
Tájékoztató az EKF 
pályázatokról

Mint ismeretes, Veszprém sikeresen pályá-
zott az Európa Kulturális Fővárosa címre, 
melynek 2023-ban ad otthont a település. 
A pályázati anyag különlegessége, hogy 
nem csak a város, hanem vonzáskörzete is bekapcsolódik a rendezvény-
sorozatba, valamint a hozzá kapcsolódó pályázatokba és fejlesztésekbe. 
Településünket is megkeresték a szervezők, így lehetőség nyílt számunk-
ra is, hogy ennek a nagyszabású programsorozatnak részesei lehessünk. 
A belépés feltétele a lakosszám utáni pénzbefizetés volt, mellyel lehetővé 
vált, hogy a projektben kiírt pályázatokon a Felsőörsön bejegyzett civil 
szervezetek vagy magánszemélyek is indulhassanak. A programsorozat 
már ebben az évben elkezdődik, és 2023-ban csúcsosodik.
Az alábbi honlapcímen több információ található az aktuális pályázati 
felhívásokról: https://veszprembalaton2023.hu/hu/palyazatok.

Felsőörs Község Önkormányzata

Szolgáltatók, 
figyelem!

Ingyenes hirdetési lehetőség a helyi vállalkozók, 
szolgáltatók megsegítésére!

A felsőörsi hírmondó tervezett különszámába várjuk 
a felsőörsön tevékenységet végző, elsősorban felsőörsi 
vállalkozók, szolgáltatók hirdetéseit elérhetőségükről, 

tevékenységi körükről.
A hirdetéseket egységes formában és adattartalommal 

kívánjuk megjelentetni!

Jelentkezni:
Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervezőnél 
a +36-70-320-6854-es telefonszámon vagy levélben a 

konyvtar@felsoors.hu címen lehet!

Felsőörs Község Önkormányzatának 
képviselő-testülete

Települési kérdőív
Újságunk a Felsőörsi Hírmondó soron következő számaiban folyamatosan közzétesszük a legutóbbi települési kérdőív eredményeit. Mindenkinek 
köszönjük, hogy kitöltötte.

Lomtalanítás és papírgyűjtés
Felsőörsön a 2021-es évben a járványhelyzetben is lesz lomtalanítás az 
alábbi rend szerint:
•	 A hulladék tulajdonosának minden lomtalanításra szánt hulladékot 

be kell szállítani a lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyre, ahol egy-
szerre legfeljebb 3 gépjármű tartózkodhat.

Folytatás a 2. oldalon!
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•	 Lomot a kijelölt gyűjtőhelyre csak hulladékszállítási közszolgáltatást 
rendszeresen Felsőörsön igénybe vevő ingatlantulajdonos szállíthat 
be. A közszolgáltatás igénybevételét számlával, lakcímkártyával és 
személyigazolvánnyal kell igazolni.

Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely: 
Felsőörs, Szabadság tér 14.
(Református templom/parókia mellett; volt múzeumi terület)

A lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely nyitva tartása:

2021. május 29. (szombat)    8:00 – 17:00 óráig
2021. május 30. (vasárnap) 13:00 – 16:00 óráig

•	 Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom a kijelölt gyűjtő-
helyre és az év hátralévő részében nem lesz több lomtalanítás Fel-
sőörsön.

•	 Lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb 
méretű hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, bútorok, eszkö-
zök) szállíthatók be.

•	 A lomtalanítással egyidőben az iskola tavaszi papírgyűjtése is ezen a 
helyszínen lesz. Csak újságpapírokat, régi könyveket, füzeteket vá-
runk, összekötözve. Kartont és hullámpapírt nem gyűjtünk.

Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok: 
•	 Elektronikai hulladékok (elektromos berendezések)
•	 Gumiabroncs, autóalkatrészek
•	 Építési törmelék, építmény bontásából származó hulladékok
•	 Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj)
•	 Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék
•	 Fénycsövek
•	 Üvegezett nyílászárók, síküveg

A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen kívül közterületen és kül-
területen hulladékot elhelyezni szigorúan tilos!

A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés 
várható az illegális hulladéklerakás megakadályozása érdekében.

Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával 
szíveskedjenek bonyolítani!

A veszprémi hulladékgyűjtő udvarba év közben, nyitvatartási idő-
ben 22 féle hulladékfajtát (zöld hulladékot, lomot, veszélyes hulladé-
kot stb.) lehet bevinni. A hulladékudvar címe és nyitva tartása:

Veszprém, Kistó u. 8., 
nyitva: H-P 7:00-15:00, Szo 8:00-12:00

Felsőörs Község Önkormányzata

Önkormányzati hírek
Szerencsére a veszélyhelyzet idején is számíthatok/számíthatunk az 

önkormányzati munkában a képviselő-testületi tagok aktív részvételére. 
Bár a képviselő-testület ülését hivatalosan nem hívhatom össze, de in-
formálisan rendszeresen összejövünk, hogy az önkormányzati döntések 
meghozatala előtt kikérjem választott képviselőink véleményét falunk 
életét érintő ügyekben.

Áprilisban is összegyűltünk. 
Találkozónkat néma főhajtással 
kezdtük, tisztelegve elhunyt díszpol-
gárunk, Rásky Imréné, Teri néni em-
léke előtt.

Munkánkat a településrendezési 
terv elindított átfogó módosítási fo-
lyamatának áttekintésével kezdtük. 
Ennek kapcsán értékeltük a települési 
kérdőív kérdéseire adott lakossági vá-
laszokat. A kérdőív minden eddiginél 
sikeresebb volt az azt kitöltők számá-
nak tekintetében.

Áttekintettük a tornaterem épít-
kezése folyamán felmerült aktuális 
kérdéseket, valamint a kerékpárút nö-
vénytelepítésének terveit.

Elhatároztuk, hogy el kell kez-
deni a kisperjési településrész csapa-
dékvíz-elvezetési tervének társadalmi 
egyeztetését.

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

folytatás az 1. oldalról
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Húsvéti fészekrablás és tojásfa állítás Felsőörsön
Ebben a rendhagyó húsvéti időszakban két kis programmal készül-

tünk. Idén először csatlakoztunk ahhoz az országos programhoz, amely 
húsvéti fészekrablást hirdetett. A falu különböző pontjain színes, kin-
csekkel teli fészkek várták az előre regisztrált gyerekeket. Több mint 
húsz család vett részt a játékban és épített fészket mások számára. Az 
ajándékozás kölcsönös volt! A gyerekek a fészkekben sok-sok édességre, 
süteményre, kézzel készült apróságokra lelhettek! Olyanok is részt vettek 
a játékban, akiknek már nincs is kisgyereke, mégis úgy gondolták, hogy 
meglepnek más, ismeretlen gyerekeket! A játék arra is lehetőséget terem-
tett, hogy a falu azon részeit is felkeressük, amerre nem gyakran járunk. 
Ezúton szeretném megköszönni a résztvevőknek a lelkesedést, a sok-sok 
szépen elkészített, kidíszített fészket! Köszönöm szervezőtársamnak, 
Kulics Mártának az esemény lebonyolításában nyújtott segítéségét!

A Civilház udvarában először állítottunk tojásfát a község számára. 
Sokan hoztak szebbnél-szebb díszeket, hogy a helyi értéktárba is beke-
rült Batthyány fát feldíszítsék az ünnep tiszteletére! Igazán szép lett!

Dr. Pásztorné Simon Annamária, közösségszervező

A magyar költészet napja Felsőörsön
Amikor tavaly összeállítottam a rendezvénynaptárat, szerettem volna 
egy műsort a költészet napja alkalmából. Nem tudtam még, hogy mit, 
de bíztam benne, hogy majd jön az ötlet. Ahogy közeledtünk az április-
hoz sajnos világossá vált, hogy nem lesz személyes találkozó, nem lehet 
rendezvényeket sem tartani.
Váratlan ötlet volt az, hogy mondjunk verseket, és vegyük fel ezeket. 
Megkérdeztem az Irodalomi Kör tagjait, hogy lenne-e kedvük hozzá, 
ők egyhangúan igent mondtak. Ez a kis kör évek óta szerepel nemzeti 
ünnepeinken és tavaly, a Pápay Sámuel tiszteletére rendezett ünnepsé-
gen egy hosszabb műsort is előadott. 

Először a könyvtárban terveztem a felvételt, majd eszembe jutott, 
hogy menjünk olyan helyszínekre, amelyeket mi magunk is szeretünk 
itt a faluban.

A kattintások azt bizonyítják, hogy sokan kíváncsiak voltak, és 
megnézték a verseket. Az egyik versre már ötszázan kattintottak! Szá-
mos visszajelzés érkezett, hogy tetszett az ötlet és követték a két órán-
ként megosztott tartalmakat.

Nagy köszönettel tartozunk Szerdahelyiné Lőrincz Nórának, aki 
felvette a kisfilmeket!

Köszönöm a versmondóknak is: Bóné Kinga, Kiss Judit, Kalmár La-
josné, hogy ebben a nehéz időben versekkel készültek a nagyközönség 
számára!

A versek visszanézhetők a Felsőörsi Önkormányzat Youtube csator-
náján!

Dr. Pásztorné Simon Annamária, közösségszervező
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Képriport a tornaterem építéséről
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Lapzárta: minden hónap 20-án.
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Gólyahír
Örömmel tudatjuk mindenkivel, 

hogy 2021. április 1-jén 
3100 grammal és 49 cm-rel 

megérkezett hozzánk kislányunk 
DÉRI ZOÉ.

Szülei: Déri Nikolett és Déri Csaba

Szerkesztőségünk nevében szeretettel gratulálunk 
és továbbra is várjuk a gólyahíreket!
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Csapadékvíz-elvezetési tervek a Kisperjésen

Mint ismeretes, az utolsó nagyobb csapadékvíz-elvezetési fejlesz-
tés falunkban 2014-ben volt. 

Akkor a pályázat maximális összege nem tette lehetővé, hogy 
Felsőörs teljes belterületét bevonjuk a fejlesztésbe. 2018-ban kisper-
jési településrészünk (Kinizsi, Táncsics, József Attila, Szegedy Róza, 
Malomvölgy utcák) lakóinak egy része kereste meg írásban az önkor-
mányzatot, a településrész csapadékvíz elvezetésének igényével. Ak-
kor a testület úgy döntött, hogy a tervezést csak 2019 után, a válasz-
tásokat követően kezdi meg.

2020-ban az új képviselő-testülettel, Horváth-Borbély Judit kép-
viselő asszonnyal a helyszínen be is jelentettük, hogy elindult a ter-
vezés. A világjárvány azonban itt is közbeszólt, jelentősen lassítva a 
tervezési folyamatot.

Jelenleg úgy gondolkodunk, hogy a majdani beruházás akár sza-
kaszolható is legyen, a legfontosabb, csapadékvíz-elvezetéssel még 
egyáltalán nem rendelkező utcákra (Kinizsi és Táncsics utcák) kon-
centrálva.

A munkaközi tervek a Kinizsi utcára jelenleg a burkolat szélén 
futó folyókaelemek (lásd: Petőfi utca), míg a Táncsics utcára, annak 
szűk volta miatt, az útburkolat alatt futó zárt csapadékvízcsatorna 
építését irányozzák elő.

A Táncsics utca alján új csapadékvíz-levezetést tervezünk a gya-
logösvény mentén a Hóvirág utcában lévő vízelvezető árokba, hogy 
ezzel se fokozzuk a Szegedy Róza utca és annak alsó pontján lévő le-
vezető árok jelenlegi túlterheltségét.

Szabó Balázs polgármester
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Búcsúzunk 
Elhunyt Rásky Imréné, Teri néni, Felsőörs díszpolgára

Megrendülten értesültünk 
róla, hogy Teri néni, mindenki 
óvó nénije, életének 84. évében 
elhunyt.

Teri néni Vászolyon, katoli-
kus családban Szente Terézként 
látta meg a napvilágot. Három 
testvére volt. Iskoláit Balaton-
füreden és Sopronban végezte. 
Sopronban 2016-ban vehette 
át gyémántdiplomáját. Iskoláit 
befejezve helyezték Felsőörsre 
óvodavezetőnek. Akkor, az 1950-
es években, még csak egy csoport 

volt az óvodában. Az 1990-es évek végén történt nyugdíjba vonulásáig 
Ő felelt a dadus, a szakács munkájáért, az óvoda élelmezéséért, műkö-
déséért, a felsőörsi kisgyermekek testi, lelki fejlődéséért. Minden évben 
óvodai bált szervezett, mely akkoriban a felnőttek számára is a közös-
ségi élet egyik színtere volt. Férjével, Rásky Imrével Felsőörsön ismer-
kedett meg. Az 1980-as évek elejéig a Fő utcán laktak, majd a Csöpp 
utcában építették föl mostani házukat. Két fiúk született. 1998 után a 

választások, népszavazások alkalmával működő helyi választási bizott-
ság és szavazatszámláló bizottságok aktív tagja volt. Ebben a minősé-
gében mindig a pártatlanság és kiegyensúlyozottság értékét képviselte. 
10 évig szülői munkaközösségi vezető volt a felsőörsi iskolában, amíg 
fiai itt koptatták az iskolapadot. Élethivatását, a kisgyermekek nevelését 
nyugdíjba vonulása után sem adta fel. Sok felsőörsi kisgyereknek volt 
pótmamája. 

2016-ban a település díszpolgárnak választotta. Szívügye volt a falu 
közkertjeinek ápolása, szépítése, saját kertje is példamutató rendezett-
ségű volt mindig. Évek óta oszlopos tagjaként dolgozott a „Magyar-
ország legszebb konyhakertjei” nevű országos mozgalom helyi bíráló-
bizottságának, ezzel is szorgalmazva a valaha hagyományos, rendezett 
falusi porták körüli földek önellátó, élelmiszertermelő művelését.

Teri néni mindenkit ismert. Kíváncsian érdeklődött az újonnan be-
költözöttek iránt is, sokan vele találkoztak elsőként a faluban. Figyelte 
a település eseményeit, közéleti alakulását. Rendszeresen részt vett ren-
dezvényeinken, vigyázó, kíváncsi tekintete kísérte valamennyiünk mun-
káját, igazi lokálpatrióta volt.

Kedves Teri néni! Fájó szívvel búcsúzunk. Hiányozni fog jellegzetes 
hangja, óvó tekintete. Isten Önnel! Hiányát mindig érezni fogjuk!

Felsőörs Község Önkormányzata

Világjárvány Felsőörsön is!
A több mint egy éve zajló világjárvány és annak megfékezésére el-

rendelt korlátozások még azokat is megviselik, akik közvetlenül vagy 
családtagjaikon, barátaikon, ismerőseiken keresztül nem érintettek a 
Covid-19 koronavírus fertőzéssel. Bár ők egyre kevesebben vannak.

Időközben elkészültek a vírus leküzdését segítő védőoltások, melyek 
nem először az emberiség történelmében, a kiutat jelenthetik a bajból. 
Elérkeztünk a „tömeges oltások” időszakába! A beoltottak száma Ma-
gyarországon mára meghaladta a 3,5 millió főt, amely azonban még 
nem elegendő a nyájimmunitás kialakulásához.

A napokban nekem is volt szerencsém megkapni az egyik (keleti) 
oltást. Őszintén megvallva, amikor a telefonos behívót kaptam, nem 
hezitáltam, hogy válogassak-e a különböző oltások között.

Azt hiszem, a védettségi igazolvány szerepe a fokozatos nyitás idő-
szakában jelentősen föl fog értékelődni, sőt szabadságunk egyik záloga 
lehet.

Köszönöm, ha Ön is beoltatta magát! Az oltás életet ment.
Szabó Balázs polgármester
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Közlekedési változások a bicikliút mentén

„Behajtani tilos” tábla, „kivéve kerékpár” 
a falu elején

„ÁLLJ! Elsőbbségadás kötelező” (Stop) tábla 
a bicikliút miatt a temetőnél

Szétválik a a járda és a bicikliút a temetőnél

„Mindkét irányból behajtani tilos” tábla, 
„kivéve kerékpár” a Petőfi utca tetején

„Behajtani tilos” tábla, „kivéve kerékpár” 
a boltnál

„Elsőbbségadás kötelező” a boltnál

„Vigyázat, ütközésveszély!” a katolikus 
templom sarkánál a Körmendy utcában

30-as tábla a Miske utca-Hamuház köz sarkánál, 
ill. a Csiker utcánál a Balaton felé
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Megújult az óvoda játszótere
A pandémiás kényszerszünetet kihasználva megújult az óvoda játszóte-
re. A kinti játékok új festést kaptak az óvoda dolgozói által, valamint 
több pad és asztal is kihelyezésre került, melyet az önkormányzat dol-
gozói készítettek.

Az iskola előkertjébe is kerültek új padok és asztalok, amely szintén az 
önkormányzat dolgozóinak keze munkáját dicsérik.
Köszönjük és vigyázzunk rájuk!

Lépten-nyomon Felsőörs körül
Szinte napra pontosan tizenöt évvel ezelőtt határoztuk el, hogy tel-

ket veszünk Felsőörsön, és barátainkat követve mi is itt telepszünk le. 
Mint aktív természetjárók azonnal belekezdtünk a környék „feltárásá-
ba”. Izgalommal vegyes rácsodálkozással fedeztük fel a szebbnél szebb 
ösvényeket, eldugott helyeket, a táj megannyi ékszerét. Nem mindenki 
szeret azonban vaktában, saját szakállára nekiindulni a környéknek. 
Most induló rovatunkban elsősorban azoknak fogok rövidebb-hosz-
szabb sétákat, túrákat ajánlani, akik maguktól nem indulnak felfede-
zésre.

Álljon itt elsőként egy klasszikus célpont „továbbgondolása”. Sokan 
eljutottak már a Király-kúthoz, szorgos helyi kezek munkája eredmé-
nyeképpen míves táblák vezetnek a bővízű forráshoz, ahol tűzrakóhely, 
esőbeálló és padok várják a túrázókat. 

Ha nem akarunk ugyanarra visszatérni, amerre mentünk, csak csat-
lakozzunk rá a forrás felett tovább induló piros sáv (P) jelzésre, és egy 
meredek ösvénnyel hamarosan a fennsíkra érünk. A P jelzést követve jó 
800 méter után egy T-elágazáshoz érünk, ahol jobbra áttérünk a zöld 
sáv (Z) jelzésre. Ez fog minket visszavezetni a faluba. Az elágazás után 
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Kerékpárút növénytelepítési projektje
A kerékpárút tervezése és pályázata kapcsán (bár nem volt kötelező 

elem) tudatosan gondoltunk arra, hogy megfelelő mértékű növénytele-
pítéssel tegyük rendezettebbé és zöldebbé ezt a sokunk számára jelentős 
új fejlesztést, egyben új szabadidős lehetőséget.

A növénytelepítés munkaközi terveiről április 22-én, a Föld Nap-
ján tartottunk online lakossági fórumot. Miután a tervet ismertettem, 
a résztvevők észrevételeikkel és újabb szempontokkal gazdagíthatták és 
befolyásolhatták azt.

A növénytelepítés egyik fő célja, hogy pótoljuk az elmúlt évek so-
rán eltűnt fasort a Veszprém-Felsőörs bekötőút kerékpárúttal érintett 
szakaszán. Másik fő cél, hogy belterületen a kerékpárúttal kapcsolatban 
történt építéseket növénytelepítéssel illesszük a környezetbe.

A tervezés során szempont volt, hogy a kerékpárút mentén ülteten-
dő fasor tájhonos fajokból álljon, mely levelével és termésével nem sze-
metelő, a kerékpárút burkolatától megfelelő távolságba ültetve gyökér-
zetével nem nyomja föl azt, ugyanakkor, megnőve megfelelő árnyékot és 
egységes tájképet nyújt, ahogy évtizedekig a megszokott nyárfasor tette.

A kerékpárút mellé ültetendő fasort az állami közút kezelőjével is 
egyeztetnünk kell, valamint a nyomvonalba eső érintett közművek tu-
lajdonosaival is.

Az ültetést 2021. őszre tervezzük, remélve hogy számíthatunk a la-
kosság minél szélesebb körű részvételére és önkéntes munkájára. Ennek 
lehetőségéről természetesen időben tájékoztatást fogunk majd adni.

Felsőörs Község Önkormányzata

kb. 1 km-rel keresztezzük a Malom-völgy egyik ágát, majd felérünk az El 
Dobogó lovasfarm kerítéséhez. 

A Z jelzés itt jobbra tér, majd kicsit elvész, de ha a lovak által is járt 
ösvényen mindig inkább balra tartunk, leérünk a Vahola-völgybe. Eny-
hén lejtő ösvényen jutunk a malom-völgyi forrásokhoz (vízmű védterü-
let), majd emelkedővel a forrás-hegyi tanösvényhez. Innen már csak egy 
ugrás a focipálya, de a Z jelzést tovább követve a Fő-kúthoz (szabadtéri 
színpad) érünk.

A túra kb. 8 km hosszú, a legyőzendő szintkülönbség kb. 160 m, 
3-4 óra alatt könnyedén teljesíthető. Babakocsival csak a legelszántab-
baknak ajánljuk.

A túraajánlóink ezen az oldalon is megtalálhatók:
tura.felsoors.hu

Máthé Tamás 
térképész
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Lurkópé Tábor Felsőörsön  

 

 

                     Szeretettel várjuk idén is a gyerekeket táborunkba! 
 
 
Időpont(ok):  

2021. július 12-16. és augusztus 9-13.  

Helyszín: Felsőörs, Civilház  

 
Programok:  

• játékos mozgásfejlesztés, 
• kézműves foglalkozások, 
• kirándulások, 
• kutyaterápiás foglalkozások, 
• ügyességi játékok, 
• palacsintázás, fagyizás, 
• meglepetés  

 
Egyszeri meleg ebédet biztosítunk, tízórait és 
uzsonnát mindenki hozzon magával!  

 
A tábor díja: 30 ezer Ft/fő / hét  

 
Táborvezetők:  

Szabóné Porogi Szabina tanító, gyógypedagógus  

(30/4767-595) 

Lipcsey Réka gyógypedagógus (30/8750-039)  
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