
Az A.B.F.R.A 
titkos és örömteli üzenete

Sokáig nem tudtam, hogy mit jelent ez az öt betű: A.B.F.R.A. Sokszor 
betűztem, amikor gyermekként nagyapám kézen fogott és elvitt alföldi 
szülővárosom temetőjébe. Merthogy ott láttam először az öt betűt – fej-
fákon, síremlékeken, egyszerűbb vagy igényesebb sírköveken. Amikor 
már felnőttként megtudtam, hogy mit jelent, örültem a jelentésének: A 
Boldog Feltámadás Reménye Alatt! Arra gondoltam, hogy milyen kár, 
hogy a temetők síremlékei őrzik ezt a kódolt feliratot, amit már senki 
sem ért. Miért lenne csupán sírkődísz ez a csodálatos üzenet? Jó lenne 
kiszabadítani a földi élet utolsó állomáshelyéről ezt az öt szót, és felírni 
pólókra, autók hátuljára, házak bejárata fölé, de legfőképpen a szívünk-
be! Hatalmas reménységet kaptunk a feltámadásban, amit lehet, hogy 
még keresztényként sem gondolunk komolyan! Valójában a feltámadás 
a keresztény üzenet magja! Minden köré épül. És, hadd mondjam így, ez 
a mag olyan, mint egy nukleáris mag – sugárzik. Erő van benne! Győze-
lem van benne! Megújító áldás van benne! Kihatással van életünk min-
den napjára. A Covid különösen is közel hozta a halált. Napról napra a 
halál híreire ébredünk. Szomorú statisztikákat hallunk. Lehet, hogy van 
az ismerőseink között is olyan, akit a Covid miatt vesztettünk el. A halál 

hírei elveszik az erőt. Mára sokan kime-
rültek, megfáradtak, közömbössé váltak. 
Túlélni akarunk – valahogy. Bíztatjuk 
egymást, magunkat – „Majd csak ki-
kecmergünk ebből is!”, „Még sohasem volt, 
hogy valahogy ne lett volna!” „Egyszer 
csak vége lesz…” És ha tényleg vége lesz, 
akkor győztünk? Legyőztük a halált? 
Már nem kell miatta aggódnunk? A ha-
lál sötét felhője egész életünket elkíséri. 
Kikerülhetetlen. Mindig csak eltakarja 
az életet! És ha nincs olyan reményünk, 

amely nála erősebb, akkor legyőz. Ha nincs fegyverünk a halál könyörte-
lensége ellen, akkor minket is letipor. Nem mondjuk ki, - mert bele sem 
gondolunk talán, - de egész életünkben a halál foglyai maradhatunk! 
Nem gondolunk rá, nem foglalkozunk vele. Tagadjuk. Azonban ez csu-
pán menekülés. Már most győzhet felettünk a halál, ha nem látunk túl 
rajta, ha nincs nagyobb reményünk. Csak önmagunkban eszköztelenek 
vagyunk a halállal szemben, nincs rá válaszunk. Félünk tőle.
Miért maradnánk így? Miért kellene egész életünkben a halállal kapcso-
latban sötétben tapogatóznunk? Miért kellene megadnunk magunkat a 
félelemnek? Hiszen a feltámadás megtörtént! Egy csendes hajnalon Jé-
zus Krisztus megküzdött a halállal és legyőzte. Azóta az örömhír hallha-
tó, olvasható: ahogy Ő feltámadt, mi is feltámadunk. Ahogy Ő átment a 
halálon és él, mi is csupán átmegyünk rajta és élni fogunk. Nincs többé a 
halálnak uralma felettünk! Miért ne adnánk meg magunkat az Életnek?
Ez az egész Covid járvány, azzal, hogy ennyire a mindennapok részévé 
tette a halált, hatalmas ébresztőt fúj, ha jól figyelünk. Gondolkodj em-
ber! Mibe veted reménységedet? Mi a kapaszkodód? Ez a több, mint egy 

év, ami ránk nehezedik, teljesen lecsupaszít, elveszi eddigi kapaszkodó-
inkat, reményeinket, szembesít azzal, hogy NINCS más reményünk a 
halállal szemben, egyedül a Feltámadott Jézus Krisztusba vetett hit! Míg 
a halál bezárja előttünk az ajtót, a feltámadás kinyitja! Húsvét üzene-
tét egy kinyíló ajtó adja vissza a legjobban. Jézus átment az ajtón, előre 
ment, és az ajtót nyitva hagyta maga után! Ezen a nyitott ajtón keresztül 
fény szűrődik ki, tisztaság árad ki, erő és áldás, szentség és igazság su-
gárzik ránk. Az Élet ragyog be minket! Megelevenítő, megújító ezt az 
ajtót felfedezni és a mindennapjaink részévé tenni. Erőforrássá válik! A 
Boldog Feltámadás Reménye Alatt élni egészen más, mint a halál kiszol-
gáltatottjaiként, félelmekkel a szívünkben élni! Elgondolkodtam azon, 
hogy most, amikor a 3. hullám tetőzik, és a legrémisztőbbek az adatok, 
akkor lépünk Húsvéthoz közelebb. Amikor a legsötétebb időszakon 
megyünk át, az Ünnep a legnagyobb fényhez visz közelebb. Vegyük 
észre ezt az időzítést! Ne adjuk meg magunkat a halál erőinek, hanem 
keressük a feltámadás reményében rejlő erőt, legyen szemünk meglátni 
a kinyílt ajtót, és engedjük, hogy a halálon győztes, élő Jézus megfogja a 
kezünket! Észre fogjuk venni, hogy új erőre kapunk, megelevenedünk, 
megújulunk. Szerintem a legtöbben vágyunk rá. Kívánom, hogy élj Te 
is A.B.F.R.A.!

Kántorné Pólus Ibolya ref. lelkész

Sikerrel zárult a 
„Tisztítsuk meg az országot!” 

projektre benyújtott 
pályázatunk

Pályázatot nyújtottunk be az illegá-
lis hulladékelhelyezés megelőzésére. 
Eredeti terveink alapján egy külterü-
leti ingatlan (felhagyott bányagödör) 
hulladékmentesítésére szerettük volna 
benyújtani, de a pályázat csak önkor-
mányzati tulajdonú ingatlan hulladék-

mentesítését támogatta. Ezért úgy döntöttünk, hogy a legproblémásabb 
külterületi helyeken a megelőzésre helyezzük a hangsúlyt.
A szelektív gyűjtőszigetnél 2018-ban telepítettünk térfigyelő kamerát. 
Ezt követően, ott szinte egy csapásra megszűnt az addig nagy közfelhá-
borodást okozó áldatlan állapot. Most három újabb helyszínen fogunk 
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 sikeres volt, 5,8 millió forintot nyertünk térfigyelő kame-
rák telepítésére, így hamarosan kihelyezzük az új kamerákat. 

Felsőörs Község Önkormányzata
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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.

Március elsején elkészült az önkormányzat 2021. évi költségvetése. 
Az erről szóló rendelet az önkormányzat költségvetésének főösszegét, 
központi irányító szervi támogatás nélkül, 808 153 495 Ft bevétellel és 
808 153 495 Ft kiadással állapítja meg. A költségvetés a veszélyhelyzeti 
körülményekhez képest továbbra is stabilnak és kiegyensúlyozottnak 
mondható.

Az önkormányzat március elején megkötötte a konzorciumi megállapo-
dást a napelempark mintaprojektet elnyerő partnereivel. Ezzel egyidő-
ben az önkormányzat a rekultivált hulladéklerakó területére bérleti fel-
hívást tett közzé.
Két, a virtuális térben megtartott lakossági fórumot követően, 2021. 
március 3-tól életbe lépett a településkép védelméről szóló rendelet mó-
dosítása.
Szinte ugyanekkor elindult a rendezési terv (településfejlesztési koncep-
ció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) 
módosítási folyamata.
Ideiglenes jelleggel, az iskolabővítés kivitelezési munkáinak idejére, a 
Körmendy prépost utca Batthyány tér felőli végén leszereltük a 3,5 ton-
nás súlykorlátozást.
Újból beadtuk támogatási kérelmünket a Csalogány utca É-D-i részé-
nek felújítására.
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

Lakossági fórum
Videokonferencia lesz a kerékpárút-építéshez kapcsolódó 

növénytelepítésről
Az online lakossági fórumhoz az alábbi címen lehet csatlakozni:

https://meet.google.com/npb-rzjb-ajh
Időpontja:

2021. április. 22. 17:00-18:00

A videokonferencián az előzetesen elkészített növénytelepítési terv ter-
vezetéhez várjuk javaslataikat, véleményüket.

Szabó Balázs polgármester

Védekezés a járvány ellen
Megkérdeztük Felsőörs háziorvosát, Dr. Bardóczi Miklóst a világjár-
ványt okozó koronavírus elleni védőoltásról. Hol tart az oltás a praxi-
sában?
A Doktor Úr mindenekelőtt mindenkitől türelmet kér. Aki regisztrált 
az oltásra, az szerepel a háziorvosoknak küldött listán minden megadott 
elérhetőségével. Ez alapján a háziorvos fogja keresni a pácienseket, hogy 
mikor és hova jöhetnek a védőoltás beadására. Minden esetben telefo-
non értesítik az érintetteket. Akik a háziorvosnál nem adható oltásra, 
vagyis a Pfizer-BioNTech által gyártott oltásra jogosultak, azoknak oltó-
pontra kell menniük. A Doktor Úr telefonon erről is részletes informá-
ciót ad, amikor az aktuálissá vá-
lik. Eddig a legidősebbek, illetve 
a krónikus betegek kaptak oltást. 
Oltóanyagtól függően, az Astra-
Zenecát a 60 év alatti krónikus 
betegek, a  Pfizer-BioNTech-et 
a legidősebbek, a Szputnyikot a 
60 feletti, krónikus betegségben 

nem szenvedők kapják. A Sinopharmot is az idősebbeknél kezdték. 
Az oltás miatt tehát nem kell hívni a rendelőt, ezzel nem kerülünk 
hamarabb sorra, fölösleges, adott esetben zavaró is lehet. Fontos azt is 
tudni, hogy a már beoltottaknak is be kell tartani a mindenki számára 
előírt járvány ügyi szabályokat pl. továbbra is viselni kell a maszkot, 
ahol ez kötelező.
A beoltottaknál az oltás következtében súlyosabb mellékhatás eddig 
nem jelentkezett. Egy-két beteg volt az oltás után lázas, de egy nap alatt 
ez is elmúlt.
A járványügyi adatok Felsőörsön is emelkedő tendenciát mutatnak, a 

betegek zömében fiatalok, ezért 
mindenkit kérünk a szabályok 
betartására. Lehetőségeiken belül 
is csökkentsék a személyes talál-
kozások számát és maradjanak 
otthon!

Felsőörs Község 
Önkormányzata
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Módosult a településképi rendelet
2021. március 3-tól két online lakossági fórum megtartását követően 
módosult a településkép védelméről szóló rendelet és a Településképi 
Arculati Kézikönyv.
A településkép védelmével kapcsolatos dokumentumok honlapunkon is 
elérhetők a http://felsoors.hu/Telepuleskep címen.
A módosítás egyik fő célja az volt, hogy az egyre fokozódó külterületi 
építkezéseknél se legyenek településképi szempontból szabályozatlanul 
hagyva az egyébként nem beépítésre szánt területek.

A másik ok pedig az utcaképi szempontból kilógó, későbbiekben építe-
ni tervezett „emeletes házak” eddigieknél is hangsúlyosabb korlátozása 
a területi védelem alatt álló településképi övezetekben.
A módosulást követően nem változott az az előírás, hogy Felsőörsön 
minden tervezett építési tevékenységnek településképi konzultáción, 
vagy településképi véleményezési eljáráson kell átesnie az építkezést 
megelőzően.

Szabó Balázs polgármester

Segítség a komposztáláshoz
Az önkormányzat saját költségvetéséből robbanómotoros, hordozható 
ágdarálót vásárolt 250.000 Ft értékben. Az ágdarálót 20.000 Ft kaució 
ellenében minden felsőörsi lakos ingyenesen kölcsönözheti az önkor-
mányzattól. Célunk, hogy segítséget nyújtsunk a felsőörsi ingatlanokon 
keletkező zöldhulladék helyben történő komposztálásához, vagy mul-
csozás során történő felhasználáshoz. Érdeklődni az önkormányzat szá-
mán lehet: +36-87-787-258.

Felsőörs Község Önkormányzata

Hányan lakunk Felsőörsön?
A grafikon az elmúlt 20 év népességszám-változását mutatja. Felsőörs népes-
sége az elmúlt évben talán a koronavírus járvány hatására is, a korábbi évek-
hez hasonlóan tovább növekedett, ezzel falunk lélekszáma átlépte a 2000 főt.
Vajon fog-e lassulni egyre népszerűbbé váló falunk lélekszámának nö-
vekedése az elkövetkező években? Az eladó lakótelkek szinte elfogytak. 
Jó lenne, ha az elhanyagolt, lakatlan házak találhatnának új gazdára és 
megújulnának a faluképet rontó, elhanyagolt épületek.

Szabó Balázs polgármester
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Nemzeti ünnepünk
Március idusán Felsőörs önkormányzata és képviselő-testülete is meg-
emlékezett az 1848–49-es szabadságharc és forradalom eseményeiről a 
Hősök kertjénél. Bár közösen most nem ünnepelhettünk, nagy öröm 

volt látni, hogy vasárnap estére helyi civilek, egyházak és községünk 
lakói koszorúkkal, mécsesekkel és gyermekkezek alkotta zászlókkal, 
kokárdákkal emlékeztek meg az ünnepről. Bizakodjunk, hogy jövőre 
ismét együtt énekelhetjük a Himnuszt, hallgathatjuk a Nemzeti dalt és 
nézhetjük iskolásaink műsorát!
Hőseinket nem felejtjük!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

Sikeres volt a szemétszedés
Március harmadik hétvégéjére önkormányzatunk szemétszedést hirde-
tett. Egyik szemem sírt, másik nevetett, hiszen soha ennyien nem vettek 
részt a falutakarítási akcióban. Még Csopakról is érkezett segítő kéz! 
Több mint százan jelentkeztek, és legalább 60 zsáknyi szemetet szedtek 
össze a faluból és a környékbéli erdőkből!!!

Bizakodásra ad okot, hogy sokan családostul, a gyerekekkel együtt szed-
ték a szemetet. Reménykedjünk, hogy mire ők felnőnek, már csak szép 
emlék lesz számukra, hogy szemetet szedtek gyerekkorukban! Minden-
esetre a jelenlegi helyzet sajnos nem ezt mutatja. Évről évre mindig ter-
melődik szemét, veszélyes hulladék, amely az erdő szélen landol. Olyan 
sokszor elmondjuk, hogy csodás helyen élünk, vigyázzunk környeze-
tünkre jobban! Ahogy a mondás tartja: „Okos ember nem szemetel, a 
többieknek pedig TILOS!”
Még egyszer nagyon köszönöm mindenkinek, aki tett ezen a hétvégén 
a településért és nem csak beszélt róla! Munkatársaink elszállították az 
összegyűlt szemetet!
És, amely településrészek megtisztultak:
Fő utca, Alsóörsi út, Pocca feletti rész, bicikliút Alsóörs felé, Veszprém 
felé, Bánya, Kisperjés, Miske, Hamuház, Bárókert utcák, Kishegy teteje, 
Petőfi út, Fenyves utca, tanösvények, Hóvirág utca, Főkút, Öreghegy 
felsőörsi része, Napraforgó-Sáfrány utcák…
Még egyszer köszönjük!

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
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Fejlesztések a településen
Márciusban megújult a Civilház nyitott szín-
jének ponyvája! Kérünk mindenkit, hogy vi-
gyázzon rá, hogy minél tovább épségben ma-
radhasson! Kérjük, hogy indokolatlanul senki 
ne nyitogassa, csavargassa a ponyva oldalán 
található gombokat! Ha nyár van, kinyitjuk és 
őszig úgy hagyjuk! Ezúton is felhívom a figyel-
met, hogy a fedett színt a veszélyhelyzet ideje 

alatt TILOS közösségi helyszínként használ-
ni! Köszönjük!
Megszépült az orvosi rendelő kis udvara! Te-
reprendezés történt a területen, és egy kerti 
kiülő kihelyezése a várakozó betegek számára.
Újabb padok elhelyezése is várható lesz a falu-
ban! A Községháza előtti lépcsős kiülők anya-
ga is megújult, tartósabb anyagokra lett kicse-

rélve, így összességében is jobb képet fest a falu 
egyik központi épülete! A tornaterem építése 
is jó ütemben halad tovább.
Köszönjük szépen az önkormányzat munka-
társainak munkáját!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

Játszótéri eszköz a bölcsődéseknek
A tavaly átadott bölcsődénkben nem volt a 
kisgyermekeknek nagyobb kültéri játék, így 
adománygyűjtést szerveztünk egy bölcsődei 
csúszda beszerzésére. Az év végén megérkezett 
a közösségi összefogásból megvett csúszda, 
melyet március 6-án néhány apukával sikere-
sen letelepítettük. Miközben az alapot ástuk, 
már arról beszéltünk, hogy mi lesz a következő 
játék, amivel segíteni tudunk a bölcsődének. 
Következő hétfőn a kicsik örömmel vették bir-
tokba az elkészült játékot.

Külön szeretném kiemelni, hogy volt olyan 
apuka, akinek gyermeke már nem bölcsődés, 
vagy óvodás, vagy lehet, hogy nem is ide járt, 
de az első hívó szóra jött. Ilyen emberek jelen-
tik közösségünk valódi erejét!

Az adományokból még maradt 60.000 Ft, 
amit az intézményvezető kap meg játékok vá-
sárlására.

Köszönjük a segítséget Cserép Gergelynek, 
Horváth Gábornak, Keszthelyi Kristófnak, 
Mészáros Péternek, Miskolczi Norbertnek, 
Selmeci Gábornak és Szalma Krisztiánnak!
A homokozóhoz a geotextíliát pedig köszön-
jük Máhl Zoltánnak!

„Meggyőződésem, hogy legnagyobb örökség-
ként boldog emlékeket hagyhatunk gyereke-
inkre.” (Og Mandino)

Földi Tamás képviselő
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Beszámoló pályázatainkról

Zárul a kerékpárút építése
Lassan a végéhez közeledik a Felsőörs-Alsóörs kerékpárút építése és ez-
zel a heti, alsóörsi egyeztetések sorozata. Megkezdődött az építést lezáró 
műszaki átadás-átvétel folyamata. Köszönöm a sok építő jellegű észrevé-
telt, melyet a kezdetektől próbáltunk figyelembe venni! Örömteli, hogy 

a kerékpárút legnépszerűbb szakaszait már most nagyon sokan használ-
ják. Információim szerint a hiányzó veszprémi szakasz építésének előké-
szítése is előrehaladott állapotban van.

Szabó Balázs polgármester

A világjárvány hatásait most is nyögjük, 
ugyanakkor az élet nem állt meg. Március 
elején benyújtottuk támogatási kérelmünket 
a Csalogány u. É-D irányú részének felújítá-
sára.

Ez már a negyedik alkalom, hogy erre kér-
tünk támogatást. A korábbi alkalmakkal 
ugyan nem sikerült, de kitartók vagyunk, és 
ha választanunk kell, ezt az utcát választjuk 
mindig. Támogatási kérelmünkről döntés 
június 30-ig várható.

Tájékoztató olvasható a folyamatban lévő 
vagy előkészítés alatt álló projektjeinkről a 
jobb oldali táblázatban.

Szabó Balázs 
polgármester

Fejlesztés Költségek Állapot Megjegyzés

1
Felsőörs(-Alsóörs) 
kerékpárút 344 000 000 Ft Megépült.

Forgalombahelyezési eljárás 
kezdődik.

2
Kerékpárúthoz 
gépbeszerzés 24 000 000 Ft

Közbeszerzés 
következik. Kerékpárút pályázatból.

3
Kerékpárúthoz 
növénytelepítés 18 500 000 Ft Tervezés folyamatban. Kerékpárút pályázatból.

4

Szolgálati lakás, 
konyhabővítés az 
óvodában 30 000 000 Ft Előkészítés alatt Magyar Falu Program

5 Iskolabővítés 774 413 472 Ft Most épül.

Nemzeti Köznevelési 
Infrastruktúra Fejlesztési 
Program II. ütem

6
Közterületi 
kamerarendszer bővítése 5 800 000 Ft

Nyert.
Beszerzés folyamatban.

Tisztítsuk meg az országot 
projekt keretében.

7 Kertvég-Bárókert u. építés 30 000 000 Ft
Közbeszerzés 
következik. 2021-ig megvalósul.

8 Bárókert-Király u. építése 22 697 040 Ft
Közbeszerzés 
következik. 2021-ig megvalósul.

9 Napelempark 446 000 000 Ft Nyert.
Energiaközösségi 
mintaprojekt.

10
Csalogány u. É-D-i rész 
felújítás 20 000 000 Ft

Pályázat beadva 
(márc.11.). Eredményre várunk.
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Óvodai beiratkozás, bölcsődei igényfelmérés
A gyermekek a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó egy időszakon be-
lüli óvodai felvételének

a.) ideje:
2021. április 22. (csütörtök) 8:00-16:30 óra

b.) helye:
Miske Óvoda és Bölcsőde 8227 Felsőörs, Fő u. 21.

Részletek a hirdetőkön, illetve az Önkormányzat honlapján.

Az óvodába a 19/2021. (III.10.) EMMI határozat értelmében elektro-
nikus úton is be lehet iratkozni. Ebben az estben a beiratkozáshoz szük-
séges iratok bemutatására az első óvodai nevelési napon kerül sor.

A felsőörsi Miske Óvoda és Bölcsőde elérhetősége: Nagy Zsuzsanna 
óvodavezető: Tel.: 0630/466-2473, felsoorsimiskeovoda@chello.hu.

A szülő az óvodai  nevelésben  történő  részvételre  jogszabály alapján 
kötelezett gyermekét köteles beíratni az önkormányzat által közzétett 
hirdetményben meghatározott időpontban.

A gyermek abban az évben, amelynek augusztus 31. napjáig a harmadik 
életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában 
óvodai foglalkozáson vesz részt.
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Ünnepi egyházi alkalmak Felsőörsön
A Katolikus Egyházközség vasárnaponként 10.30-kor tart misét.
Online misék elérhetők a Veszprémi Érsekség YouTube csatornáján.

Az egyházközség húsvéti, ünnepi alkalmai:

április 2. Nagypénteki szertartások 17.30-tól.
18.15-től szentségimádási óra a 
szentsírnál
április 4. Húsvét vasárnapi feltáma-
dási, ünnepi szentmise, 10.30-tól.

*

A Református Egyházközség 
minden vasárnap tart istentisztele-
tet 10.00-tól, amely elérhető a gyü-
lekezet facebook oldalán:
https://www.facebook.com/refel-
soors címen.

Az egyházközség húsvéti, ünnepi 
alkalmai: 

7 szó ima-ösvény –  egész nagy-
héten bejárható a Király-kúthoz 
vezető völgyben szív- és gondolat-

ébresztő feladatokkal! Részletek a Felsőörsi Aktuális és a Felsőörsi  
Református Egyházközség facebook oldalakon! 
Nagypéntek: délelőtt 10 órakor istentisztelet a gyülekezeti teremben
(facebook-on élőben)
Húsvét vasárnap: délelőtt 10 órakor istentisztelet a templomban
(facebook-on élőben)

K
ép

es
la

p 
19

12
 k

ör
ül

 a 
te

le
pü

lé
sr

ől


