17. Különszám, 2020. 09. 11.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Hétvégi programok
09. 12. 15.00: Kerekasztal-beszélgetés a Batthyány család tagjaival.
Ismerkedjen meg az ősi család tagjaival, szeretettel várjuk egy kötetlen
beszélgetésre!
ÚJ HELYSZÍN: CIVILHÁZ, FEDETT SZÍN.
Kérjük, hogy tartsák meg a védőtávolságot, a maszk viselése ajánlott!
09. 12. 17.00: Ars Sacra-Nyitott Templomok Napja. Találkozás a katolikus
templom előtt.
Hallgassa meg a katolikus templom történetét, ismerje meg a 275 éves
orgona hangját! Regisztrálás a www.ars-sacra.hu oldalon. Maszk
használata ajánlott, kérjük a védőtávolság betartását!
Előzetes: szeptember 16-án Zöld estek. Dr. Varga Szabolcs előadása:
"Felsőörs, mint élőhely" címmel a fedett színben. Maszk használata
ajánlott!

Felsőörs, a Balaton északi kapuja
Kedves Felsőörsiek!
Ezúttal értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a 2020. szeptember 11. péntekre
meghirdetett, várva várt éjszakai túránkat MEGTARTJUK!!!
Gyülekezés: 19.30-20.30-ig a Civilház udvarán
Nevezés: max. 5-6 fős csapattal
Időtartam/táv: kb. 1.5 óra/kb. 7 km
Nehézségi fok: könnyű
Szükséges felszerelés: zseblámpa (telefon nem elég!), írószer és papír
Az első három helyezett díjazásban részesül! Szeretettel várunk minden bátor érdeklődőt!
………………………………………………………………………………………......................................................................................................
A bizonytalan járványügyi helyzetre való tekintettel Egyesületünk azt a döntést hozta, hogy a
2020. szeptember 12-re, szombatra meghirdetett „Felsőörs, a Balaton északi kapuja” záró
rendezvény ELMARAD!!! Megértésüket köszönjük!
Dongó Attila, CBK elnök

2. oldal

Gazdasági program 2020-2025
Kedves Felsőörsiek!
Elkészült Felsőörs Gazdasági Programja, amely ezen a címen
letölthető és elolvasható: http://felsoors.hu/Ciklusprogram/id/82/

Berecz Zsombor Európa-bajnok!
Felsőörs Önkormányzata ezúttal is gratulál településünk
lakójának, Berecz Zsombornak, aki a Lengyelországban
megrendezett vitorlázó Európa-bajnokságon finndingi
hajóosztályban aranyérmes lett! További sok sikert kívánunk!

Csatlakozás a Virágzó Település mozgalomhoz
Örömmel értesítjük településünk lakóit, hogy a közelmúltban együttműködési megállapodást írtunk
alá a veszprémi Virágzó Település mozgalommal! A programhoz az önkormányzaton keresztül a
lakosok csatlakozhatnak egy őszi regisztráció során, majd virágpalánta és virágmag osztásra
kerül sor. A független zsűri a jövő tavasz és nyár folyamán két alkalommal szemléz, majd egy kis
ünnepség keretében díjazza a legszebb virágoskerteket!
Tíz plakett jár a legszebb kertek művelőinek!
A veszprémi egyesület nem kisebb célja, mint a 2023-as EKFre a Veszprém környéki településeket "felvirágoztassa"!
Információk tehát késő ősszel várhatók!!!Csatlakozzunk a
kezdeményezéshez minél többen!

Hirdetés
Bútorjavítás és összeszerelés
Vállalom lapra szerelt bútorok (Mömax, Möbelix, Ysk, KIKA) összeszerelését, beépítését.
Továbbá vállalom már meglévő bútorainak helyszíni átalakítását, javítását.
Baranyai Gábor-beépítő asztalos, tel.: + 36 20 360 4660.

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!
Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: A közösségszervező
Készült: 700 példányban

