
10 éves a Snétberger Program
Interjú a program alapítójával, Snétberger Ferenc 

Kossuth- és Liszt Ferenc-díjas gitárművésszel

– 2008-ban Berlinben született meg az ötlet egy magyarországi roma te-
hetséggondozó program létrehozására. A központ 2011-ben jött létre Fel-
sőörsön, az egykori úttörőtábor helyén a Malomvölgyben, az erdő szívében, 
a patak mellett. Hogyan emlékszik vissza a kezdeti időkre?
– Valóban Németországban született meg bennem az ötlet, de még jó-
val hamarabb. Berlinben létrehoztam egy iskolát, amely hasonló elven 
működött, helyi roma fiatalokat tanítottam gitározni, természetesen 
sokkal kisebb számban és nem ilyen intenzív, bentlakásos oktatási mód-
szer mellett. Az alapötlet tehát megvolt, és 2011-ben az akkori mene-
dzserem, Mészáros Zoltán megmutatott egy pályázatot, és a pályázat 
megvalósításához egy ideális helyszínt – Felsőörsöt, a Malomvölgyet. 
Vele együttműködve született meg a zenei tehetségközpont ötlete. Ak-

koriban még más volt tervben, csupán annyi, hogy 10-15, maximum 20 
gyerekkel fogunk foglalkozni. Az egész programot megelőzte három év 
kemény előkészítési munka. Nagyon jó ötleteink voltak, sok munkával 
és egy lelkes csapattal sikerült a Malomvölgyben létrehozni a Snétber-
ger Zenei Tehetség Központot. Ennek a munkának ugyanúgy részesei 
voltak helyi művészek és tanárok – többek között Kováts Péter, Demel 
Eszter, Molnár Péter és a felsőörsi Nagy Edit –, mint Szakcsi Lakatos 
Béla, Lukács Miklós, László Attila vagy David Friedman, Roby Lakatos. 
Jól emlékszem az első koncertünkre, amikor a felsőörsieknek játszottak 

folytatás a 2. oldalon! folytatás a 2. oldalon!

Mintaprojekt lesz 
a napelempark

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal „Energiaközös-
ségek kialakítását és működését támogató mintaprojekt megvalósítása” 
című (2020-3.1.4-ZFR-EKM) pályázati felhívására beadott pályáza-
tunk támogatást nyert.

„Helyi napenergia-közösség Felsőörsön” címmel két körben kellet be-
nyújtani pályázatunkat. Első körben 2020. május 30-ig a Nemzeti Kuta-
tási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal előzetes szakmai támogató értéke-
lésének elnyeréséhez nyújtottuk be projektötletünket.
Az első körös szűrőn túljutva, a Hivatal 2020. augusztus 4-én kiadott 
támogató innovációs szakpolitikai véleménye birtokában a részletesen 
kidolgozott projektet 2020. szeptember 30-ig kellett benyújtanunk. 
2020. december 16-án született meg a projektünket második körben is 
támogató döntés.
A pályázatot, annak sajátságos kiírása miatt három konzorciumi taggal 
együtt nyújtottuk be. A konzorcium vezetője Felsőörs Község Önkor-
mányzata. Az elnyert támogatást a konzorciumi tagok az egyes projekt-
részek megvalósítására külön-külön kapják.

A pályázatból megvalósul:
•	 kb. 500 kW teljesítményű napelempark,
•	 akkumulátoros energiatároló,
•	 elektromosautó-töltő,
•	 elektromoskerékpár-töltő,
•	 Energiaközösség/energiaszövetkezet,

Cél: A helyben megtermelt energia felhasználása helyben, önkormányzat, 
állami szervek, helyi vállalkozások által.

A beruházás helyszíne a rekultivált hulladéklerakó területe lesz.
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azok a fiatalok, akikkel a helyiek addig csak az utcán, a boltban vagy a 
strandon találkoztak. Ugyanolyan élmény volt ez a gyerekeinknek, mint 
a közönségnek. Négy órás volt az a koncert! 
– A program az évek során szépen kiforrta magát. A tehetségkutatás, a 
zenei képzés, a munkaerőpiaci képességfejlesztés és karrier-tanácsadás, 
mind-mind része a képzésnek. Országos meghallgatásokat tartanak, s a 
leg jobbak, évente 60 fiatal, nyáron 6, ősszel és tavasszal újabb 3-3 hétre 
jöhet Felsőörsre tanulni. Hogyan értékeli az elmúlt 10 évet a képzés szem-
pontjából?
– Az idő haladtával a program egyre nőtt, fejlődött. Folyamatosan új 
helyzetekkel találtuk szemben magunkat, amelyeket meg kellett oldani, 
így soha nem dőlhettünk hátra. Épp ezért jó ez a program, mert folya-
matos megújulásban van. Az elmúlt egy évtizedben mi tanárok, mento-
rok, munkatársak és valamennyien, akik segítettek minket egy egyedül-
álló és sikeres képzést hoztunk létre. Az, hogy ilyen magas színvonalon 
tud a program működni, a Nemzeti Tehetség Program által kapott tá-
mogatásnak is köszönhető. Több, mint 300 diák tanult már nálunk. A 
képzésünkön résztvevő fiatalok olyan lehetőséget kapnak, ami az egész 
életüket, a jövőjüket megváltoztathatja. Munkánk sikerét elsősorban 
ebben mérem; közel kilencven százalékuk továbbtanul! Vannak, akik 
külföldön tanulnak tovább, mások hazai, rangos intézetek növendékei 
lesznek.
– Ön egy világszerte elismert gitárművész. Miért érzi fontosnak, hogy te-
hetséges, de hátrányos helyzetű gyerekekkel foglalkozzon?
– Életem jelentős részét ezzel töltöm, talán több energiát is szántam rá, 
mint a saját zenealkotásomra, de megéri! Mindez egy belső indíttatás-
ból, egyfajta természetes felelősségvállalásból fakad. Én tudom, milyen 
háttérből, milyen közegből érkezik hozzánk a legtöbb fiatal, Salgótar-
jánban én is így nőttem fel, szegénységben, nélkülözésben. A tehetség 
viszont hatalmas adomány. Azok a diákok, akik ennek értékét képesek 
felfogni és folyamatosan, szorgalommal fejlődni, egy jó jövő elé néznek, 
amiben számos lehetőség nyílik. Számtalan diákomra vagyok büszke! 
Nézem, ahogy kis gyerekként kaptak tőlünk egy lehetőséget néhány éve, 
és most pedig fiatal felnőttként már szárnyalnak. Olyan jó ezt megélni!
– Milyen kiválóságok kerültek ki a Központból, milyen eredménnyel, illet-
ve kik voltak a leghíresebb/legnépszerűbb oktatók a 10 év alatt?
– Legnagyobb örömöm, hogy vannak diákjaink, akik kisebb társaikat 
tanítják a felsőörsi központban. Fehér Elemér a zenei mentorunk, ő az, 
aki koncertekre kíséri a diákokat, gyakorol velük, szolfézs órákat tart 
nekik, ugyanakkor ő is részese a zenekaroknak, klarinétos. Hasonló-
képp első diákjaink egyike volt Farkas Zsolt, jazz zongorista vagy Sán-
dor Norbert, aki szintén klarinétos. Ők a Zeneakadémiára járnak most. 
Aztán van, aki abban a helyi zeneiskolában tanít, ahol egykor maga is 
tanult: Botos Renátó (hegedű) Ragyolcon, vagy Szajkó Adrián (bőgő) 
Rozsnyón. Sokan emlékezhetnek Janszó Orsolya csodálatos hangjára, 
aki Hágában folytatta tanulmányait, vagy – hogy a legfrissebbet említ-
sem –, Abdelhafez Yehia (hegedű) a Londoni Királyi Akadémia növen-
déke lesz ősztől. Olyan sokan vannak még, akik továbbtanultak, zene-
karokban játszanak vagy tanítanak ma már, és sikeresek. Nagyon büszke 
vagyok rájuk, mindegyikükre.
– Évente többször tartanak zárókoncertet a faluban és Budapesten is. Ta-
valy augusztus 20-án a fiatalok szórakoztatták a felsőörsieket egy borkós-
tolóval egybekötött nyáresti koncerten. Milyen lehetőségeik vannak fellépni 
országon belül és kívül?
– Szerencsére rengeteg felkérésünk van, évente átlag száz órát koncer-
tezünk. Az ország számos pontján játszunk és külföldi meghívásokat is 
kapunk. Sajnos a pandémia most lehetetlenné teszi mindezt, de remé-

lem, nem sokáig. Itt a környéken is gyakran vannak fellépéseink, mint 
pl. a Balatonfüredi Könyv Bor Fesztiválon, rendszeres meghívottjai va-
gyunk Kapolcson a templom és a jazz udvarnak. Emellett szinte az egész 
világot bejártuk már, nemcsak európai színpadokon volt alkalmunk fel-
lépni, hanem jártunk Vietnamban és Washingtonban is. Tényleg a leg-
különbözőbb helyekre jutottunk el, itthon a MÜPÁ-tól, a Zeneakadé-
mián és a Vigadón át a legkisebb vidéki iskolákban is adtunk koncertet.
Minden alkalom, minden közönség más, ahogy a fellépő diákok és a 
műsor is. Mindig örömmel jövünk a Civilházba, a hangulatos udvarba, 
és mi ugyanilyen szeretettel fogadjuk az iskolánkban a felsőörsi családo-
kat, érdeklődő közönséget.
– Hogyan terveznek ünnepelni, ha a járványhelyzet lehetővé teszi?
– Idén nyáron a Zeneakadémia nagytermében tervezünk egy jubileumi 
koncertet adni. Az előkészületek már megkezdődtek, reméljük létre tud 
jönni az esemény. Meghívásunk van Strasbourgba, ahol a katedrálisban 
játszhatnánk, Mexikóba, egy jazz fesztiválra, és emellett készülünk arra, 
hogy elvigyük a zenét Magyarország legkülönbözőbb pontjaira. Szeret-
nénk, ha ezáltal minél többen megismernék a programunkat, az egykori 
diákjainkat. Olyan közösségeket fogunk megszólítani, akiknek egyéb-
ként nincs lehetősége élő zenét hallgatni. Ehhez minden adott, egyedül 
a vírus áll a terveink útjában.
– Hová szeretne eljutni a következő 10 évben a Központtal?
– Szeretnék minél tehetségesebb gyerekeket találni, olyanokat, akikben 
tényleg megvan az akarat, és segíteni, hogy sikerüljön nekik a helyze-
tükből kikerülni, továbbtanulni. Szeretném, hogy a Központ tovább 
tudjon fejlődni és meg tudja tartani ezt a magas színvonalú minőséget.
– Köszönöm szépen az interjút! Munkájához sok sikert és jó egészséget kí-
vánok!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

A projekt pénzügyi keretei az alábbiak szerint alakulnak:

Pályázó neve Odaítélt 
támogatás 

(Ft)

Önrész 
(Ft)

Projekt 
elszámolható 
összköltsége 

(Ft)

Felsőörs 
Község 
Önkor-
mányzata

23.252.108,- 19.311.408,- 42.563.516,-

Ewiser 
Forecast Kft.

208.131.449,- 65.142.612- 273.274.061,-

Pannon 
Egyetem

69.083.645,- 0 69.083.645,-

Összesen: 300.467.202,- 84.454.020,- 384.921.222.-
 

Felsőörs Község Önkormányzata

Mintaprojekt lesz 
a napelempark

folytatás az 1. oldalról

folytatás az 1. oldalról
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Indul a rendezési terv módosítása  
Felhívás településrendezési terv módosítására irányuló eljárás megindításáról

A Képviselő-testület elhatározta, hogy felülvizsgálni és módosítani szán-
dékozik hatályos településrendezési eszközeit (településfejlesztési kon-
cepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv). 

A felülvizsgálat az alábbi területekre terjed ki:
a)  Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről 

szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 93. § (1) bekezdése szerint: „a 
Balaton Kiemelt Üdülőkörzet településeinek hatályos településrendezési 
eszközeit 2021. december 31-ig kell felülvizsgálni és szükség esetén mó-
dosítani.” 

b) Az önkormányzat saját elhatározásából felmerült kérdésekben.
c)  Ingatlantulajdonosok, lakosok, helyben érdekelt egyéb személyek ál-

tal beérkezett és az önkormányzat által támogatott kérdésekben.

1) Módosítási kérelmek benyújtásának módja:
Felhívok minden egyes ingatlantulajdonost, lakost, helyben érdekelt 
egyéb személyt, szervezetet, hogy amennyiben módosítási szándéka 
van, azt 2021. március 31-ig tegye meg az önkormányzat részére.

A módosítási kérelmet a felhívás mellékleteként az önkormányzat 
honlapján közzétett kérelemminta felhasználásával lehet tenni. A 
kérelem minta elektronikusan elérhető az alábbi helyen, illetve papír ala-
pon a hivatalban is rendelkezésre áll:
http://felsoors.hu/aktualis_hirek/id/896/

A kérelmeket papír alapon eredeti aláírással ellátva kérjük az önkor-
mányzat címére (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.) eljuttatni.
A kérelem benyújtására megállapított határidő jogvesztő, ezen eljárás 
keretében az ezen időpontban benyújtott kérelmek kerülnek értékelésre.

2) Kérdőív a településfejlesztés aktuális kérdéseiről:
Az önkormányzat a településfejlesztési koncepciót is felülvizsgálni szán-
dékozik, mellyel kapcsolatosan az Önök véleményét kéri.
Kérjük, hogy a felhívás mellékletét képező, újságunk ezen számával kül-
dött kérdőívet töltse ki és március 31-ig juttassa vissza az önkormányzat 
részére.

Szabó Balázs polgármester

„Tisztítsuk meg az országot!” projekt
Pályázatot nyújtottunk be az illegális hulladékelhelyezés megelőzésére. 
Eredeti terveink alapján egy külterületi ingatlan (felhagyott bányagö-
dör) hulladékmentesítésére szerettük volna benyújtani, de a pályázat 
csak önkormányzati tulajdonú ingatlan hulladékmentesítését támogat-
ta. Ezért úgy döntöttünk, hogy a legproblémásabb külterületi helyeken 
a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt.
A szelektív gyűjtőszigetnél 2018-ban telepítettünk térfigyelő kamerát. 
Ezt követően szinte egy csapásra megszűnt az addig nagy közfelhábo-
rodást okozó áldatlan állapot. Most három újabb helyszínen szeretnénk 

kamerát felállítani: a temetőnél, az Eperfa sor végén a keresztnél és az 
Öreg-hegyen az Almádi út Csárda utcai buszmegállójánál. Települé-
sünk élhetőbbé, rendezettebbé válhatna, ha nem kellene hetente kétszer 
az önkormányzat dolgozóinak az illegálisan lerakott hulladék gyűjtésé-
vel fáradozniuk.
Pályázatunk sikeressége esetén tavasszal ki is helyeznénk az új kamerá-
kat. Ezek felvételei meglévő térfigyelő rendszerünk központjában len-
nének rögzítve.

Felsőörs Község Önkormányzata 

http://felsoors.hu/aktualis_hirek/id/896/
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Lakossági szemétszedés
Ismét tartunk szemétszedést, falutakarítást rendhagyó módon a ve-
szélyhelyzetre tekintettel eltérő szabályokkal a faluban. Ennek időpont-
ja 2021. március 19-20-21-ei hétvége. Az önkormányzat csak koor-
dinálja az önkéntesek szabadidős célú gyaloglását. Az időpont tetszés 
szerint választható. Kérjük, hogy a veszélyhelyzet miatt, most családok, 
egy háztartásban élők vállaljanak egy-egy utcarészt, területet, erdősá-
vot, ahol megtisztítják a szeméttől környezetünket. Zsákot, kesztyűt 
az Önkormányzat biztosít. Jelentkezni a közösségszervezőnél a 06 (70) 

320-6854-es számon, vagy a konyvtar@felsoors.hu címen március 18., 
csütörtökig lehet!
Az önkormányzat munkatársai hétfőn szállítják el a kihelyezett zsáko-
kat! Köszönjük!
Figyelem!
A kellegykertesz.hu felajánlásából a szemétszedésen regisztrálók és részt 
vevők ez évi kerti zöldhulladékát háztartási mennyiségben (250 l) in-
gyen átveszi. Telefonszám: Bazsó Gábor: 06-70-509-07-83.

Önkormányzati hírek
Bár a veszélyhelyzet ideje alatt a képviselő-testület hivatalosan tovább-
ra sem tud ülésezni, ettől függetlenül az önkormányzati döntések előtt 
mindig kikérem választott képviselőink véleményét a veszélyhelyzeti 
előterjesztésekről.
Januárban módosult a Balatonalmádi Szociális Társulás által fenntartott 
Balatonalmádi Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgá-
lat intézményneve. A társulás tagja Felsőörs is. Az intézmény új neve: 
Gondos Panni Család- és Gyermekjóléti Központ és Szociális Szolgálat. 
Az új elnevezésű intézményről a Kossuth Rádió „A hely” című műso-
ra készített helyszíni riportot. A stáb február elején Felsőörsön is járt: 
https://mediaklikk.hu/kossuth-radio/cikk/2021/02/09/a-hely-gon-
dos-panni-csalad-es-gyermekjoleti-kozpont-balatonalmadi-1-resz/ 

Az önkormányzat az eddigi eredményes együttműködésre tekintettel 
támogatta Borbély Zoltán r. alezredesnek a Balatonalmádi Rendőrkapi-
tányság vezetőjévé történő kinevezését.
Az óvoda nyári zárva tartási időszakát 2021. július 26. – augusztus 19. 
között, míg az óvodai beiratkozás időpontját 2021. április 22. (csütör-
tök) 8.00-16.30 között állapítottuk meg.
Az önkormányzati döntések eredményeként születő/módosuló ren-
deleteket, határozatokat községünk honlapján (www.felsoors.hu) az 
 „Önkormányzat” –> „Rendeletek” illetve „Határozatok” menüpont 
alatt olvashatják.

Szabó Balázs polgármester

Beszéljünk emberként!
Bevallom, nem szokásom gyakran véleményt nyilvánítani nagy közön-
ség előtt, ám az utóbbi hetekben tapasztalt kommunikáció a település 
közösségi felületein írásra késztetett. Amikor gyerek voltam, Felsőörs 
jóval kisebb település volt a mainál. A postán, a boltban, az utcán, a fod-
rásznál futottak össze az emberek, vitatták meg ügyes-bajos dolgaikat 
egymással. Mondhatnánk persze, hiszen még a betárcsázós internet is 
luxusnak számított egy-egy háztartásban! Ma is beszélgetünk az utcán, 
ám megjelent az új csatorna a közösségi oldalak formájában – a kom-
munikáció egy kevésbé személyes útja, ahol karakterek segítségével üze-
nünk ország-világnak. Az élő beszéd sajátosságai elcsökevényesednek, 
nincsenek gesztusok, hanglejtések. Szabadabbak, bátrabbak, szókimon-
dóbbak lettünk ezen a csatornán keresztül? Olvasva a település oldalain 
a kommenteket, meg kell, hogy állapítsam, igen. Leírunk olyan dolgo-
kat is, melyeket élő szóban máshogyan mondanánk el. Miért gondoljuk, 
hogy helye van olyan kijelentéseknek az írott kommunikációban, me-
lyeket szemtől szembe nem mondanánk ki? Mielőtt lenyomjuk egy-egy 
posztunk, kommentünk megírása után az Enter billentyűt, visszaolvas-

suk, amit írtunk? Végiggondoljuk, hogy valóban célt ér-e az üzenetünk, 
van-e egyáltalán értékes üzenete a leírtaknak?
Egyre többen élünk ebben a faluban, egyre többféle életfelfogás, érték-
rend és gondolat találkozik, és ütközik is alkalmanként. Például van, 
aki nem örül, hogy a háza előtt vezet el az új kerékpárút, van, aki húsz 
esztendeje várt arra, hogy egyáltalán megépüljön. Mindennek van jó 
és rossz oldala, mindenben lehet hibát találni. De lehetne örülni is sok 
dolognak, bár a mai kor emberében sok minden a település életének 
mikéntjével kapcsolatban szinte elvárásként fogalmazódik meg. Ezek 
közül számos történést a régi lakosok egy régóta várt, vágyott előrelé-
pésnek tekintenek. Ne keressük mindig mindenben csak a hibát, és ne 
akarjunk városi fejjel élni egy alig kétezer lelkes faluban! Közeledik a ta-
vasz, inkább nézzünk körül a környezetünkben, örüljünk annak, amink 
van, tegyünk szűkebb közösségünkért valamit! Vagy csak beszélgessünk 
egy jót az utcán a szomszédainkkal, faluközösségünk egy tagjával. Le-
gyünk tagjai a közösségnek, de a cselekedeteink, és ne a kommentjeink 
határozzanak meg bennünket!

Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
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Kérdezz-felelek 
a Felsőörsön folyamatban lévő projektek kapcsán

A tornaterem építése kapcsán felmerült 
kérdések

– Mit tesz a kivitelező, hogy a teherautók kere-
keire a legkevesebb sár tapadjon?
– A kivitelezés területén ideiglenes utat alakí-
tottunk ki, melyet zúzott kővel fedtünk a lehe-
tő legkevesebb sár kihordása érdekében.
– Megtesz-e mindent a kivitelező, hogy a teher-
autók kerekeire tapadt sarat eltávolítsa?
– Mindent megteszünk a sár kihordása elkerü-
lésére. Első körben a sarat az út mellé, majd a 
kivitelezés helyszínére visszaszállítjuk.
– Tervezi-e a kivitelező a közútra felhordott 
szennyeződés eltávolítását? Ha igen, mikor?
– A közútra kihordott sarat minden nap, na-
ponta többször takarítjuk.
– A kivitelező a főúton a gyalogátkelőnél elhe-
lyezett-e csúszásveszélyre figyelmeztető táblát? 
– Kijelölt gyalogátkelő hely a helyi kisboltnál 
illetve a focipálya előtt van. A kiközlekedő te-
herautók az esetlegesen a kerekeire tapadt sarat 
már a Körmendy prépost utcán „elhagyják”, 
így nem indokolt ilyen messzire elhelyezni 
csúszásveszélyre figyelmeztető táblát.
– A Körmendy utca rendkívül szűk és sok régi 
ház áll rajta. Végeztek-e állapotfelmérést a há-
zak kapcsán?
– Készült állapotfelmérés az út és a környező 
házak kapcsán is, ezeket fényképekkel doku-
mentáltuk.
– Mely utakat használják az építkezéshez, van-e 
erre szabály? 
– A legrövidebb úton jutnak be a gépek az 
építkezéshez, vagyis a Körmendy utca felső 
szakaszát használjuk, a Bárókertek felé csak 
elvétve megy autónk. 
– Melyek az építkezés várható következő szaka-
szai? Ezek milyen kellemetlenségekkel járhat-
nak a lakók számára?
– Megtörtént az épület alapozása, hamarosan 
elkezdődnek a vízszigetelési munkák, vala-
mint előttünk áll a szerkezet építése, ezzel pár-
huzamosan a kőműves munkák.
– Mettől meddig dolgoznak naponta?
– Reggel 7-től 17.00-ig lehet számítani a mun-
kagépek mozgására, hétvégén, ha nem muszáj, 
nem dolgozunk. A vasárnapok mindig szaba-
dok. Az építkezés okozta kellemetlenségekért 
a lakosság szíves elnézését és türelmét kérjük!

Köszönet a válaszokért Pintér Károly fő-épí-
tésvezetőnek.

A bicikliút építése kapcsán felmerült 
kérdések

– Mikor lesz a bicikliút átadása?
– A teljes szakasz műszaki átadása jelen állás 
szerint 2021. március 26-án fog megkezdődni, 
melynek lezárására 30 nap áll rendelkezésre. 
A műszaki átadást követően a közlekedési ha-
tóság fogja forgalomba helyezni az elkészült 
létesítményt.
– Mi hiányzik még?
– A teljes nyomvonal több szakaszból áll. A 
létesítmény jelentős része elkészült, a hátralévő 
munkák közül Alsóörs IV. szakaszon (ez a May 
János utca folytatása) egy rövid, kb. 100 m-es 
szakasz aszfaltozásának hiánya a leglátványo-
sabb. A többi szakaszon a forgalomtechnikai 
elemek elhelyezése (táblázás, burkolatjelfestés, 
korlátok befejező munkálatai, felhajtásgátló 
elemek), kisebb tereprendezések, rövidebb 
szakaszokon padkaépítés van hátra.
– Helyesen vannak-e elhelyezve a táblák-Fel-
sőörs kezdete-vége táblák a Hamuház köznél, 
illetve ki vizsgálja ezeket felül? Miért oda lettek 
téve, ahová? 
– A kerékpárút megépítéséhez a Veszprém 
Megyei Kormányhivatal Közlekedési és Mű-
szaki Engedélyezési Főosztály, mint illetékes 
közlekedési hatóság adott építési engedélyt 
(helyszíni bejárás alapján) ill. többek között a 
Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság szak-
hatósági hozzájárulásával. A kérdéses szakasz, 
mint a Csiker utca folytatása lakott területen 
kívüli útszakaszként került engedélyezésre. A 
kihelyezett táblák kizárólag a lakott terület 
kezdetét és végét jelentik, semmiképpen sem 
a kül- és belterület határát (egyébként a meg-
épült út egyik oldala külterületi, a másik olda-
la belterületi ingatlanokon helyezkedik el). Az 
út forgalomba helyezése után a közútkezelő a 
forgalmi rendet felülvizsgálhatja, és saját ha-
táskörében módosíthatja.
– Milyen KRESZ-szabályok vonatkoznak a bi-
cikli úton közlekedőkre?
– A tervezett létesítmény több úttípust tartal-
maz. Felsőörs esetében az alábbiakat:
Vegyes forgalmú útszakaszok (itt minden jár-
mű közlekedése megengedett a KRESZ szabá-
lyainak megfelelően) – általában kis forgalmú 
útszakaszok
•	 Csiker utca (7219-es j. úttól (Trafó) a Mis-

ke utcáig) 
•	 Miske utca (Csiker utcától az Eperfa sorig)

•	 Eperfa sor – Körmendy prépost utca
•	 Béke utca – ez a szakasz a járműveknek 

egyirányú, a kerékpárosok közlekedése két-
irányban megengedett

•	 Petőfi Sándor utca
•	 Felsőörs V. szakasz (Kinizsi utcai buszmeg-

állótól a murvabányáig tartó szakasz)
Közös gyalog- és kerékpárút (kizárólag kerékpár 
és gyalogos közlekedésre igénybe vehető felület)
•	 Petőfi Sándor utcától a Kinizsi utcai busz-

megállóig tartó szakasz
Kerékpárút
•	 Murvabányától Veszprém közigazgatási 

határáig tartó szakasz (a tábla a kétkerekű 
kerékpárok közlekedésére kijelölt utat je-
lez; a segédmotoros rokkantkocsi, a gépi 
meghajtású kerekes szék és a kétkerekű se-
gédmotoros kerékpár lakott területen kívül 
a kerékpárutat igénybe veheti, ha ezt jelző-
tábla nem tiltja. A kerékpárúton más jármű 
közlekedése tilos.)

– Milyen forgalomlassító táblák lesznek kitéve a 
bicikliút felsőörsi szakaszán?
– Forgalomlassító táblák kihelyezésére a ke-
rékpáros nyomvonal Felsőörs közigazgatási 
határán belül nincs szükség, a Csiker utcán az 
Önkormányzattal közös bejáráson születhet 
döntés sebességkorlátozás bevezetéséről.
– A Csiker utcán közlekedhetnek-e autók?
– A Csiker utca mellett több, mint 40 ingatlan 
található, melyek megközelítését továbbra is 
biztosítani szükséges, így a személygépjármű-
vek (ill. a területek műveléséhez szükséges jár-
művek behajtását) továbbra is biztosítani kell.
– Lesz-e még fásítás az út mentén, illetve terep-
bútor elhelyezés?
– A megépült nyomvonal mentén további fá-
sítás és növénytelepítés várható a projekt kere-
tein belül. Ugyanígy kültéri padokat is készü-
lünk kihelyezni.
– Sokakban ellenérzést váltott ki a betonfal 
megépítése. Mik a tervek a fallal, hogy élhetőbb 
legyen? Miért kellett rá korlát?
– Műszaki ellenőrként a megépült létesítmé-
nyek későbbi életútjára nincs rálátásom, de 
az Önkormányzat tervezi a támfal befuttatá-
sát növényekkel. A korlátot a közterületként 
funkcionáló részre helyeztük ki a leesésveszély 
csökkentésére. A temető előtti támfal nagy ré-
sze lakossági kérésre növényültető betonkosár-
ral lett kiváltva.
– Köszönöm szépen a válaszokat!

Dr. Pásztorné Simon Annamária
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Képriport az iskolabővítés / tornaterem építéséről
Újságunk előző számának megjelenése óta tovább haladtak az iskola ingatlanán a munkálatok, melyekről képekben számolunk be.



77

Sikeres pályázatok az oviban
Az idei év is jól indult intézményünkben. Két pályázaton is eredmé-
nyesen szerepeltünk. Az egyiket a Generali a Biztonságért Alapítvány 
hirdette meg, melyen egy 150.000 Ft értékű közlekedésbiztonsági él-
ményprogramot és közlekedésbiztonsági eszközcsomagot nyertünk. Az 
élményprogram az intézményben valósul meg a nevelési év folyamán.
A másik a Galgamenti Népfőiskola és Humusz Szövetség 10. alkalom-
mal meghirdetett a Komposztünnephez kapcsolódó országos pályázata 
volt, melynek témája a „Biodiverzitás szuper éve” volt. Próbáltuk minél 
több oldalról megközelíteni és közelebb hozni a gyermekekhez ezt a té-
mát. Segítségünkre volt Somogyi Boglárka, aki előadásával gazdagította 
a gyermekek ismereteit. Különböző talajmintákat gyűjtöttünk, össze-
hasonlításokat végeztünk, Ujvári Zsolt Tündérzug meséjéhez kapcso-
lódóan gömböcugrókákat készítettünk burgonya, fogvájó és szegfűszeg 
felhasználásával. A hét zárásaként kincskeresés volt a Miske dombon.
Beszámolónk és heti tevékenységünk elismeréseként az óvodai korcso-
portban intézményünk 1. helyezést ért el. Szakmai munkánkat segítő 
könyveket, eszközöket kaptunk.
Nagyon örülünk annak, hogy mások is elismerik munkánkat és meg-
erősítenek bennünket abban, hogy mennyire fontos a gyermekek egész 
személyiségének  fejlődése szempontjából a közvetlen tapasztalati úton 
történő tanulás.

Nagy Zsuzsanna 
intézményvezető
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Gólyahír
 
2020. december 29-én megszületett Felsőörs új lakója, Hári Bence. 
3850 grammal és 55 cm-rel látta meg a napvilágot testvére, Boglárka és 
szülei – Kőfalvi Viktória és Hári Krisztián – nagy örömére.

Szeretettel gratulálunk szerkesztőségünk nevében, 
várjuk a további gólyahíreket!

Ingyenes 
hirdetési lehetőség 
a helyi vállalkozók, 

szolgáltatók megsegítésére!

A Felsőörsi Hírmondó tervezett különszámába vár-
juk a Felsőörsön tevékenységet végző, elsősorban 
felsőörsi vállalkozók, szolgáltatók hirdetéseit elér-
hetőségükről, tevékenységi körükről. A hirdetése-
ket egységes formában és adattartalommal kívánjuk 
megjelentetni, ezért kérjük, az adatok felvételével 
keressék közösségszervező kollégánkat:

dr. Pásztorné Simon Annamáriát 
a +36-70-320-6854-es telefonszámon 

vagy levélben: konyvtar@felsoors.hu címen 
legkésőbb 2021. március 20-ig!

Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete

Kedves Olvasók!
A közösségi színtér kényszerű zárva tartása alatt elké-
szült Felsőörs helytörténettel kapcsolatos adatbázi-
sa. Olyan nagyszerű könyvek érhetők el innen, mint 
 Veress D. Csaba Felsőörs Évszázadai, vagy Bedy Vince  
A felsőörsi prépostság története című írása.
Az adatbázis időrendi sorrendben közli a faluról meg-
jelent publikációkat, elsősorban a tudományos íráso-
kat. Nagy részük a katolikus templom felújításaival 
kapcsolatosak, de találunk írást a református teme-
tő sírköveiről, Eötvös Károly balatoni írásáról, vagy 
 Rásky Mihályné Zsuzsa néni publikációiból. Olyan 
újságcikkek is elérhetők innen, amelyek a faluval (a ka-
tolikus templommal) kapcsolatosak, de már csak nehe-
zen fellelhetőek.
Az adatbázis folyamatosan frissül és kiegészül!

Várjuk észrevételeiket az oldallal kapcsolatban ide: 
konyvtar@felsoors.hu

Az adatbázis elérhető a község honlapjáról:
www.felsoors.hu/adatbazis

Jó olvasgatást kívánok hozzá!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező, könyvtáros

Az adó 1 %-a a következő 
szervezeteknek ajánlható fel 

Felsőörsön:
Civil Baráti Kör Egyesület 18927625-1-19

Felsőörsért Közalapítvány 18925575-1-19

Felsőörsi Country Egyesület 18654903-1-19

Felsőörsi IKSE 19265881-1-19

Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület 

 18938663-1-19

Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány 

 18913048-1-19

Iskola Alapítvány 18914908-1-19

Nők Felsőörsért Egyesület 19380458-1-19

Kérjük, segítsék a felsőörsi egyesületek, alapítványok 
működését adójuk felajánlásával!

mailto:konyvtar@felsoors.hu
mailto:konyvtar@felsoors.hu
http://www.felsoors.hu/adatbazis
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