Bokrétaünnepet tartottunk a tornateremnél

Szauer István tankerületi igazgató, dr. Kontrát Károly országgyűlési képviselő és Szabó Balázs polgármester az építkezés helyszínén

Garten fesztivál-Fotóudvar
Településünk csatlakozott a lovasi székhelyű Garten Fesztiválhoz, így
augusztusban a Civilház ad otthont a kortárs fotóművészetet bemutató rendezvény-sorozatnak. A tervek szerint lesznek kiállítások, installációk, koncertek, beszélgetések, gyerekprogramok a Civilházban és az
udvarban.
Részletes programok hamarosan, a
rendezvényre községünk lakóit is szeretettel várjuk!
Dr. Pásztorné
Simon Annamária,
közösségszervező
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Zöldhulladék-kezelési program Felsőörsön
Önkormányzatunk 2020. február 5-én kelt támogatói határozattal rendelkezik az alábbi fejlesztési célra:
Felsőörs Község Önkormányzata egy összefogáson és a
helyi közösségek bevonásával megvalósuló zöldhulladék
kezelési programot tervez megvalósítani, melynek eleme
a helyi lakosság számára való tudásátadás illetve a települési szintű zöldhulladék kezeléshez szükséges eszközök
beszerzése.
A program részeként az önkormányzat fő feladata a település közterületein keletkező zöldhulladék összegyűjtése, kezelése. Az összegyűjtés
részben a lakosság elvárása. A zöldhulladék komposztálása és a zöldterületekre való visszajuttatása, az ehhez szükséges legfontosabb eszközök
beszerzése a projekt eszközigénye, melyhez kapcsolódóan az önkormányzatunk egy minden generációt lefedő szemléletformálást is meg
kíván valósítani.
A fejlesztés megvalósításához a következő eszközöket szereztük be:
• 1 db traktor fronthidraulikával,
• 1 db ágaprító.
Terveink szerint a zöldterületen keletkező hulladékokat – adott esetben
darálással történő – előkészítjük lakossági, vagy önkormányzati komposztálásra.
Bemutatjuk a komposztálást, ezt megelőzően a helyes metszést, kertgondozást, magaságyás készítést, stb. A tudásátadás lehetőségeit biztosítjuk az online térben is.
Bevonjuk a helyi együttműködő szervezeteket, ezáltal hosszú távon biztosítani szeretnénk a települési zöldterületek rendezettségét.
Szabó Balázs polgármester

Önkormányzati hírek
A képviselő-testületi tagokkal való egyeztetést követően májusban is
több fontos önkormányzati döntés született.
Az önkormányzat döntött három belterületi út építése kapcsán útépítési együttműködési megállapodásról. A Bárókert, a Kertvég és a Király
utcák szilárd burkolattal való ellátása érdekében az önkormányzat 2019
és 2020 évben is ezen utcák megépítésére nyújtott be a Magyar Falu
Programra pályázatokat. A finanszírozás a korábbi útépítésekhez hasonlóan az elnyert pályázati forrásokból, az önkormányzat saját részéből és
az érdekelt ingatlantulajdonosok hozzájárulásából adódhat össze.
Ismét benyújtottuk a víz- és csatornadíj támogatásra szóló pályázatot.
Az önkormányzat döntött arról, hogy az 1492/12 helyrajzi számú külterületi közút használhatóságának fenntartása érdekében területet vásárol a szomszédos magáningatlanból.

Szintén döntés született az 1015/4 helyrajzi számú önkormányzati tulajdonban lévő zártkerti ingatlan ivóvíz közművel való ellátásával kapcsolatban.
Az önkormányzat több korábbi felsőörsi civil egyesület kérelméhez hasonlóan, hozzájárult a Felsőörsi Alsóház Egyesület székhelyének Civilházba való bejegyzéséhez.
Az önkormányzat rendeletet alkotott a 2020-as év költségvetésének
zárszámadásáról, valamint döntött a tavalyi év pénzmaradványának felosztásáról.
Az önkormányzat elsősorban jogszabályszerkesztési okokból döntött
vagyonrendelete újraalkotásáról, melynek első olvasatú verzióját fogadtuk el.
Döntés született az óvodában a Magyar Falu Programból nyert támogatásból kialakítandó szolgálati lakás kivitelezőjének beszerzési eljárásáról.
Az önkormányzat április 30. napjával lezárta a rendezési terv átfogó módosítása keretében beérkezett kérelmeket. Az ezen dátum után érkezett
kérelmeket ebben az eljárásban már nem tudjuk befogadni.
Megtörtént a Helyi Esélyegyenlőségi Program felülvizsgálata, melyben
az elmúlt évek fejlesztéseinek (bölcsőde, tornaterem) köszönhetően
nagy előre lépések történnek.
Az önkormányzati döntések eredményeként születő/módosuló rendeleteket, határozatokat községünk honlapján (www.felsoors.hu) az
’Önkormányzat’ -> ’Rendeletek’ illetve ’Határozatok’ menüpont alatt
olvashatják.
Szabó Balázs, polgármester
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Pünkösdi ünnepi találkozások
Nagy öröm volt látni azt a nyolc fiatalt, akik Pünkösd vasárnap konfirmációs fogadalmat tettek a református templomban. Hosszú évek óta
tanítgattuk és szeretgettük ezeket a 13-14 éves gyermekeket hittanórákon, gyülekezeti alkalmakon, táborainkban, rendszeres bakonyi túrázásaink során. Most eljött az idő, hogy ők maguk is igen-t mondjanak
– Isten és a gyülekezet színe előtt - az útra, amelyen vezetgettük őket.
Azt gondolom, hogy óriási dolog, ha egy fiatal úgy igyekszik élni, hogy
hisz a Mindenható Isten gondoskodásában és szeretetében. Az Istennek
kimondott igen-re áldást kapott a nyolc fiatal, hiszen az út folytatódik,
még ezután jönnek az igazi hitpróbák! „Legyen áldás az úton, amit ma
kezdesz el…” - énekelték az éneket gyülekezetünk ifjúsági csoportjának tagjai, de azt gondolom, hogy akik ott voltunk, együtt ünnepeltünk Pünkösd vasárnapon, mindannyian áldás-kérők, kívánók voltunk,
együtt örültünk, együtt könnyeztünk. Legyen hát áldás az utatokon:
Bagarus Kristóf, Földi Hanna, Kántor Bíbor, Kelemen Izabella, Kovács
Lídia, Nagy Eszter, Polhammer Péter, Varga
Léna. Találkozzunk továbbra is minél többet
gyülekeztünk közösségében!
Pünkösd hétfőn rendhagyó szabadtéri istentiszteletet tartottunk a

Közösségi Házunk udvarán. „Szülinapi” alkalom volt, hiszen Pünkösd
az egyház, a gyülekezet születésnapja! Az Úr úgy rendezte, hogy pont
akkor nem esett az eső, sőt még a Nap is próbálkozott áttörni a felhőkön
a sugaraival. Kicsiket és nagyokat egyaránt bevonva interaktív alkalmon
vehettek részt, aki eljöttek. Boldogság volt látni a sok kisgyermeket, és
külön örültünk azoknak, akik először jöttek el hozzánk. És nagyon jó
volt látni a járvány után visszatérő gyülekezeti tagokat, gyermekeket,
felnőtteket is! Hosszú volt ez az év, megérezte a közösségünk is a jár-

ványhelyzetből következő negatív hatásokat, de hiszünk a megújulásban! Isten minden krízishelyzetből valami nagyszerűt tud előkészíteni!
A szabadtéri alkalom végén igazán jól esett a rengeteg hozott sütemény
mellett beszélgetni, örülni egymásnak, örülni az életnek, Isten szeretetének!
Kántorné Pólus Ibolya, lelkész

Pünkösdi Nyitogató

Mindenki nagyon várta már, hogy ismét együtt lehessünk.
Kerestük a lehetőséget a járványügyi szabályokat figyelembe véve, a fokozatosság elvét betartva, hogy a programokat útjára engedjük.
Ezért is döntöttünk Dr.Pásztorné Simon Annamáriával egy kis Pünkösdi Nyitogató mellett.
Sajnos a járványügyi előírások még mindig kötnek bennünket, ezért ellenőriznünk kellett a polgárőrök segítségével a védettségi igazolványo-

kat. Szeretném megköszönni Esső István munkáját, hogy biztosította a
rendezvényt.
Mindezek ellenére úgy értékelem, hogy egy remek kezdés volt itt a nyár
előtt, színes kínálattal a helyi és vendég kézművesektől. Jó volt újra megállni, beszélgetni, ismerkedni. Újra gyermekkacagástól volt hangos Civilházunk.
Bízom benne, hogy a következő találkozásunk alkalmával már sokkal
többen együtt lehetünk és
még ennél is színesebb kínálattal jelentkezhetünk!
Köszönöm, hogy eljöttek:
Zoboki Eszter-horgolt kézműves termékek, Rizné Domján Szilvia-varrott, horgolt
kézműves termékek, Dr. Pásztor István-fazekas kézműves
termékek, Szalay Attila-palánták, Ferenczi Edit-Illés Méhészet, Tekergő Sajtműhely- Adrienn, Orbán Kitti-kézműves
szappanok, Miskolczi Holli
Adria és Miskolczi Milán Dominik-játékbazár.
Külön köszönöm a rendezvényre látogatók fegyelmezettségét és nyitottságát!
Kulics Márta
képviselő
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Maradj otthon, majd mi megyünk!
Vendégeink voltak! Május közepén Felsőörsöt is meglátogatták a veszprémi Petőfi Színház művészei, hogy jó kedvre hangolják az arra járókat.

Már több, mint 170 kistelepülésen énekeltek, hozzánk is eljutottak. A
Batthyány téren fél órán át az arra járóknak slágereket énekeltek.
Köszönjük műsorunkat!

Felsőörs természeti kincsei
Kedves Felsőörsiek!
Felsőörs természeti kincsei címen útjára indítottunk egy rövidfilm-sorozatot. Az ötletgazda Pető Szabolcs, aki a kisfilmek operatőre és vágója
is egyben. A tervezett sorozat évszaknak megfelelően mutatja meg környezetünk természeti kincseit 1-1,5 perces kis videókban. Terveink szerint épített örökségünk is bemutatásra kerül majd.
Az eddig elkészült filmek:
A tavaszi nőszirom, A hagymás fogasír, A lila ökörfarkkóró, A bakszakáll, A sárga árvacsalán.
A kisfilmek visszanézhetők az önkormányzat Youtube csatornáján, illetve a filmek linkje az önkormányzat honlapján is megtalálhatók itt:
felsoors.hu/film.
A Hej, liliom gyerekcsoport anyák napi és pünkösdi köszöntője szintén felkerült az önkormányzat Youtube csatornájára, amelyet szeretettel

ajánlunk! A csoportot Szerdahelyiné Lőrincz Nóra mentorálja. Köszönet érte!
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező

Júniusi programok Felsőörsön
Június 20. Vakáció váró
16.00 Mese Papírszínházzal, Bóné Kingával
17.00 Családi koncert a Folkfonics Zenekarral.
Helyszín: Civilház. A belépés ingyenes!
A Folkfonics zenekart konzervatóriumot és Zeneakadémiát végzett zenészek alapították. Sajátos, sokszínű zenei világukban népdalok, irodalom és sajátdallamok keverednek alternatív pop-funk-swing köntösbe
bújtatva, finomvonós és fúvós hangzással tarkítva. Előadásaikra éppúgy
jellemző a megihletett, csendes, ülős jelleg, mint a táncra invitáló zenék.
Két karodban című első albumuk 2018. decemberében jelent meg, kiváló kritikákat kapott több zenei lapban is. A Fidelio magazin De szeretnék című dalukat a 10 legjobb József Attila feldolgozás közé választotta
2017-ben. Nagyzenekarként nyolc fős felállásban vagy akusztikus formációban kvartettként lépnek fel Farkas Kriszti „Volkova” szólóéneklésével. 2019-ben dupla ifjúsági koncertet adtak akusztikus formációban
a Művészetek Palotájában, valamint felléptek nyáron Kínában, a Hangzhouban megrendezett BudapestFesten.
Tagok: Farkas Krisztina - ének, ütőhangszerek
Rendes Péter - gitár
Kohut Petra - gitár
Veér Csongor - hegedű, ütőhangszerek

Június 24. 19.00 Komolyzenei koncert: fellép Kiss-Domonkos Judit
(gordonka) és Asztalos Rita (zongora). Helyszín: Katolikus templom
Június 26. Ízutazás a Civilházban. Szervező: Nők Felsőörsért Egyesület
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Mindennapi keresztjeink
Körmendy József Prépost atya igazi tudós pap
volt. Számos olyan fontos tanulmány jelentetett meg Felsőörssel kapcsolatban, amelyek
kordokumentumnak számít az utókor számára.
1980-ban a Veszprém Megyei Múzeumi Közlönyben Keresztek a felsőörsi határban címmel
jelent meg tanulmánya, amelyet saját írásom
alapjául veszek. Körmendy atya tanulmánya a
felsőörsi kereszteket veszi számba, s összegyűjti
az azokról fellelhető anyagokat. A tanulmány
nemcsak leírást ad a keresztekről, de térképet
is mutat lelőhelyükről és a keresztek kinézetét
rajz segítségével ábrázolja. A rajzokat Horváth
Lajos mérnök készítette. A tanulmány legfontosabb forrása Bartl Kálmán temetőgondnok
„A határunkban és községünkben levő keresztjeink eredeti története” c. írása volt.
Induljunk most Felsőörs határába, s keressük
fel a kereszteket!!! Nézzük meg mennyit változtak, állnak-e még, s ha igen milyen körülmények között?
„Mindenkinek megvan a maga keresztje”,
mondjuk még ma is, jelezvén, hogy mindenkinek megvan a maga baja, a maga terhe, amit
hordoznia kell. A keresztény világ elsősorban
Krisztus szenvedésére és kereszthalálára as�szociál a kereszt kapcsán, mely egy igen ősi
szimbólum, s már a Feltámadott kora előtt is
létezett.
Az útszéleken állított keresztek a IV. századtól terjedtek el, vígaszt és tájékozódási pontot
adva a vándoroknak, úton lévőknek. Felsőörsön az 1800-as évek második felében volt
„népszerű”. A keresztek kőből vagy fából készültek, ez utóbbiak sajnos hamarabb az enyészeté váltak.
A keresztek két gerendából állnak, rajtuk a felirat: INRI vagyis „Iesus Nazarenus Rex Iudeorum”, jelentése Názáteri Jézus a zsidók királya.
A keresztek központi alakja Jézus. A keresztek
fából vagy kőből készültek, településünk határában a tájra jellemző vöröskőből. (Kivétel ez
alól a Búzer kereszt.)
Felsőörs határában számos kereszt található,
Körmendy atya tanulmányában két keresztet
említ, amelyek eltűntek, ilyen Rőtth József fakeresztje Öreghegyen, az 1800-as évek elején
állították. (A tanulmány 1917-es dátumot említ, feltehetően az évszám elírás, és az eredeti
dátum 1817.)
A másik eltűnt kereszt Peszej dűlőn volt található, Veszprém felé bal oldalt. Bezerédj kereszt
néven őrizte meg az emlékezet, Bezerédj Gyula és felesége 1862-ben állíttatta. A keresztnek
már 1918-ban nem volt nyoma. A tanulmány

megjelenése óta sajnos még egy keresztnek
nyoma veszett, ez pedig a Forintos kereszt, a
mai Balatonalmádi területén.
Az első kereszt mellett nap mint nap elmegyünk, ez a Szilasi vagy Búzer kereszt.
Helye, jellemzői:
Felsőörs keleti részén áll, a falu egyik ismert
keresztje, amely a Balatonalmádi úti elágazásában található. A keresztet néhány éve pályázati
forrásból felújították, azóta is gondozott környezete. Érdekessége, hogy fehér homokkőből
készült (az összes többi Felsőörsön vöröskőből vagy fából.)
Története:
1827-ben Búzer Éva
állíttatta.
Felirata:
„Készíttetett 1827ben Boldogult Búzer Éva Oroszi Imre
hitvösének áhéttatos
költségeivel.”
Vuglich
Ágoston
prépost
1900-ban
restauráltatta, 1905ig keresztjáró körmenetet is vezettek oda.
Többször meszelték
a keresztet felújítás
gyanánt, de ez inkább
ártott, mint használt.
Kis kerítése 1938-ra
elkorhadt. Az egyházközség indítványozására 1938 pünkösdjére
felújították a keresztet.
Köréje betonoszlopból új kerítést készítettek. Ismét tartottak

körmenetet a kereszthez 1939-ből. 1961-ben
az útépítések miatt Varga József háza elé helyezték, a leszármazottak azóta is gondját viselik.
Utóélete: A kereszt jó állapotban van, mindig
van alatta friss virág. A kereszt felújítása 2017ben pályázati forrásból a Hősök keresztjével
együtt megtörtént. Híradás az eseményről:
https://www.hirbalaton.hu/megujult-ketfelsoorsi-kokereszt-veol-hu/
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező
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„Tisztítsuk meg az országot!”
A szelektív gyűjtőszigetnél 2018-ban telepítettünk térfigyelő kamerát. Ezt követően ott szinte egy
csapásra megszűnt az addig nagy közfelháborodást okozó áldatlan állapot. Május végén három újabb
helyszínen állítottunk térfigyelő kamerát: az Eperfa sor végén a keresztnél, a rekultivált hulladéklerakó
előtt a temetőnél, és az Öreg-hegyen az Almádi út Csárda utcai buszmegállójánál. Ez utóbbi kettő
napelemes. Az új kamerákat önkormányzatunk megbízásából a Macrotel Kft. telepítette és integrálta a
már meglévő térfigyelő kamerarendszerünkbe.
Reményeink szerint a szigorúbb közterület-felügyeletnek köszönhetően településünk élhetőbbé, rendezettebbé válik, és nem kell hetente kétszer az önkormányzat dolgozóinak az illegálisan lerakott szemét gyűjtésével fáradozniuk.
A „Tisztítsuk meg az országot!” pályázattal 5,8 millió forintot nyertünk a fentiek megvalósítására. A
kamerák átadására június 4-én került sor. 
Felsőörs Község Önkormányzata

Napelempark épül Felsőörsön
Mintegy 390 millió forint beruházással, amelyből 300 millió forint kormányzati támogatás, mintaprojekt lesz Felsőörsön 500 kilowatt teljesítménnyel működő napelemparkkal, akkumulátoros energiatárolóval,
elektromosautó- és kerékpár-töltővel.
Hét hasonló mintaprojektre adott lehetőséget az Innovációs és Technológiai Minisztérium az egész országban. A szaktárcához tartozó Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal írta ki a pályázatot, amellyel
támogatást nyert Felsőörs a különleges beruházásra.
A beruházás egy naperőműparknál sokkal több lesz! A pályázati kiírásban szerepel az is, hogy a támogatás több mint harminc százalékát kutatás-fejlesztésre (K+F) kell fordítani. Ezért a felsőörsi önkormányzat
vezetésével konzorciumban valósul meg a projekt; tagja a Pannon Egyetem, amely a K+F tevékenységet vezeti, illetve a konzorciumhoz tartozik a beruházó Ewiser Forecast Kft. A projekt önkormányzati területen,
barnamezős beruházással valósul meg, amit korábban hulladéklerakónak használtak, és hét éve egy másik pályázat segítségével rekultiváltak.
A mostani beruházás azért is mintaprojekt, mert a megtermelt napenergiát helyben tároljuk, akkumulátoros tárolókapacitást hozunk létre.

A helyben megtermelt villamos energiát a településen, illetve Felsőörs
közigazgatási területén használjuk majd fel.
A 390 millió forintos beruházásból 300 millió állami pénz, a mintegy
85 milliós önrészből 60 milliót a parkot építő kft. finanszíroz, több mint
19 milliót pedig az önkormányzat. A későbbiekben, illetve a fenntartási
időszak után minden Felsőörsön marad, és a tulajdonjog is az önkormányzathoz kerül.
A pályázatban szerepel energiaközösségek létrehozása is, amely Felsőörsön valószínűleg energiaszövetkezet formájában valósul meg. Ennek
számtalan formája ismert az Európai Unióban, Magyarországon még
kevésbé. Ezért is döntött a szaktárca mintaprojekt kiírásáról, és a résztvevőknek kell javaslatot tenniük arra, hogy a hazai szabályozást hogyan
lehet összhangba hozni az említett területet érintő uniós jogrendszerrel.
Terveik szerint a munkálatokat nyáron kezdik, és két év alatt befejezik.
Felsőörs intézményeinek energiaellátását 2014 óta egy másik pályázat
révén már napelemek segítik. A mostani beruházás célja elsősorban a
közvilágítás működtetése a megtermelt energiával.
Felsőörs Község Önkormányzata
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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Virágos Felsőörs Program
A veszprémi Virágzó Veszprém Egyesület célul tűzte ki, hogy Veszprém
mellett megszépíti a környező falvakat is. Versenyük az utcafronti virágos kertekre vonatkoznak, kis falunkban ősztől lehetett jelentkezni a
megmérettetésre.

Június 1-jén megérkeztek a megígért virágpalánták (15 darab), magok,
ültetők, zsákok, virágföldek!!! A szemle júniusban és augusztusban lesz,
eredményhirdetés ősszel várható!
Dr. Pásztorné Simon Annamária, közösségszervező
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Lépten-nyomon Felsőörs körül
Előző alkalommal a Király-kút és a Vahola-völgy felé tettünk egy kört.
Ezúttal egy kicsit nehezebb túrát ajánlok, amely két kilátót is érint.
Felsőörsről az Eperfa soron indulunk el, és a zöld háromszög jelzést
követve a Kishegy útjain kanyargunk felfelé. Lovas és Felsőörs határán
járunk, szőlők és hétvégi házak között. Az út csúcspontját elérve nemsokára balra kanyarodunk a Kakukk utcán és továbbra is a zöld háromszög
jelzést követjük. Lejtős mélyúton ereszkedünk lefelé, majd hamarosan
elénk tárul a Balaton panorámája és a Somlyó-hegyi kilátó. Keresztezzük a Lovas felé tartó utat, és az új kerékpárúton jobbra térünk. Továbbra is a Tihanyi-félsziget látványában gyönyörködhetünk, majd egy
szépen gondozott füves telek szélén balra felvágunk a közeli műútra. Itt
szemben indul az ösvény, amely a Somlyó-hegyi kilátóhoz vezet.
Fentről csodás kilátás nyílik a Balaton keleti medencéjére, a Tihanyi-félszigetre, a Balatoni-riviérára, illetve az imént magunk mögött hagyott
Kishegyre.

A kilátótól a kék háromszög jelzésen ereszkedünk le az alsóörsi kocsmáig. Itt balra élesen visszafordulunk, és innen a kék sáv jelzést követjük.
Az erdei műúton emelkedve érünk el az épülő Varázserdő látogatóközponthoz. A kék sáv jelzés hamarosan jobbra tér az erdőbe, ezt követve,
végig felfelé kaptatva jutunk fel a Csere-hegy platójára. A murvás úton
jobbra térünk, és elérjük a kilátót.
Fent újabb körpanoráma fogad, tiszta időben a Velencei-hegység és a
Bakony csúcsai is karnyújtásnyira vannak.
A kilátótól visszafelé indulunk a murvás úton, és kb. egy kilométer
ereszkedés után elérjük az Almádi felé vezető utat. Itt balra térve leóvatoskodunk 200 métert, majd az első adandó alkalommal jobbra letérünk a műútról, hogy egy vele párhuzamosan, a szőlők közt futó úton
érjük el a felsőörsi Hosszú utcát. Megfelelő időzítés esetén akár busszal
is visszamehetünk a faluba.
Máthé Tamás

XIII. Felsőörsi Ízutazás
„Újrakezdés”
Egy év kihagyása után 2021. június 26-án (szombaton) a
Civilházban és a fedett közösségi térben újra megrendezzük nyári
gasztronómiai programunkat, az Ízutazást.
A kialakult járványügyi helyzetet és a mindenkori szabályokat
szem előtt tartva szervezzük meg. Védettségi igazolvánnyal lehet
a rendezvényen részt venni.
Az Ízutazáson minden évben más és más tájegység ételeiből adtunk ízelítőt. Ebben az évben újra gondoljuk, csökkentjük az ételek választékát. A kínált ételeket egyesületünk asszonyai és lelkes
segítőink készítik. Hazai alapanyagokból dolgozunk.
A kulináris élvezetek mellett változatos kulturális program, és
Gasztronómiai Kvíz is szerepel, a telitalálatos szelvényeket kisorsoljuk.
Az ételek kóstolójegy ellenében vásárolhatók!
A gyerekeknek ingyenes légvárat biztosítunk!
A büfét Maróti Péter biztosítja!
Mindenkit szeretettel várunk!

Nők Felsőörsért Egyesület
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Klímabarát közlekedés
Az Innovációs és Technológiai Minisztérium, az Agrárminisztérium és az Emberi Erőforrások Minisztériuma Európa legnagyobb
közlekedéssel összefüggő környezetvédelmi
kampányához csatlakozva, „Klímabarát közlekedés mindenkiért!” címmel rajz-, fotóés csoportos kreatív pályázatot hirdetett.
Olyan pályázati anyagot vártak, amely valós
vagy elképzelt klímabarát közlekedési megoldásokat mutat be városias környezetben.
Erre a pályázati felhívásra küldtük be ügyes
kezű nagycsoportos gyermekek munkáit,
melyek a tehetséggondozó program keretén
belül Szilvi néni irányítása alatt készültek.
Az óvodás korosztályban Keszthelyi Kinga
alkotása különdíjas lett, elismerésként oklevelet és egy rollert kapott. Gratulálunk!

A pályázat lehetőséget nyújtott arra, hogy felhívjuk a gyerekek figyelmét arra, hogy
a kerékpárral, rollerrel, gördeszkával való közlekedés nemcsak az egészségünkre, de a
környezetünkre is kedvező hatással van.
Reméljük, hogy a későbbiekben is lesz lehetőségünk hasonló pályázatokon elindítani
tehetségígéretes gyermekeinket.
Nagy Zsuzsanna intézményvezető

Újra nyitott a felsőörsi könyvtár és Civilház!

Szeretettel várjuk az Olvasókat ismét!
Könyvtárhasználati szabályok:
Védettségi igazolvánnyal rendelkezők a szokásos módon használhatják
a könyvtárat.
18 év alattiak védettségi igazolvánnyal rendelkező felnőtt felügyelete
alatt lehetnek a könyvtárban.

Ha nincs igazolvány, az ajtóban tudjuk kiszolgálni az olvasót!
Nyitva tartás:
Hétfő: 10.00-16.00, Szerda: 13.00-18.00, Csütörtök: 8.00-13.00.
Új könyvek érkeztek! Érdeklődni a könyvtárban!
Dr. Pásztorné Simon Annamária
közösségszervező, könyvtáros
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Gyereknap kincskereséssel
Kedves Felsőörsiek!
Az idei gyereknap nem szokványos módon
zajlott, de lehetőség volt egy másfajta program
kipróbálására, kincskeresést szerveztünk!
A gyerekeknek 6 állomást kellett megkeresni
a faluban, az eligazodást kis versikék segítették. Több mint harmincan indultak útnak, és
kerestek -kutattak a faluban. Az állomásokon
puzzle darabkákat lehetett gyűjteni, a helyes
megfejtés a Király-kút volt, aki megtalálta a
hat képecskét ez a kép állt össze.
Nézzük a helyszíneket!
1. Ez a hely egy útjelző,
fehér kereszt a segítőd,
Almádiba elmehetsz,
Alsőörsről feljöhetsz!

(Fehér kereszt az Almádi-Alsóörsi út sarkán,
köszönjük Vargáné Emmáéknak a helyszínt és
a lufikat)
2. Sok gyerek járt már ide
Árnyas fák ölibe
Van itt hinta, mászóka,
Madárfütty és tornaóra.
(óvoda)
3. Ha kinőtted az óvodát
menj a suliba tovább!
Tanuld a számot, a betűt,
Könyvet forgass gyönyörűt.
(Iskola)
4. Ha akarsz egy jó kis programot
ide vezessen utad most!
Van itt játszótér és sok fa

ez a rendezvények otthona.
(Civilház)
5. A Fő-kútnál a zöldben
csobog hűs patakom,
a borostyánok mellett
rám találsz, ha hagyom.
(Szabadtéri színpad, kút)
6. A focipálya szélén,
ha megpihennél, a végén.
A játszótérnél megtalálsz
nyisd a szemed, ne gatyázz!
( Játszótér a focipályánál)
Köszönet mindenkinek, aki velünk játszott,
köszönet a segítőknek: Pásztor István, Szőllősné Erika, Kulics Márti!
Dr. Pásztorné Simon Annamária

Gólyahír
Szülei
és három nővére
nagy örömére
április 9-én
3800 grammal
és 54 centivel
megszületett
Szalma Bálint!
Szeretettel gratulálunk,
várjuk a gólyahíreket!

