Megújulhat a Csalogány utca É-D-i szakasza
Országgyűlési képviselőnk, Kontrát Károly,
a Belügyminisztérium államtitkára 2021.
július 6-án közösségi oldalán bejelentette:
356.775.066 Ft támogatási forrás érkezik a
környékbeli településekre.
Az önkormányzati feladatellátást szolgáló
fejlesztések támogatására 2021. február 3-án
megjelentetett pályázati kiírásra benyújtott
pályázatok támogatásáról a belügyminiszter
2021. június 29-én döntött. A támogatásokat
központi költségvetési forrásból folyósítják. A
nyertes 1434 önkormányzat közül 881 telepü-

lés, illetve városrész kétezer lakos alatti, 432
kétezer és tízezer lakos közötti, 121 pedig tízezer lakosúnál nagyobb.
A felsőörsi Csalogány utca felújítására benyújtott pályázatunk 16 921 702 Ft összegű
támogatást nyert. Régóta tervezett és várt útfelújítással tudunk hamarosan továbblépni.
A támogatott műszaki tartalom megvalósításának határideje: 2022. december 31.
A kivitelezés várható időpontjáról újból tájékoztatni fogjuk a tisztelt lakosságot.
Felsőörs Község Önkormányzata

Sikeres pályázatok
Önkormányzatunk érdeklődve várta, hogy ismét
megjelenjen a pályázati kiírások a között a Hungarikum pályázati felhívás. Örömmel tudatjuk a
lakossággal, hogy Kincsek, emlékek őre: Felsőörs.
Értéktári kiadvány és programmegvalósítás helyi értékek mentén néven
beadott pályázatunk 3.000.000 Ft támogatást nyert el. A pályázat tartalmazza egy értéktári kötet szerkesztését és kiadását, melyet tavasszal
tervezünk bemutatni egy értéktári nap keretében. Nagy öröm, hogy
civil segítőkkel, Sebestyénné Siki Eliza javaslatára, Takács-Babicz Lilla
meseterapeuta segítségével egy Meseösvény kialakítását is tervezhetjük
a faluban. A tervek szerint több állomásra épülő túraútvonalat alakítanánk ki, amely megmutatja a falu értékeit, emellett meséket kínál a
gyerekek számára. Az állomásokon található mesedobozok elkészítésé-

re Lipovszky-Drescher Mária iparművészünket kérnénk fel. Célunk, hogy
egyszerre népszerűsítsük a település
nevezetességeit és a meséket, és az útvonal turisztikai vonzerőt is képviseljen. A
pályázat benyújtásában megköszönöm
Illés András segítségét is!
A Falunapok kapcsán a Nemzeti Művelődési Intézethez pályáztunk,
akik színpad-, hang- és fénytechnika kifizetésére írtak ki pályázatot.
450.000 Ft-ot nyert Önkormányzatunk, így Falunapi rendezvényünk
technikai háttere biztosítva lesz.
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező

30. Felsőörsi Falunapok és Búcsú
Idén 30. alkalommal tartjuk meg a felsőörsi falunapokat,
melyre szeretettel várjuk községünk lakóit!
Időpont: 2021. július 23-25.
Helyszín: Civilház és Focipálya.
A rendezvény ingyenes!
Részletek a plakáton! (5. oldal)
Felsőörs Község Önkormányzata
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Önkormányzati hírek
Újságunk legutóbbi számának megjelenése óta fontos változás történt
az önkormányzati döntéshozatalban. A veszélyhelyzet fenntartása mellett a kormány módosította az önkormányzatok működését és visszaállította a képviselő-testületek összehívásának lehetőségét. A lehetőséggel
élve, a lehető legkorábbi időpontra, június 15-re összehívtam a képviselő-testületet.
Az ülésen döntés született arról, hogy a kormány által az önkormányzatoknak meghirdetett „Nyári diákmunka” programban részt kívánunk
venni, mellyel a korábbi évek gyakorlatával megegyezően, központi
finanszírozással nyári diákmunkásokat foglalkoztat az önkormányzat
július, augusztus hónapban.
Ugyanezen az ülésen született döntés arról, hogy a rendezvénynaptár
költségeire és a 30. Felsőörsi Falunapok és Búcsú megrendezésére további 1.000.000,- forintot biztosít az önkormányzat.
Ezen az ülésen született döntés a 64/26-os helyrajzi számú részben önkormányzati tulajdonú ingatlan tulajdonrészének versenytárgyalás keretében történő értékesítésének meghirdetéséről.
A képviselő-testület tárgyalta a Viola-presszó melletti buszmegálló megújításának ügyét és döntés született arról, hogy a műemléki környezet
előírásainak megfelelően az önkormányzat készíttessen 3 db alternatív
látványtervet, majd a tervtanács által támogatott alternatívára szerezzen
be örökségvédelmi engedélyt. Ezek után kiviteleztesse az engedélyezett
terveket.

2021. június 24-én a képviselő-testület újból ülésezett.
Az ülés 13 napirendi pontja közül a közérdeklődésre számot tartó ügyek
közül a testület döntést hozott a településrendezési terv módosításához
beérkezett kérelmekről, és változtatási tilalom elrendeléséről, ahogy arról külön cikkemben is beszámolok.
A képviselő-testület kezdeményezi Felsőörs közigazgatási területén lévő
állami ingatlanok térítésmentes önkormányzati tulajdonba kerülését.
Az önkormányzat a Bárókert és a Kertvég utcák esetén érvényesnek tekinti az ingatlantulajdonosokkal korábban megkötött megállapodást az
utak útépítési együttműködésben való megvalósítására, úgy is, hogy a
Király utca lakói kevesebb, mint 2/3-a támogatta a korábban a három
utcára egységesen kiküldött megállapodást és felkéri az érintett ingatlantulajdonosokat, hogy ők is nyilatkozzanak erről.
A testület döntött egy újabb Fő utcai gyalogátkelő terveztetéséről az
óvodához lehető legközelebb eső részen.
Az ülés végén tájékoztattam a képviselőket, a folyamatban lévő projektekről fejlesztésekről.
Az önkormányzati döntések eredményeként születő/módosuló rendeleteket, határozatokat községünk honlapján (www.felsoors.hu ) az
’Önkormányzat’ -> ’Rendeletek’ illetve ’Határozatok’ menüpont alatt
olvashatják.
Szabó Balázs
polgármester

Folyamatban a településrendezési terv módosítása –
változtatási tilalmat rendelt el az önkormányzat
Június 24-i ülésén a képviselő-testület döntést hozott a településrendezési terv módosítására vonatkozóan. A benyújtott ingatlantulajdonosi
kérelmek egy részét támogatta, más részét pedig nem, attól függően,
hogy azok összhangban voltak-e magasabb szintű területrendezési és
egyéb jogszabályokkal, valamint Felsőörs településfejlesztési céljaival.
Döntést összefoglaló táblázat önkormányzatunk honlapján olvasható
(„TRT módosításra benyújtott kérelmek”  http://felsoors.hu/aktualis_hirek/id/928/ ).

Ugyanezen az ülésen Felsőörs Község Önkormányzata rendeletet alkotott változtatási tilalom elrendeléséről. A változtatása tilalom a rendeletben felsorolt felsőörsi ingatlanokra, jellemzően a rendezési tervben MáSző, vagyis „általános mezőgazdasági terület – szőlő” övezetbe tartozó
területekre terjed ki. A 6/2021 (VI.28.) számú önkormányzati rendelet
az önkormányzat honlapján olvasható (http://felsoors.hu/rendeletek ).
Szabó Balázs
polgármester
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Ismét komolyzenei koncertek!
Június végén hosszas tervezgetés után megkezdődtek komolyzenei koncertjeink. Kiss-Domonkos Judit csellóművész évről-évre visszatérő vendégünk, jelenléte egyfajta biztos pont koncerteink között. Június 24-én
Asztalos Rita volt a partnere, aki zongorán kísérte a csellómuzsikát. Köszönöm szépen a nagy számú érdeklődést, megtelt a katolikus templom
ezen az estén!

Megnőtt az egy négyzetméterre jutó tehetségek száma következő koncertünkön. Igazi felüdülés volt a református templomban megrendezett
második komolyzenei koncertünk, amelyre július 8-án este került sor.
Vendégeink a felsőörsi Snétberger Zenei Tehetségközpont növendékei
voltak, akik klasszikus zenei tudásukról adtak számot ezen a rendezvényen. Hallhattunk szólókat, duókat, triókat, a diákok lelkesen, fegyelmezetten, talán kicsit izgulva, de szívüket-lelküket beleadva játszottak
hazai közönség előtt.
A központ vezetője, Snétberger Ferenc és felesége is megtisztelt bennünket jelenlétével. Köszönöm Tóthné Szalai Gabriellának a mindig szép
virágokat, amellyel megköszöntük a fellépőknek a koncertet!
Köszönöm, hogy sokan eljöttek és részt vettek ezen a meleg nyáresti
programon. Következő koncertünk július 22-én lesz a katolikus templomban, ahol a Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete lép fel. Szeretettel
várunk mindenkit programunkra!
Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező

Vendégeink a Magyar Női Unió
Idén második alkalommal tartotta a Magyar Női Unió a csapatépítő foglalkozásait Alsóörs-Felsőörs településeken.
Új tagok is érkeztek, akik számára
új élményt jelentett az itteni emberek és környezetünk megismerése. A tagok részt vettek a szokásos taggyűlésen, reggeli jógán,
közös ebéden, borkostolón, kiránduláson és nordic walkingon.
Felsőörsön külön meglepetéssel
készültünk a hölgyek számára.
Felsőörs Község Önkormányzata
felajánlott egy-egy ajándéktáskát,
amelyet megtöltöttük helyi kiad-

ványokkal, s a Holló család finom
borával.
Mindenki nagyon jól érezte magát,
s bátran állíthatom így a második
alkalom után, hogy hagyománynak
tekinthetem a csapatépítő tréninget. Jövőre ismét találkozunk! Köszönjük Batthyány-Schmidt Margó
elnökasszonynak, hogy ilyen büszke településünkre és az itt élő emberekre, hogy mindenkinek szeretné
megmutatni. Köszönöm Szerdahelyiné Lőrincz Nórának a fotókat és
a finom süteményt!
Kulics Márta
képviselő
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Kérdések és válaszok
Települési kérdőív eredmények

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
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Hamarosan itt az első Felsőörsi FOTÓUDVAR!
A GARTEN Balaton bemutatja: Érzelmeink története – Több mint
10 kortárs alkotó és gondolkodó, 5 kiállítás, különleges esti fotóbemutatók, kertmozi, koncertek, zenés gyerekprogramok, valamint izgalmas
beszélgetések érzelmeink történetéről és ábrázolásáról Charles Darwintól a kortárs fotóművészetig a felsőörsi Civilházban és környékén!
Kiállító alkotók:
Ajpek Orsolya, Czigány Ákos, Gerhes Gábor, Szombat Éva
A FOTÓUDVAR meghívott vendégei: Csányi Vilmos etológus,
író, egyetemi tanár; Forgács Péter médiaművész; Kincses Károly
fotótörténész, muzeológus; Mona Dániel zenetörténész; Nemes
Z. Márió esztéta; Orvos-Tóth Noémi klinikai szakpszichológus;
Pléh Csaba pszichológus, nyelvész; Szalai Dániel fotográfus és a

Snétberger Zenei Tehetség Központ növendékei
Együttműködő partner: Robert Capa Kortárs Fotográfiai Központ.
Felsőörsieknek és diákoknak a belépés ingyenes!
Kurátor: Mucsi Emese

Tervezett program:
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XIII. Felsőörsi Ízutazás
2021. június 26-án megtartottuk egy év kihagyása után nyári programunkat az Ízutazást. A rendezvénynek az „Újrakezdés” alcímet adtuk és
nem véletlenül. Újrakezdtük szervezni a műsorokat, amiket már 2020as nyárra szerveztünk (ami sajnos elmaradt). Nagyon izgultunk, nehogy

kell mondunk minden segítőinknek: a kemencénél szorgoskodó Benedek Szabolcsnak és Illés Andrásnak, Kaszás Lászlónak, aki a csülköt
előfőzte, Csikászné Erikának örökös segítőnknek, Steiger Veronikának,
és Szerdahelyi Nórának, aki vállalta a műsor levezetését. Köszönet az
önkormányzat dolgozóinak, akik segítettek a pakolásban, és a polgárőrségnek. Köszönet az egyesületünk asszonyainak, akik főztek, sütöttek,
pakoltak.

berobbanjon újból a járvány és le kell állítani a szervezést. A járványügyi
szabályokat mindenféleképpen betartattuk volna. Asszonyaink kevesebb étellel készültek, de jó döntés volt. Nagy sikere volt a „sütiszigetnek”. A süteményeket is az egyesület asszonyai és segítőink készítették.
Sokan töltötték ki a Gasztró Kvíz-t. Dékmárné Forgács Zsuzsanna vezetésével fellépet a Miske Óvoda Néptánc csoportja, a Berhida Néptánc
csoport, Szerdahelyi Luca népdalokat énekelt, a Dallamvilág Nosztalgia
és Musical csoport szintén dalokkal készült. A rendezvényt Szerdahelyi
Nóra és Illés András tánctanítása zárta. A gyerekeket ingyenes légvár
várta. Sajnos nem tudott fellépni a Búzavirág Népdalkör. Köszönetet

Köszönjük Felsőörs lakóinak, hogy jelenlétükkel megtisztelték rendezvényünket.
Kaszásné Ferenczi Anna
NŐFE elnök

Vakáció Váró Délután

Tűzgyújtási tilalom

Június 24-én Vakáció Váró Délutánt, egy nyárváró rendezvényt terveztük tartottunk a Civilház udvarán. A nézőket Bóné Kinga fogadta, aki
papírszínházi előadást tartott, és játszott a gyerekekkel. Vendégünk volt
a Folkfonics zenekar, akik elsősorban népdalokat és magyar költők megzenésített verseit játszották számunkra. Nagy öröm volt újra élő zenét
hallani a Civilház színpadán!
Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező

Tűzesetek szabad területen történő bekövetkezésének nagyobb kockázata esetén, az erdőgazdálkodásért felelős miniszter, fokozott tűzveszély
időszakát (tűzgyújtási tilalmat) állapíthat meg, és hirdethet ki, egyeztetve a katasztrófavédelem központi szervével (BM OKF). Tűzgyújtási
tilalom (fokozott tűzveszély) idején tilos tüzet gyújtani az erdőterületeken, valamint a fásításokban és az ezek 200 méteres körzetén
belül lévő külterületi ingatlanokon. Ide értendők a felsorolt területeken található tűzrakó helyek, a vasút és közút menti fásítások, de tilos a
parlag- és gazégetés is.
Aki a tűzvédelmi rendelkezéseket megszegi bírsággal sújtható! Erdőterületen nem minősül tűzgyújtásnak a gáz égőfej és a zárt tűzterű sütő-,
főző-, melegítő eszköz alkalmazása, ha az megfelelő szikrafogóval van
ellátva.
A tűzgyújtási tilalom (fokozott tűzveszély) megállapítása és visszavonása függ a meteorológiai körülményektől, az erdőben található élő és holt
biomassza szárazságától és a keletkezett tüzek gyakoriságától. Az aktuális tűzgyújtási tilalomról (fokozott tűzveszélyről) tájékozódhat a www.
erdotuz.hu weboldalon, az onnan is elérhető további szakmai honlapokon, amelyek számos egyéb hasznos információval szolgálnak a szabad
területen történő tűzgyújtásról.
Tisztelettel kérjük a lakosságot, hogy ebben a száraz, meleg időszakban
sehol ne dobjanak el cigaretta csikket, használják a hamutartót. Az eloltottnak vélt cigaretta csikkek apró égő zsarátnokai sok erdő pusztulásáért felelősek.
Felsőörs Község Önkormányzata
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Felhívások!
Szeretettel hívjuk immár tizedik alkalommal 2021. augusztus 14-én
9 órától a Civilházban rendezendő Szenior találkozónkra a 65 éven felüli Felsőörsről elszármazottakat és a helyi lakosokat.
Jelentkezés: augusztus 10-ig.
Bővebb felvilágosítás: Tislér Anikó, email: tisleraniko@freemail.hu
vagy telefonon a 20/516-8219 számon.
A Felsőörsi Hímzőkör augusztus 16-20-ig (4 nap) Kézműves Napokat
szervez, melyre alkotó kedvű fiatalok (12 éves kortól) és felnőttek jelentkezését várja. Mindennap más foglalkozás lesz!
Hétfő: gyöngyözés,
Kedd: hímzés,
Szerda: csuhézás,
Csütörtök: nemezelés.
Jelentkezés augusztus 10-ig.
A részletekről bővebb tájékoztatás:
Tislér Anikó, e-mail: tisleraniko@freemail.hu
vagy telefonon a 20/516-8219 számon.

Augusztusban ismét Disputa!
A VII. Felsőörsi Disputa programja:
Kezdés ideje: 2021. augusztus 28. (szombat) 13 óra.
Helye: Felsőörs, Civilház, Szabadság tér 5.

A Búzavirág Népdalkör szeretettel várja énekelni szerető hölgyek és
urak jelentkezését csoportjába. A népdalkör a helyi, a megyei és országos nyugdíjas egyesületek rendezvényén szerepel.
Várunk egy jókedvű csapatba!
Érdeklődni: Tislér Anikó, e-mailban: tisleraniko@freemail.hu
vagy telefon 20/516-8219 számon lehet.

Felsőörs tervezett nyári
programjai:

Előadások:

Július 22.: Komolyzenei koncert, vendégeink a Balatonfüredi Muzsikusok Egyesülete. Kezdés: 19.00. Helyszín: Katolikus templom.
A belépés ingyenes!

1. Dr. Boros Imre: Kiegyezéstől a rendszerváltozáson
át máig – egy pénzügyes szemüvegén keresztül

Július 23-25.: 30. Felsőörsi Falunapok és Búcsú. Részletek az újságban, helyszín: Civilház.

2. Dr. Pintér Tibor: A társadalmi-gazdasági fejlődés
irányai a világon és Magyarországon

Augusztus 6-18.: Garten Fesztivál-FOTÓUDVAR.
Helyszín: Civilház, részletes program az újságban.

3. Dr. Szegő Szilvia – Dr. Németh István a
„Trianontól a rendszerváltásig” című antológiát
mutatják be
A rendezvény felelős szervezője:

Augusztus 5.: Komolyzenei koncert, vendégünk Nagy Csaba (lant.)
Kezdés: 19.00. Helyszín: Katolikus templom. A belépés ingyenes!
Augusztus 14.: Senior találkozó. Kezdés: 9.00. Helyszín: Civilház.
Szerevező: Felsőörsért Közalapítvány – Tislér Anikó
Augusztus 16-19.: Kézműves Napok. Helyszín: Civilház.
Szerevező: Felsőörsi Hímzőkör – Tislér Anikó
Augusztus 20.: Szent István király ünnepe és Felsőörs Ifjú polgárainak köszöntése. Közreműködik Veszprém Város Vegyeskarának Vokálja. Tervezett kezdés: 17.00. Helyszín: Civilház.

A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület

Augusztus 28.: Felsőörsi Disputa. Kezdés: 13.00. Helyszín: Civilház. Szerevező: FÉK Egyesület

Sok szeretettel látjuk vendégeinket!

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!
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Mindennapi keresztjeink
2. rész
Előző lapszámunkban új cikksorozatot
indítottunk, amely a Felsőörs környéki
kereszteket mutatja be. A sorozat alapjául Körmendy József Atya 1980-ban a
Veszprém Megyei Múzeumi Közlönyben
Keresztek a felsőörsi határban címmel
megjelent tanulmánya szolgál. A cikkhez Horváth Lajos készített rajzokat,
amelyek megmutatják a keresztek akkori
állapotát.
A második kereszt, amelyet bemutatunk
a Miske-tetőn helyezkedik el az erdőben,
ahogy a sziklához közelítünk, meglepő
módon háttal. Ez persze nem volt mindig
így, feltehetően a felállításkor még nem
volt ennyire erdős ez a terület.
Helye, jellemzői:
A Miskei-kereszt és a tető nevét Miskéről kapta, akit a falu történelme a prépostság alapítójaként tart számon. A
legenda szerint a dombon állt a Miske
palota, amelynek romjaról Utazás a Balaton körül című munkájában, 1901-ben
Eötvös Károly író is ír. Ennek, valamint a
kolerajárvány végének emlékére és Szent
Rozália tiszteletére egy kápolnát terveztek építeni itt. Kezdetnek 1833-ban fakeresztet állítottak a tetőn, melyet 1834.
július 2-án Niklesz János prépost szentelt
fel. Elkészült egy Szent Rozáliát ábrázoló
oltárkép is, amely a katolikus templomba
került. A fakeresztet 1870-ben cserélte
Köves János prépost, egy év múlva 1871. május 29-én szentelte fel. Ehhez a kereszthez pléh feszület, Mária-kép és aranyozott szobor is tartozott. Sajnos ez a kereszt is elkorhadt.
Története: A mai keresztet vöröskőből Vuglich Ágoston prépost 1912ben állíttatta, öntvény feszülettel és táblával. Volt egy vasrúd támasztója
is, amelyet 1939-ben eltávolítottak. Szomorú eseményként feljegyzi a
krónikás, hogy 1969-ben a keresztet megrongálták és felső részét a fel-

irati táblával a Séd-patakba dobták. Adományokból a keresztet felújították és lefestették.
Felirata:
„V.Á. 1912.” A monogram Vuglich Ágoston nevét rejti.
Szerepe:
Nagypéntekre virradóan eleink Krisztus-siratást végeztek a keresztnél, s
a második napon keresztjáró körmenet is érkezett a kereszthez.
Körmendy Atya tanulmányában megjegyzi: „A miskei kereszt mint
építmény, nagyságával, megjelenésével keresztjeink között rangsorban
az első helyet foglalja el.”
Utóélete: A kereszt rossz állapotban van, felirata mohás, már alig olvasható, az idő vasfoga nem kímélte az emlékművet az utóbbi időkben. A
kereszt felújításra szorul.
A Szent Kereszt-hegy a kereszttel, valamint a Miske szikla a Helyi
Értéktár része.
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező
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Ballagó nagycsoportosok
Balotai András, Budi Imánuel, Buja Hanna Réka, Gyöngyösi Ferenc,
Kárpáti Rózsa Mária, Keszthelyi Kinga Viola, Luzsa Maximilián, Makai
Kata, Nagy Antal Sámuel, Nagy Emese, Nyíri Hanga, Pásztor Dorottya,
Schuszter Bendegúz Bence, Szénási Dávid, Trájer Lea, Valczer Vivien,
Varga Borbála, Varga Júlia, Varga Milán.

Akik búcsúztattak: Berecz Botond, Földi Bátor Pál, Galler Hugó,
Grafin von Rehbinder Alexandra Tina, Máhl Vince Imre, Selmeci Csanád, Szalma Sára Boróka, Zseli Flóra.
Óvónénik: Nagy Nelli Éva és Simon Gabriella
Dajka: Padné Erős Magdolna.

