18 millió forintot a beruházási
keretbe, míg 1.146.574,- forintot a működési célú
tartalékkeretbe tudtunk a 2018-as évre áthozni.
A 2017. évi helyi adóztatási tevékenységről
szóló beszámolóban elhangzott, hogy a 2015ös kimagasló év után elsősorban az iparűzési
adó folyamatos csökkenése miatt az önkormányzat helyi adóbevételei az előző évihez
képest tovább csökkentek.

A képviselő-testület döntött arról, hogy a külterületi (volt zártkerti) utcákon egységes utcanévtáblákat helyeztet ki. A táblák legyártására
az önkormányzat költségvetéséből 500 ezer
forintos keretet biztosít.
A képviselő-testület lezárta a településrendezési
terv 2017-ben indított módosításának folyamatát. Az új aktuális rendezési terv a honlapon
elérhető, megtekinthető.
A képviselő-testület döntött arról is, hogy elindítja
a ravatalozó ingatlanára a leendő kerékpárút (a
temető előtt húzódó mostani Fő utcai járda)
közelébe tervezett nyilvános WC közműcsatlakozásainak (víz, szennyvíz) tervezési munkáit.

A fontosabb önkormányzati eseményekről
szóló tájékoztatómban egyebek mellett elhangzott, hogy megtörténtek a szelektív gyűjtőszigetnél a térfigyelő kamera elhelyezésének
előkészületei, és hogy bemutatkozott Alsóörsön a körzeti fogorvosi praxist átvevő új fogorvos.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’
menüpont alatt olvashatják.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER
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Fogas kérdés
Szezon van, végre kiszabadultak a gyerekek az iskolából, özönlik a nép
a Balaton-partra. Pénteken már minden hír arról szól, hogyan dugult
be az M7-es, merre kerüljünk, illetve hány fokos a víz, várható-e vihar.
A nyaralás és a balatoni élmények egyik meghatározó kérdése: mit
együnk a pihenés alatt? Még az is, aki szigorú diétát tart a hétköznapokban, és semmi pénzért nem térne el a saláta–csirkemell párosítástól,
bőszen pásztázza a parti büfék kínálatát. Mit is ennénk, és mit ehetünk
ilyenkor? Nekem régebben, amikor még nem Felsőörsön éltem, pavlovi
reflexként a lángos után áhítozott a gyomrom, „könnyedebb” napokon
a főtt kukoricáért, ha pedig „egészségeset” szerettem volna, jöhetett a
hekk (fehérkenyérrel, mustárral és koviubival). Házi borral vagy szódával öblítettem le a lakomát.
Nem reprezentatív közvélemény kutatásom megerősítette, mások is hasonló finomságokat esznek a parton: egy barátom például sült krumplit
szokott falatozni családostul (papírtányérból, ketchuppel, műanyag villával), apukámék tavaly pörköltet ettek nokedlivel a negyven fokban.

Időközben aztán megtudtam, hogy a hekk nagyon messziről utazik
idáig, hogy a tányéromra kerüljön, a lángos irreálisan túl van árazva és
tocsog a fáradt olajban (és a rossz minőségű reszelt sajt sem segít rajta),
a kukoricáról pedig ne is beszéljünk, milyen elrugaszkodott összegekért
vesztegetik.
Mire is vágyom igazán? Gyümölcsre, balatoni halra, házi kukoricára,
valami rágcsálni valóra, szomjoltó folyadékra – úgy, hogy közben
lehetőleg minél kevesebb műanyag szemetet gyártsak.
Balatoni hal – de hát hol lehet olyat kapni? Két éve Füreden a házigazdánk méretes harcsát fogott, remek rántott falatokat készítettek
belőle. Érettségiző falubelim pedig teljes természetességgel mondta,
hogy ő bizony lemegy a partra pecázni, ha halra vágyik, tele a tó
keszeggel, ponttyal, fogassal, akár harcsát is foghat a szerencsés. Ha
harminckétszer irdaljuk be a halat, akár a szálkák is ehetővé válnak, nem
kell tartani a fulladozástól. Bár a férjemet nem kérném meg egy egész
éjszakás horgászatra, jó tudni, hogy még mindig vannak lehetőségek,
ha a helyi ételeket szeretnénk megkóstolni.
A partra már tudatosan csomagolok. Itthon főzöm a kukoricát, sütök
grissinit (keressetek rá Limara grissini receptjére az interneten), dinnyét
szeletelek hűtőtáskába. Üres kulacsot viszek, minden strandon van
jéghideg ivóvíz, amivel föltölthetem. Ha valami finomságot mégis
megkívánnánk, általában egy gombóc finom fagyit eszünk. Nekünk a
Balaton a Riviéra!
LUKÁCSNÉ PILHÁL ZSÓFIA

Alkotni jó!
Idén sem volt ez másként a Malomvölgy iskola
művészeti óráin. Alkotni azért is jó, mert valami
olyan születik ilyenkor, ami összeköti a belsőt a
külsővel, de közben nem az a cél, hogy tökéletes
művek szülessenek, hanem maga az alkotás

folyamata. Az alkotásba bele lehet feledkezni, rá
lehet hangolódni, miközben teremtünk valamit.
A gyerekekkel idén is több témát jártunk körbe,
több szempontból is megfigyelve, elemezve azt.
Kezdtük az őszi természet formáival, színeivel,

hangulataival, készültek grafikus őszi fák, esernyők, levelek. A tél is tartogatott érdekes
témákat és persze a karácsonyi ünnepkört, amire
idén is lelkesen készültünk. A karácsonyi vásárban minden portékánk gazdára talált. Hosszasan
időztünk az állatok világában, külön fejezetet
szántunk a bogaraknak, festettünk, rajzoltunk,
montázsoltunk. Tavasszal pedig a színek és
a megújulás lett a fő témánk, sokat festettünk
a tavasz friss, vibráló színeivel. Rajzpályázatokon
is indultunk, 2017. novemberében a Lombtoronyház pályázaton Piller Hajnalka könyvjutalmat kapott, idén februárban pedig a „fa”
pályázaton kapott különdíjat Fehér Lilla 2. o.
tanítványom.
Az éves munkáink – kiegészítve a veszprémi és
az alsóörsi gyerekek alkotásaival – a Megyei
Könyvtárban láthatók június végéig. Jó szívvel
ajánlom mindenkinek!
MOSONYI EMESE
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A Nemzeti Összetartozás napját
ünnepeltük

Búcsúzó nagycsoportosok
Elballagtak a nagycsoportosok! Akik búcsúznak: Cseke Bíborka,
Cserháti Ádám, Dongó Márk, Éles Konrád, Horváth Róza, Keszthelyi
Lilla Veronika, Kovács Kíra Klaudia, Mazurek Hajnalka, MolnárBereczki Gréta Elizabet, Nagy Bori, Nádudvary Hédi, Papp Réka, Pásztor
Veronika, Pergel Dániel, Szálka Boróka, Szántó Csaba, Varga Borbála
Ágnes, Varga Enikő, Varga Gréta Ilona.
Akik búcsúztattak: Budai Abigél Adrienn, Bujna Álmos Dávid,
Guzmits-Pinkavölgyi Zotmund, Katona Dominik, Pfeffer Marina
Bianka, Szabó Kolos, Szőke Gábor, Varga Dominik. Az óvó nénijük:
Simon Gabriella és Gombai Erzsébet voltak.

Ballagó 4. osztályosok
Ballagó 4. osztályosok: Csordás Zsolt, Fekonya Roland, Földi Hanna,
Horváth Dóra, Kalmár Inez, Kárpáti Anna, Kránitz Glória, Lengyel
Gergő, Nagy Eszter, Pataki Péter Márk, Tax Péter, Szabó Kincső, Varga
Léna, Vladár Hanna
Osztályfőnökük: Gyöngy Veronika

Fotók: Kulics Márta

Felsőörsös vászontáska és bögre kapható
a könyvtárban!
Ára: 1200 Ft, illetve 1000 Ft!

Hirdessen Ön is a Felsőörsi
Hírmondóban!
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Megkezdődtek komolyzenei koncertjeink!
Június 21-én Navratil Andrea és a Kobzos Együttest hallgathattuk a katolikus templomban! Örülök, hogy sokan érdeklődtek a koncert iránt
és nemcsak Felsőörsről! A három aranyalma címet viselő koncert az egyházi évkör eseményeit járja körbe, a karácsony, a húsvét és a pünkösdi
ünnep történéseit. Navratil Andreát hegedűn és kobozon kísérték a
kiváló akusztikájú templomban.

Következő koncertünk július 7-én 19.00-tól lesz a református templomban, ahol Csalog Benedek barokk fuvolán és Edőcs Fanni csemballón
mutatkozik be! Várunk mindenkit szeretettel!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA
KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

XI. Felsőörsi Ízutazás
2018. június 23-án megrendeztük nyári, hagyományos gasztronómiai
programunkat. Az egyesület asszonyainak és segítőink közös munkájának sikereként könyvelhetjük el az eseményt. A z időjárás is kegyes volt
hozzánk. Vendégeink töltött paprikát, francia lecsót, cigány lecsót,
csopaki apró pecsenyét, bácskai rizses húst, bakonyi sertés szeletet, palóc
levest, csülkös pacalt és pásztortarhonyát kóstolhattak. Asszonyaink és
segítőink finom süteményekkel bővítették a kínálatot. Nem lehetett
panasz a kulturális programra sem! 16.30-tól-22.30-ig kisebb megszakítással szórakozhattak a vendégek. Ezúttal is köszönjük Dékmárné
Forgách Zsuzsa munkáját, aki az óvodásokat tanította be. Köszönjük
Hegyvári Szilvia tanító néninek, hogy a tanév végeztével is foglalkozott
a Malomvölgy Általános Iskola kis csoportjával, a Búzavirág Népdalkörnek, aki felkérésünknek mindenkor eleget tesz. Remek programot
mutatott be a Botorka Néptáncműhely, a Dallamvilág Nosztalgia csoport
Fotók: Steiger Veronika

és az est záró műsoraként fellépő BorKöMoSzat együttes zenéjére táncolhattak, akik kitartottak. A kulturális programok közben értékeltük a
leadott gasztrótotókat is. Sipőcz József 13 találatot ért el. Volt még 5 db
12 találatos,3 db 11 találatos és 3 db 10 találatos, amelyeket díjaztunk.
A gyermekekről sem feledkeztünk meg, Lufibohóc szórakoztatta őket.
Köszönjük segítőink munkáját, akik nemcsak főztek, hanem sátort állítottak, a szórólapokat terítették, segítettek a pakolásban. Név szerint:
Csikász Ferencné, Csordás József, Derzsiné Simon Judit, Domján Kitty,
Lakatos András, Kalmár Lajos, Kaszás László, Kondor Viktória, Polczer
József, Steiger Veronika, Szabó Pálné, Szőke Ferenc, Szőllős Zsoltné.
Köszönjük Zakar Zelindának a közreműködését. Az önkormányzat dolgozóinak segítségét és Felsőörs Önkormányzatának anyagi támogatását.
KASZÁSNÉ FERENCZI ANNA – NŐK FELSŐÖRSÉRT EGYESÜLET
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ÚJ KÖNYVEK ÉRKEZTEK a könyvtárba!
Felnőtt: • Allison Pearson: Kemény dió •
Allison Pearson:Csak tudnám, hogy csinálja •
Cara Delevingne: Mirror mirror • Carolina
Schutti: Mezítláb a selymes fűben • Catherine
Anderson: Szederhold • Chevy Stevens: Soha
nem engedlek el • Elizabeth Adler: Gyilkosság
a tengeren • Finy Petra: Akkor is • Gróf
Batthyány Zsigmond: Őseim • Helena Silence:
Enigma I., II. • Jessica Shattuck: Nők a kastélyban • Julian Rubinstein: A viszkis • Lisa
Scottoline: Minden órában négyszer • Meik
Wiking: Hygge a Dán életérzés • Neil Gaiman:
Sosehol • Paul Auster: 4321 • Robert Menasse:
A főváros • Sarah Andersen: Felnőni kiábrándító • Sarah Andersen: Macskapásztor •
Sienna Cole: Lefelé a folyón • Stephen King:
Te is lebeghetsz. Az. • Széchenyi Zsigmond:
Csui!... • Széchenyi Zsigmond: Ünnepnapok •
Szécsi Noémi-Géra Eleonóra: A budapesti
úrinő magánélete • Segíts a gyerekednek!
sorozat: Biológia, kémia, fizika • Segíts a gyerekednek! sorozat: Zene • Segíts a gyerekednek! sorozat: Felnőtté válás • Segíts a
gyerekednek! sorozat: Tanulási technikák •
Segíts a gyerekednek! sorozat: Matek • Bagdy
Emőke-Dauber Béla-Popper Péter: Öröm, harmónia, boldogság • David Eagleman: Az agy
a te történeted • Duna menti kerékpárút
Ausztriában • Meik Wiking: Lykke. A boldogság nyomában • Papírszínház: Módszertani
kézikönyv • Stefano Mancuso: Zöld forradalom. A növények már feltalálták a jövőnket. • Túrázók nagykönyve: Erdély legszebb
túraútvonalai
Albumok: • 1000 olimpiai bajnok • A múlt
nagy rejtélyei • Alkonyi László: Tokaj. Iránytű
borkedvelőknek • Alkonyi László: Vigyázz,
kész, rajt: Bor! • Anett Klinger: 111 Különleges hely-Róma • Az építészet csodái • Bartos
Erika: Budapest titkai • Bea Johnson: Zero
Waste otthon avagy Kevesebb hulladék, egyszerűbb élet • Cerstin Finke-Julia Osterhoff:
Zöld homlokzatok • Fotók, amelyek megváltoztatták az évszázadot • Herczeg Ágnes:
Borok a konyhában • Hugh Jonson: Borzsebkönyv • Jamie Oliver: A pucér szakács visszatér
• John Sykers: 111 Különleges hely-London •
Mark Manson: A „lesz*rom” rafinált művészete
• Mindent a táplálkozásról • Mítoszok földjén
• Nagy Mari-Vidák István: Fűben, fában játék
• Varázslatos Föld körüli utazás • Világtörténelmi enciklopédia
Ifjúsági: • Kerstin Gier: Silber. Az álmok első
könyve • Kerstin Gier: Silber. Az álmok má-

sodik könyve • Kerstin Gier: Silber. Az álmok
harmadik könyve • Kerstin Gier: Időtlen szerelem. Zafírkék. • Kerstin Gier: Időtlen szerelem. Rubinvörös. • Kerstin Gier: Időtlen
szerelem. Zafírkék. • Kerstin Gier: Időtlen szerelem. Smaragdzöld. • Kerstin Gier: A fiúk
olyanok, mint a rágógumi… • Ulrike Rylance:
Bors Bori. Tényleg semmi gond • Ulrike
Rylance: Bors Bori. Vészhelyzet a hullámvasúton • Jeff Kinney: Egy ropi naplója. Dupla
para. 11. rész • Jeff Kinney: Egy ropi naplója.
Lépjünk le! 12. rész • Jeff Kinney: Egy ropi
filmes naplója. • Rachel Renée Russell: Egy
zizi naplója. Szerepcsere. 9. rész • Rachel Renée
Russell: Egy zizi naplója. Kutyapesztra. 10. rész
• Gellu Naum: Zebegény, a pingvin • Berg
Judit-Kertész Erzsi: A négy madár titka • Szabó
Borbála-Varró Dániel: Líra és epika • Margit
Auer: Mágikus állatok iskolája. Kővé válva. 9.
rész • L. M. Montgomery: Avonlea-i krónikák
1–2. • Cookie O’Gorman: Nindzsalány • 50
tény, amit tudnod kell a vikingekről • Szemtanú: Lepkék és pillangók
Gyerek: • Dániel András: Jó éjszakát, kuflik! •
Dániel András: A kuflik és a nagy eső • Dániel
András: Kuflik a láthatatlan réten • Dániel
András: Szerintem mindenki legyen kufli! • Dániel
András: A kuflik és a mohamanyi • Dániel
András: A világ első kuflizenekara • Dániel
András: Tengerre kuflik! • Drew Daywalt:
A nap, amikor a zsírkréták fellázadtak • Beszélgessünk róla! sorozat: Louise Spilsbury-Hanane
Kai: Éhség és szegénység. • Alex Frith és Minna
Lacey: Számok Világában • Beszélgessünk róla!
sorozat: Louise Spilsbury-Hanane Kai: Rasszizmus és intolerancia • Conrad Mason és Colin
King: Milyen egy hajó • Emily Bone:
Felfedezők és Kutatók • Emily Bone: Minden-

féle Ismeretek • Emily Bone: Számitógépek és
Programozás • Emily Bone: Vonat • Farkas
Róbert: Első könyvem az Univerzumról •
Kolozsi László: Apufa • Kukkants bele!
sorozat: Hogy működik? • Kukkants bele!
sorozat: Képes atlasz • Kukkants bele! sorozat:
Kérdések és válaszok az időről • Kukkants bele!
sorozat: Mi történik a szeméttel? • Kukkants
bele! sorozat: Tenger alatti világ • Kukkants
bele! sorozat: Kérdések és válaszok az állatokról
• Kukkants bele! sorozat: Kérdések és válaszok
a világűrről • Kukkants bele! sorozat: A világ
vallásai • Kukkants bele! sorozat: Felfedezők és
Kutatók • Kukkants bele! sorozat: Mindenféle
Ismeretek • Kukkants bele! sorozat:
Számítógépek és Programozás • Kukkants
bele! sorozat: Vonat • Harcos Bálint: Szofi
átváltozik • Harcos Bálint: Szofi tüsszent •
Harcos Bálint: Szofi varázsol • Kisgombos
mesegyűjtemény • Mit Miért Hogyan sorozat
(mini): Járműlexikon • Mit Miért Hogyan
sorozat (mini): Formák és ellentétek • Mit
Miért Hogyan sorozat (mini): Mi nő ott? •
Kárpáti Tibor: Kihalni esélyes! • Tóth
Krisztina: Felhőmesék • Riina és Sami Kaala:
Mumin eltéved • Riina és Sami Kaala: Mumin
segít • Riina és Sami Kaala: Mumin vitorlázik
• Gellu Naum: Zebegény, a pingvin
Papírszínház gyerekeknek: • A Grimm
Fivérek Meséje: A Brémai Muzsikusok • A kisbárány meg a találmány • A tavaszi Nyúl •
Arany László: A kiskakas Gyémánt Félkrajcárja
• Az aranyhalacska • Az Ebédidő • Békakirály
és Vas Henrik • Hamupipőke • Lázár Ervin:
A hétfejű Tündér • Tasi Katalin Maros
Krisztina: A soknevű Macska • Véronique
massenot: A nagy hullám

9. oldal

Gratulálunk!
A Védőnők Napja alkalmából rendezett megyei ünnepségen magas kitüntetések átadására
is sor került. Alsóörs–Felsőörs–Lovas védőnője
Gerbel Marianna kiemelkedő szakmai mun-

kája elismeréséül „KIVÁLÓ VÉDŐNŐ”
címet vehetett át, Szentesiné Gergely Mária
járási védőnő pedig kormányhivatali elismerésben részesült.

FELHÍVÁS
BORVERSENYRE! –
Kié Felsőörs legfinomabb
bora?
Hagyományainkhoz híven idén is
megrendezzük a 27. Felsőörsi Falunapok
keretében borversenyünket a közönség
szavazata alapján.
Időpont: 2018. július 21. szombat,
16.00. Civilház
Várunk minden helyi borosgazdát,
hobbyborászt fajtáként 2 üveg palackkal
a megmérettetésre! Jelentkezés:
Szőllősné Erikánál az Önkormányzatban:
06/87-577-211.
A borverseny eredményhirdetése este
18.00-kor lesz a Civilháznál értékes
ajándékokkal.

FELHÍVÁS CSALÁDI
FŐZŐVERSENYRE!
A Felsőörsi Falunapok keretében idén is
rendezünk főzőversenyt LECSÓ és
PÖRKÖLT kategóriában családok, baráti
társaságok számára!
Időpont: 2018. július 21. szombat, 8.00.
a Focipályánál.
A pörkölthöz a nevezési díj 2500Ft,
melynek ellenében 2 kg felkockázott,
vákuumcsomagolt marhahúst biztosítunk,
a felszerelést (bogács, gázpalack, stb.)
mindenki magának hozza!
A lecsóhoz nevezési díj nincs, de
kérünk előzetes regisztrációt!
A felszerelést (bogrács, gázpalack, stb.)
mindenki magának hozza!
Az önkormányzat 2 kg paprikát és 1 kg
paradicsomot biztosít mindenkinek!
A főzőverseny alatt gyerekprogram várja
a gyerekeket a pályánál!
Jelentkezés: Szőllősné Erikánál
az Önkormányzatban: 06/87-577-211.
A főzőverseny eredményhirdetése este
18.00-kor lesz a Civilháznál, értékes
nyereményekkel!

FELHÍVÁS
ÍJÁSZVERSENYRE!
ÚJ! ÚJ! ÚJ!
Időpont: 2018. július 21. szombat, 9.00.
a Focipályánál, Szélesy Bencével.
Jelentkezés a helyszínen!
A FALUNAPOKRA mindenfajta anyagi
és természetbeli támogatást, felajánlást
elfogadunk! Köszönjük!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

10. oldal

Gratulálunk Borbély Kristófnak!

• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni
a betegségeket?
Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:
BIOREZONANCIA

Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű információk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.
Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS

Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)
TALPMASSZÁZS (reflexológia)

A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk az egyes szervek nem
megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.
Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta
Szeretettel várom hívását: 20-3505658

Gólyahír
Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy második
kislányunk, Csathó Noémi Léna május 14-én
megérkezett, szülei, Csathó Dániel és Kiss
Ágnes, és nővérkéje, Luna legnagyobb örömére!
Jó egészséget
kívánunk az egész
családnak, és várjuk a
gólyahíreket!

