
Örömmel értesítünk mindenkit, hogy Önkormányzatunk a tavalyi Családbarát Önkormányzat díj után,
sikeresen pályázott, és elnyerte a Családbarát Munkahely díját!
Pályázni egy kérdőív kitöltésével, majd egy személyes auditon való részvétellel lehetett. Mivel
sikeresen vettük az akadályokat, jogosultak lettünk a Családbarát hely logó használatára!!! A pályázat
a munkakörülményeket vizsgálta az önkormányzaton belül (időbeosztás, támogatások, szervezeti
közösségépítés, szervezeti rendszerek, stb.) Mától plakátjainkon ezek a logók is szerepelni fognak!

Új gyógyszertár nyílik a régi helyén! A nyitás időpontja: 2020. 06. 15. Hétfő.
Cím: Felsőörs, Szabadság tér 2. Községháza, földszint.
Nyitva tartás:
Hétfő: 14.00-17.00.
Kedd: 8.00-11.00.
Csütörtök: 8.00-11.00.
Péntek: 11.00-13.00.
Szertettel várnak mindenkit!

9. Különszám, 2020. 06. 12.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

Házi
karanténban

Fertőzött Gyógyult Elhunyt
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Családbarát Hely díjat nyert az Önkormányzat!

Nyit a gyógyszertár!



Ezúttal a gyermek- és ifjúsági irodalom kortárs gyöngyszemeiből válogattunk!
 Kölcsönözni a konyvtar@felsoors.hu címen lehet! (Sajnos még nem vagyunk nyitva)
Az új könyvek listája:
Berg Judit: Az őrzők, Berg Judit: Alma, Berg Judit: Drifter, Berg Judit-Kertész Erzsi: Az óra rejtélye,
Borbáth Péter: Sündör és Niru, Válogatott kötetek: Toppantós, Válogatós, Dzsungeldzsem, Wéber
Anikó: Visszahangország, Wéber Anikó: Zuhanórepülés, Zágoni Balázs: A gömb, Pacskovszky
Zsolt: Titkos mozi, May Szilvia: A fásli utcai állatkórház- felújítás alatt, Így mesélj, hogy olvasson,
Kertész Erzsi: Göröngyös úti iskola 1,2,3.

Tisztelt Kisgyermekes Szülők! 
A Miske Óvoda és Bölcsőde előzetes bölcsődei igényfelmérést végez 20 hetes-3 éves gyermekek
szülei körében. Jelentkezési szándékukat a „ Bölcsődei igényfelmérő lap” kitöltésével tehetik meg,
mely letölthető a  www.felsoors.hu  honlapról. A kitöltött igényfelmérő lapok 2020. 06. 22-ig
személyesen leadhatók a Miske Óvoda és Bölcsődébe vagy elektronikusan elküldhetők a
felsoorsmiskeovoda@chello.hu e-mail címre.Tájékoztatom Önöket, hogy a nyilatkozat kitöltése az
NM rendelet 34.§ (1) bekezdésének a) pontja szerinti igényfelmérést szolgálja, kitöltése nem
keletkeztet beíratási és Felsőörs Község Önkormányzata részéről ellátási kötelezettséget. A
nyilatkozat kitöltésével az Önkormányzat feladatellátásának megszervezését segíti elő. 
Köszönettel: Nagy Zsuzsanna, intézményvezető

Bölcsődei felvételi kérelem

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: A közösségszervező

Készült: 700 példányban

2. oldal
Települési kérdőív 2020

Új könyvek érkeztek a könyvtárba

4. Korábbi kérdőíven többen jelezték, hogy változást szeretnének az utcán való parkolás ügyében. Ön
támogatná-e, hogy kritikus helyeken (szűk utcákban) ne lehessen közterületen, utak szélén parkolni?

Igen: 63,1%
Nem: 36,9%


