
Díjazták kollégánkat
Örömmel értesítjük Felsőörs lakosságát, hogy tanyagondno-
kunk, Papp Gyula több, mint 20 éves áldozatos munkáját szep-
tember 24-én emléklappal ismerték el Alsómocsoládon.
Köszönjük a Nők Felsőörsért Egyesület, a Felsőörsi IKSE illet-
ve a Református Egyházközség ajánlását, akik hozzásegítették 
Önkormányzatunkat ahhoz, hogy munkatársunkat még hite-
lesebben jellemezzük.
Papp Gyulának szeretettel gratulálunk az elismeréshez, további 
munkájához jó egészséget és sok sikert kívánunk!

Felsőörs Község Önkormányzata

A Veszprém Megyei Önkormányzat Közgyűlése Veszprém Megyei Értéktár Bizottsá-
ga 2021. szeptember 23-án a Felsőörsi katolikus templom műemlékorgonája nemzeti 
értéket a Veszprém Megyei Értéktár kulturális örökség szakterületi kategóriájába, a 
Felsőörsi Bűnbűnó Magdolna prépostsági templom nemzeti értéket az épített környe-
zet szakterületi kategóriájába felvette!
Katolikus templomunk olyan értékek közé került, 
mint a sümegi püspöki palota, a veszprémi várbörtön, 
a vörösberényi erődített református templom, vagy a 
vámosi csárda.
A kulturális örökség kategóriában  a műemlékorgona pe-
dig Darnay Kálmán munkássága, Szilágyi Harangegyüt-
tes, Városlődi Pergő Rozmaring Táncosegyüttes, Bé-
kássy-Hollán sírkápolna értékek mellé került felvételre!
Az ünnepélyes átadóünnepségről később adunk tájé-
koztatást!

Felsőörs Község Önkormányzata

Megyei értékek között
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Önkormányzati hírek
A képviselő-testület augusztus 30-án nyílt ülést tartott, melyen egyebek 
mellett az alábbi közérdeklődésre számot tartó döntések születtek.
Az ülésen döntés született a Bárókert, Király, Kertvég utcák építéséről és 
a Csalogány u. É-D részének felújításáról szóló közbeszerzési eljárás ki-
írásáról és a beruházások részben pályázati, részben magántulajdonosi, 
részben önkormányzati fedezetének biztosításáról.
A képviselő-testület ezen ülésén fogadta el az ivóvíz- és szennyvízhálózat 
2022–2036. évekre vonatkozó Gördülő Fejlesztési Tervét.
A képviselők elhatározták, hogy idén is támogatási kérelmet nyújt be az 
önkormányzat szociális célú tüzelőanyag vásárlásához.
2020. szeptember 30-án ismét ülésezett a képviselő-testület. Az ülés 
elején Dr. Kovács János jegyző számolt be közös önkormányzati hivatal 
2020. évi tevékenységéről, az eddig elért eredményekről.
Az érdekelt ingatlantulajdonosok, valamint a műszaki ellenőr részvéte-
lével és egyetértésével döntés született a Fenyves utca déli része előtti 
aszfaltburkolat felújítási munkái kapcsán a korábbi vállalkozói együtt-
működés lezárásáról.
A képviselő-testület elfogadta az önkormányzat és a közös önkormány-
zati hivatal 2021. évi költségvetésének második módosítását.
Az ezen az ülésen hozott döntés értelmében formálisan módosult a te-
lepüléskép védelméről szóló önkormányzati rendelet, egyúttal a testület 

elfogadta a partnerségi egyeztetés kapcsán beérkezett egyetlen, nem a 
módosítással kapcsolatos észrevételre adandó választ.
Az önkormányzat a beérkezett partnerségi észrevételek megtárgyalását 
követően rendeletet alkotott a Bárókert utca és a Kertvég utca útépítési 
érdekeltségi hozzájárulás fizetéséről.
Az ülés egyik napirendi pontjaként a testület lezárta a Bárókert, Kert-
vég, Király utcák építésének, és a Csalogány utca felújításának közbe-
szerzési eljárását és kihirdette a nyertes ajánlattevőket.
A képviselő-testület tárgyalt településünk több útjának aktuális forga-
lomtechnikai problémáinak megoldási lehetőségéről. A jogszerű, biz-
tonságos és szakmailag is megalapozott javaslatok kidolgozásával szak-
értő megbízásáról döntött.
Döntés született arról, hogy Felsőörs 2022-ben is csatlakozik a felsőok-
tatásban tanuló hallgatók Bursa Hungarica ösztöndíjrendszeréhez és az 
ehhez szükséges önrészt költségvetésében biztosítja.
Az ülés végén adott tájékoztatómban beszámoltam a folyamatban lévő 
fejlesztésink aktuális állásáról.
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

Közlekedés 
lakó-pihenő övezetben

A lakó-pihenő övezet a „Lakó-pihenő övezet” jelzőtáblától
a „Lakó-pihenő övezet vége” jelzőtábláig terjedő terület.
Kereszteződés nem oldja fel!

Lakó pihenő övezetbe behajthat: 

•	 a kerékpár,

•	 az ott lakókat vagy az oda látogatókat szállító személygépkocsi,

•	 a legfeljebb 3500 kg megengedett legnagyobb össztömegű gépkocsi, 

teherszállító, pl költözés, áruszállítás, kommunális szemétszállítás, 

súlyhatár nélkül az építőanyag és tüzelőanyag szállító, postai, rendé-

szeti, közegészségügyi, útépítő járművek,

•	 a betegszállító gépjármű, 

•	 a motorkerékpár, 

•	 a motoros tricikli és ezekhez kapcsolt pótkocsi, 

•	 a segédmotoros kerékpár, 

•	 az állati erővel vont jármű és kézikocsi.

A lakó-pihenő övezetben járművel legfeljebb 20 km/óra sebességgel 
szabad közlekedni.

Járművel várakozni csak az erre kijelölt területen szabad!

A lakó-pihenő övezetben a vezetőnek fokozottan ügyelnie kell a gya-
logosok (különösen a gyermekek) és a kerékpárosok biztonságára. 
Ugyanis, ha az úton járda nincs, a gyalogosok az utat teljes szélességé-
ben használhatják, a járművek forgalmát azonban szükségtelenül nem 
akadályozhatják.
(Részletesen lásd a hatályos KRESZ 39/A. §-ban, pl. itt:
https://net.jogtar.hu/jogszabaly?docid=97500001.kpm)
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Szüret
Szeptember 18-án a Nők Felsőörsért Egyesülettel karöltve megtartot-
tuk hagyományos szüreti rendezvényünket.
A program felvonulással indult, egy kis pogácsával és borral hívogattuk 
a település lakóit a rendezvényre. Kiss Áron lovaskocsival érkezett, Tu-
vic Gabriella pedig ifjú pónisait hozta el a rendezvényre. A menet után 
színpadi programjaink kezdődtek el, verset mondott Nagy Bori és Szál-
ka Boróka, Szerdahelyi Luca éneke pedig messzire szállt. Nincs szüret a 
Búzavirág Dalkör nélkül, akik egy dalcsokorral készültek. Az est egy ré-
szében az Idősek klubjában boroscímke kiállítást lehetett nézni Herbely 
Tímea jóvoltából, illetve a gyerekek mustot is préselhettek Tóth Balázs 
szőlőjéből. Kihirdettük Illés András alpolgármester úrral a legszebb 
konyhakertek verseny díjazottjait. Elismerésben részesült Benedek Sza-
bolcs és Catherine Gane, harmadik helyezett lett a Szerdahelyi család, 
második Siklós Viktória, első pedig Angyal Erzsébet és Kozma Dávid 
kertje.
Szeretettel gratulálunk! 

Kamrák kincse néven új versenyt hirdettünk, lekvár, szörp, savanyúság 
és befőtt kategóriában lehetett előzetesen nevezni, majd a szüreti mula-
tásgon közönség szavazattal dőlt el, hogy ki nyeri ezt a versenyt. Több 
mint 30 üveg érkezett. Köszönet a kínálgatásért Kiss Juditnak és Koltay 
Zsuzsának!
A legtöbb szavazatot a következők kapták:
•	 Kárpáti Nemes Andrea – szörp (citromfű),
•	 Szőkéné Vízi Gabriella – befőtt (cseresznye),
•	 Simon Ferencné – savanyúság,
•	 Kiss Tiborné – lekvár (körte).
A nyerteseknek egy kis ajándékkal kedveskedtünk.

Termelői piac is volt az udvarban, melyet Kulics Márta szervezett. A 
gyerekeket Boka Gábor a János vitéz című előadással szórakoztatta, 
majd a Veszprém-Bakony táncegyüttes érkezett. A talpalávalót Schnei-
der Gyula és barátai húzták. Az est különleges pontja volt a felnőtté vált 
polgárok köszöntése, melyet harmadik éve rendezünk meg. Tíz fiatal 
érkezett a megterített pincébe, ahol Fejes Olivér borász kóstoltatott! Az 
est a Viktória Zenekar báljával éjfélig tartott.
Köszönöm szépen mindenkinek a sok-sok segítséget: Felsőörsi Polgárőr 
Egyesület, Balogh András-hangosítás, Viola Presszó, Nők Felsőörsért 
Egyesület minden tagja és vezetőjük: Kaszásné Ferenczi Anna.

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

Szüreten 
az óvodások

A felsőörsi Miske Óvoda középső csoportos óvodásai meghívást kaptak Vass Zsolttól egy kis  szüretre. Kis kosara-
ikkal boldogan indultak a gyerekek a szőlőbe, ahol finom pogácsával, üdítővel és egy igazi traktorral vártuk őket. 
Rövid szüreti ismertető után, vidám danolászás közben, hamar megteltek a kis kosarak a gyerekek által szedett 
finom fürtökkel. A szőlőt ebéd után elfogyasztották és hazavihették.

Nagy Zita
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Vendégünk volt Bognár Szilvia és zenekara
Szeptember 16-án Bognár Szilvia és zenekara koncertezett a Civilház 
udvarán. Délelőtt a közép- és nagycsoportosok, délután az iskolások 
hallgathatták Bognár Szilviát, aki a Csintekerintő és a Titoktok albu-
mokról játszott nekünk.
Volt tánc, körjáték, séta, közös éneklés, mondókázás, találós kérdés, és 
persze egy kis pihenés is. A gyerekek szívesen lépkedtek a zene ritmu-

sára, Szilvia kedvessége és tehetsége magával ragadó volt. Köszönet az 
együttműködésért az iskolának és az óvodának!

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező

Időseinket köszöntöttük
Egy év kihagyás után nagy szeretettel és gonddal készülődtünk az Ön-
kormányzat Idősek napi rendezvényére. Tavaly nem tarthattunk közös 
vacsorát, helyette egy-egy csomagot juttattunk el minden 65 év feletti 
lakos számára. Idén azok számára, akik nem tudtak eljönni, az önkor-
mányzat jelképes ajándékot juttatott el.
Szeptember 24-én az iskola tetőterét alakítottuk át vendégfogadásra, 
körülbelül nyolcvan nyugdíjasunk érkezett a programra. A polgármes-
teri köszöntő után Kalmár Lajosné Rózsa Aranyosi Ervin egyik versét 
mondta el, majd felsőörsi gyerekek készültek versekkel az időskorról. 
Köszönet érte Papp Rékának, Szálka Borókának és Boglárkának, Pász-
tor Margarétának és Veronikának. Szerdahelyi Anna és Luca énekét 
édesanyjuk, Szerdahelyiné Lőrincz Nóra kísérte citerán. Dalra fakadt a 
Búzavirág Dalkör is, majd egy szál virággal köszöntöttük a 80 év feletti 
időseket. Az est igazi színfoltja volt Weinhardt József ajkai harmónikás 

műsora, kinek játékára többen táncoltak is. Köszönöm segítőimnek: 
Adamcsik Eszter, Csordás Róbertné, Herbely Tímea, Kalmár Lajosné, 
Regős Kata, Földi Tamás, Dr. Pásztor István, és az Önkormányzat mun-
katársainak: Steigerné Linda, Steiger Veronika, Csikász Ferenc, Krámli 
József, Vajda Attila a sok-sok pakolást, terítést, felszolgálást, kínálgatást!
Szokolay Sándor szavaival kívánok minden idős korúnak jó egészséget!
„Nem az a lényeges, hogy hány évünk van még, hanem az, hogy miképp 
tudjuk beosztani ezeket az éveket.”

Dr. Pásztorné Simon Annamária 
közösségszervező
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Felsőörsi nyolcas teljesítménytúra
Az idei, 11. (számunkra egyébként a 2.) Felsőörsi nyolcas teljesítmény-
túra eszménye nagyon közel áll hozzám. „A kirándulás örömeinek és 
Felsőörs környékének megmutatása a fiatalabb korosztály számára. Az 
ellenőrzőpontok sűrűn követik egymást, és ott különböző feladatok 
várják a gyerekeket.” Ez a mondat a szívemhez szólt. Fel is vetettem hát a 

családi kupaktanácson, hogy mi lenne, ha idén a Pocca 10-et céloznánk 
meg. 2019-ben a Kerekerdő Kerülő Körtúrán voltunk.
Szerencsére a család benne volt a buliban. Már amennyire pl. a másfél 
éves ki tudja fejezni a túrázás iránti elkötelezettségét. Hozzáteszem, mi 
nagyon komolyan vettük a „környék megmutatása a fiatalabb korosz-
tálynak...” részt, hiszen a másfél és a három és fél éves gyermekeinkkel 
indultunk útnak.

Az idő csodálatos volt a túrázásra. A regisztrációnál jellegzetes túrázós - 
baráti hangulat uralkodott. A kihelyezett szalag jelzések óriási segítséget 
jelentettek. Pláne egy-egy „Gyűrűk urás” szakaszon: az alsóörsi bicikliút 
felett és a lovarda mellett, a bozótos, egyébként csodás őszi színekben 
pompázó erdőben. Imádok túrázni, sőt jól tájékozódom. Azonban va-

lahogy ezeket a túraútvonalas térképeket nem 
tudom olvasni. Ha rajtam múlik már a Kishe-
gyen, a Levendula Pince felé vezető elágazásánál 
eltévedünk.
Aztán mégis átjutottunk a Kishegyen, majd fel 
a Somlyó-hegyi kilátóhoz. Nagyon jól esett az 
ott kapott Balaton szelet. Naivan azt hittem a 
túra ezen pontján mekkora szükségem volt rá. 
Később azért kiderült, hogy ez a szakasz volt a 
túra fincsi része. A Csere-hegyre felkapaszkodás, 
hátamon a 11 kg-os kislányommal új kihívások 
elé állított. 
Mikor odaértünk a kilátóhoz, a kisfiam elkiál-
totta magát: „Nézzétek, MÁR itt is vagyunk.” 
(A férjem hátán utazott a szentem.) Őszintén 
bevallva nekem ennél cifrább gondolatok ka-
varogtak a fejemben: nem vagyunk mi normá-
lisak, hogy egy 10 km-es túrára neveztünk két 
ilyen kicsi gyerekkel!
A kilátó egyedi hangulata azonban elmosta a 

3000-es pulzusom okozta adrenalin sokkot. Végül az utolsó ellenőrző 
pontot 20 perccel a szintidőn kívül értük el.

Köszönjük az ellenőrző pontokon felügyelő családok kreativitását és a 
szervezők munkáját. Jövőre biztosan jövünk megint, talán nem a 16 K-s 
távon, de ki tudja...

Regős Kata

Hol van a boldogság?
Az Országos Könyvtári Hét keretében, október 4-én este, szűk körben 
kerestük a boldogságot, Takács-Babicz Lilla pszichológus-meseterapeu-
ta támogatásával.
Már a bejáratnál elkezdődött a varázslat. A boldogságkereső mesék biro-
dalmába csak egy elgondolkodtató kérdés megválaszolása után léphet-
tünk be: “Keresel valamit vagy menekülsz valami elől?”
Az este első felében “szakmáztunk” kicsit. Ami annyit jelentett, hogy 
a pozitív pszichológiában megjelenő boldogság kutatás eredményeiről 
beszélgettünk. Emellett a mesék jellegzetes főszereplőinek boldogság 
keresési módszereit vettük górcső alá. Számomra nagyon sok újdonsá-
got és meghökkentő kutatási eredményt tartalmazott ez a rész.
Boldogság keresésünk folyamán három mese hangzott el Lilla előadá-
sában: Hová rejtették el az istenek az igazságot? (hindu mese), Elmú-
lik-gyűrű és A boldog ember inge (magyar népmese) címűek. Szeretettel 
ajánlom őket tanulmányozásra.
A varázspálca ezen az estén Lilla koshi nevezetű szélcsengője volt. A 
csengővel - a fő mese előtt -  körbejárt, és mindenkinek megzengette. 
Ha valaki a részvevők közül eddig a pillanatig esetleg nem jutott el az 
Óperenciás tengeren túlra, akkor itt már nem volt visszaút. Az idejét 
sem tudom, mikor hallottam bárkit utoljára fejből mesélni, ami elké-
pesztően egyedi és megismételhetetlen hangulatot teremtett.

Az összes mesés részletet persze nem árulhatom el. Azonban egy dolog 
biztos: a falu minden lakójának receptre írnám fel Lillát, a koshijával 
együtt.
Köszönjük a befektetett energiádat és idődet!

Regős Kata
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Mindennapi keresztjeink 
3. rész: a Hősök keresztje

Előző lapszámainkban új cikksorozatot indítottunk, amely a felsőörsi 
útszéli kereszteket mutatja be. A sorozat alapjául Körmendy József atya 
1980-ban a Veszprém Megyei Múzeumi Közlönyben Keresztek a fel-
sőörsi határban címmel megjelent tanulmánya szolgál. A cikkhez Hor-
váth Lajos készített rajzokat, amelyek megmutatják a keresztek akkori 
állapotát.

A harmadik kereszt, amelyet bemu-
tatunk, a Hősök keresztje, amely a 
katolikus templomdombon találha-
tó, a domb jobb sarkában.
Története: a keresztet 1921-ben 
közadakozásból állították az I. vi-
lágháborús hősök emlékére, Hor-
váth Lajos prépost augusztus 1-jén 
áldotta meg. Az eredeti helyéről a 
templomdombra helyezték át 1961-
ben, mert építették a településen 
áthaladó műutat. A kereszt talap-
zatába vízmentesen lezárt üvegben 
egy üzenetet is elhelyeztek a kereszt 
történetéről. Egy év múlva továbbhelyezték a mai helyére akkor, amikor 
elkezdődtek a templom felújítási munkálatai.
A kereszt permi vöröskőből készült. A kereszt bronz tartozékait (Krisz-
tus-test, Fájdalmas Anya, INRI tábla) 1969-ben arany-oxiddal befestet-
ték.
Felirata: „Föltámadunk! Az 1914-18. világháborúban meghalt felsőörsi 
hősök emlékére emeltették a rk. ifjúság közreműködésével a jószívű ada-
kozók 1921.” A kereszt jobb és bal oldalán az elesettek nevei olvashatók, 
amelyeket Horváth prépost 1938-ban vésetett rá. 
Jobb oldalon: Angyal György, Barabás Ferenc, Bartl József, Bolla István, 
Derhán József, Évért István, Galambos István, Hitter Ferenc. Bal olda-
lon: Hitter Gyula, Horváth Gábor, Lennert József, Lőrincz József, Nagy 
Bálint, Vass György, Wéber Ferenc, Zámbó Ferenc.
Utóélete: 2017-ben a helyi római katolikus egyházközség pályázatának 
köszönhetően, az Első Világháborús Centenáriumi Emlékbizottság 
támogatásával megújult. A trianoni tragédiára emlékezve június 4-én 
szoktuk megkoszorúzni.

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
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Megújult az iskola bejárata

Szeptemberben lázas munkába kezdtek munkatársaink, akik a Malom-
völgy Általános Iskola főbejáratának kerítését újították meg. A régi kerí-
tés helyett új, fából készített deszkák díszítik az iskola bejáratát.

Kérdőív eredmények
4. Támogatná-e a Körmendy prépost utca egyirányúsítását, ezáltal meg-
növelve a környező utcák forgalmát?
328 válasz:
22% igen, 45,4% nem,
32,6% nem vagyok érintett.
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Vigyázat, 
csalók!

Községünkben idős egyedülállóknak ingatlanért cserébe eltartási szer-
ződést kínáló személyek tűntek fel.
Kérjük, vigyázzanak! 
Mielőtt bármilyen papírt idegeneknek aláírnak, alaposan tájékozódja-
nak, akár önkormányzatunk munkatársainál is!
Inkább gyanakodjanak, főleg, ha sürgősen akarnak valamit elérni Önök-
nél. Gyanús esetben jobb időt hagyni, időt húzni, hogy lehetőség legyen 
befolyásolástól mentesen higgadtan átgondolni a helyzetet, szükség ese-
tén rokonoktól, szomszédtól, baráttól tanácsot, segítséget kérni.

Felsőörs Község Önkormányzata

TeSzedd szemétgyűjtés 
2021. október 18-24. között

Önkormányzatunk is csatlakozott az idén ősz-
szel zajló „TeSzedd” országtisztítási akcióhoz.
Az október 18-cal kezdődő héten Felsőör-
sön bárki, bármikor, bárhol szedhet szemetet, 
melyhez a szükséges kellékeket a Községházán 
veheti át október 18-22 között munkaidőben 
(h-cs 8:00-16:00; p 8:00-13:00). 
Ezzel egyidőben jelezze, hol és mikor szeretne szemetet gyűjteni, a meg-
telt zsákokat hol helyezi el.
Középiskolásoknak 5-8 óra közösségi szolgálat elszámolható.
Várjuk az önkéntesek jelentkezését Pásztorné Ancsa közösségszervező-
nél: 70/320-6854, knyvtar@felsoors.hu!

Felsőörs Község Önkormányzata

Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat 2022.
Felsőörs község Önkormányzatának Képviselő-testülete a 80/2021. 
(09. 30.) sz. kp. határozatával csatlakozott a 2022. évi Bursa Hungarica 
Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázathoz.
A pályázók az aktuális pályázati kiírást, a kapcsolódó dokumentumokat 
és az EPER-Bursa rendszerrel kapcsolatos tájékoztatót a www.emet.gov.
hu oldalról tölthetik le.
A pályázatot papír alapon (nyomtatott formában) a lakóhely szerint il-
letékes önkormányzati hivatalban (8227 Felsőörs, Szabadság tér 2.) is 
be kell nyújtani.

A pályázat rögzítésének 
és az önkormányzathoz történő benyújtásának határideje:

2021. november 5.

Kötelezően benyújtandó mellékletek:
•	 a felsőoktatási intézmény által kitöltött eredeti hallgatói jogvi-

szony-igazolás a 2022/2023. tanév első félévéről,
•	 igazolás a pályázó és a pályázóval egy háztartásban élők egy főre jutó 

havi nettó jövedelméről.
Az érdeklődőknek segítséget és tájékoztatást nyújt az Önkormányza-
ti Hivatalban Szőllős Zsoltné igazgatási ügyintéző (Tel.: 87/577-210, 
87/787-258).
Felsőörs, 2021. szeptember 30.

Szabó Balázs 
polgármester

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság

Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350

Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 700 példányban.

Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.

Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven

Tájékoztatás eboltásról
Az állattartó köteles:
a) minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költsé-
gén az állat állat-egészségügyi felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvos-
sal beoltatni az alábbiak szerint:
b) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
c) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként.
Az immunizálás elvégezhető bármelyik engedélyezett állategészségügyi 
szolgáltató létesítményben.
Ezen túl tájékoztatjuk az eb tartókat, hogy dr. Nagy Jenő állatorvos 
2021. október 24-én (vasárnap) az eb tartási helyénél (háznál) előzetes 
jelentkezés alapján az alábbi feltételekkel beoltja az ebeket Felsőörsön:
– jelentkezni lehet a 30/545-0252 telefonszámon Tuvic Gabriellánál, 
vagy az önkormányzat telefonszámain: 30/979-9322, 87/577-210, 
87/787-258.
– Az oltás díja, féreghajtó, kiszállás: 5000 Ft/eb.
– Az állatorvos kéri a korábban kiadott sorszámozott oltási könyv elő-
készítését.

Felsőörs Község Önkormányzata
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Őszi táncház a színben
Már a járvány előtt voltak törekvéseink arra, hogy önállóan táncházat 
szervezünk kicsiknek és nagyoknak. A hagyományt folytatva szeptem-
ber 29-én a Civilház színjében Vastag Ricsi várta a gyerekeket, akiket pár 
pillanat alatt bevont a játékba, énekbe, táncba, mondókába. Kívülálló-
ként is mosolyt csalt arcunkra kedvessége és hozzáértése.
A gyerekek foglalkozása után az országos hírű Bazseva Zenekar csapott 
a húrokba, énekesük Paár Julcsi volt, valamint egy csodálatos táncos is 
érkezett velük. A koncert után táncokat tanulhattunk és megtáncoltat-
hattuk párunkat is!

A buli batyus volt, köszönjük a felajánlott finomságokat!
Köszönet Tóth Balázsnak, aki borait felajánlotta jótékonysági célokra. 
A rögtönzött aukció által befolyt pénzt a Miske Óvoda és Bölcsőde 
kapja.
Köszönet a sok-sok segítségért: Illés András, Kaszásné Ferenczi Anna, 
Krasznai Rózsa!
Kedves Táncosok! Tartsatok velünk legközelebb is!

Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező

Október 6.

Az aradi 13 vértanúra emlékeztünk október 6-án a Civilház udvarán, 
a Malomvölgy Általános Iskola 4.-es diákjaival. Az ünnepséget gyer-
tyagyújtás és koszorúzás követte.
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Téli útviszonyok 
gépjárművel és gyalogosan

Bár a globális melegedés hatására egyre kevésbé jellemző időjárási kö-
rülmény a téli időszakban leesett hó, de a síkos utak, járdák hó- és síkos-
ság-mentesítése többlet terheket ró mindenkire.
Talán nem mindenki előtt ismert tény, hogy magánemberként ezzel 
kapcsolatos feladataink nemcsak saját ingatlanunkon belül, hanem an-
nak környezetében is vannak.
Az ingatlantulajdonosok ezzel kapcsolatos feladatait „a hulladékgaz-
dálkodási közszolgáltatás igénybevételének rendjéről, az ingatlanok és 
közterületek tisztántartásáról” szóló 20/2015. (XI.17.) ö. rendelet sza-
bályozza:
4. § (1) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközle-
kedésre szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 méter széles területsáv) 
tisztántartási kötelezettsége az azzal közvetlenül határos ingatlan tulaj-
donosának feladata.
Ez a kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített, üres, illetve haszná-
laton kívüli ingatlanokra is kiterjed.
(2) A tulajdonos a járdaszakasz melletti út-ároknak és vízátfolyónak 
hótól, jégtől, hordaléktól és a lefolyást akadályozó egyéb anyagtól való 
megtisztításáról köteles gondoskodni.
(3) Az ingatlanok mentén lévő járdaszakaszok, ill. gyalogosközlekedésre 
szolgáló gyalogút, (járda hiányában 1 méter széles területsáv) téli hó- és 

síkosság-mentességének a biztosítása azzal közvetlenül határos ingatlan 
tulajdonosának feladata. Gondozatlan járdaterület tisztántartását, hó-
tól vagy jégtől való megtisztítását az önkormányzat a tulajdonos költ-
ségére elrendelheti
(4) Az utak téli hó- és síkosság-mentességének a biztosítása az önkor-
mányzat feladata.
A felsőörsi utak síkosságmentesítése fontossági sorrendben történik. Az 
országos főúthálózatnak Felsőörsön része a Fő utca, az Almádi utca és 
az Alsóörsi utcák kül- és belterületen egyaránt. Ezek kezelője a Magyar 
Közút NZrt., így a hó- és síkosságmentesítést is ő végzi. Az ezen kívüli 
utcák kezelése az önkormányzat feladata. Az utcák hó- és síkosságmen-
tesítése fontossági sorrendben történik, melynél szempont az út gyűjtő 
jellege, közintézmények, szolgáltatók közelsége, bel- vagy külterület, 
domborzati viszonyok stb.
A téli időszakban a hó- és síkosságmentesítést nagyon megnehezítik az 
úttesten, vagy a padkán parkoló autók. 
Kérjük a tisztelt ingatlantulajdonosokat, hogy gépjárműveikkel in-
gatlanjukon belül parkoljanak, és az ingatlanjukkal határos közterület 
(járda, árok stb.) tisztán tartásáról szíveskedjenek minden évszakban 
gondoskodni!

Szabó Balázs polgármester

Elsősök

Tanítók: 
Simonné Füleki Judit és Borna Brigitta

Osztálynévsor:
Alföldi Annabella, Budi Immánuel,  

Bujna Hanna Réka, Gyöngyösi Ferenc, 
Kárpáti Rózsa Mária, 

Keszthelyi Kinga Viola, Lóki Gergő, 
Luzsa Maximilián, Molnár Gergely, 
Nagy Antal Sámuel, Nagy Emese, 
Nyíri Hanga, Pásztor Dorottya, 

Schuszter Bendegúz Bence, 
Szénási Dávid, Trájer Lea, 
Varga Borbála, Varga Júlia.
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Szolgáltatók, 
figyelem!

Ingyenes hirdetési lehetőség a helyi vállalkozók, 

szolgáltatók támogatására!

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

Szeretettel várjuk 
új és régi olvasóinkat!

Könyvtár nyitva tartás:

Hétfő: 10.00-16.00.
Szerda: 13.00-18.00.
Csütörtök: 8.00-13.00.
Kedd és péntek: zárva.
Cím:
Felsőörs, Szabadság tér 2. Községháza, földszint
Elérhetőségek:
konyvtar@felsoors.hu, 06703206854.

Havi programok:

•	 október 20. 18.00. Virágzó település verseny 
ünnepélyes eredményhirdetése. 
Helyszín: Tanácsterem

•	 október 21. 15.00-18.00. Véradás a Civilházban

•	 október 22. 17.00. Ünnepi megemlékezés a 
Tanácsteremben. 
A Váci Mihály Irodalmi Színpad előadása, majd 
koszorúzás a Hősök kertjénél

•	 10.31. 14.00. Őszi gombatúra. Részvételi díj: 500 Ft.

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!
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2021. szeptember 19-én megszületett 

várva várt kislányunk, 

Fejes Lujza Fanni, 

bátyjai, 

Vince, Márton 

és az egész család 

nagy örömére!

Szeretettel gratulálunk 

szerkesztőségünk nevében, 

várjuk a további gólyahíreket!

2021. szeptember 14-én született 

3000 g-mal és 50 cm-rel 

Kondás Bianka.

Anyukája Kondásné Árki Regina, 

apukája Kondás Roland

Az egész család, 

de legjobban a nővére, Hanna várta az érkezését.

Gólyahír
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