Kedves Olvasók!
Amíg élünk, emlékezni fogunk erre az évre, hogy minden, amiben
eddig hittünk és bíztunk megváltozott. A biztosnak hitt dolgok eltűntek, s tavasszal hosszas karanténra kényszerült az egész ország. Gyermekeink tanítása, foglalkoztatása, és a távmunka szinte mindenki életébe
bekövetkezett, időseinkkel csak távolságot tartva érintkezhettünk.
A nehéz időszaka helyi újságunkat sem kímélte, hiszen a költségvetési szigorításoknak köszönhetően a márciusi szám után nem készült
havi, tíz oldalas újság. Helyette kétoldalas újságokat, úgynevezett különszámokat nyomtattunk, amelyet hetente, kéthetente juttattunk el az
Önök postaládájába. Összesen 21 ilyen különszám jelent meg, folyamatosan friss információkkal és járványügyi adatokkal segítettük a tájékozódást a helyi híreket illetően.
Most ismét van lehetőségünk teljes újság megjelentetésére, nyolc
oldalban, amelyben az elmúlt időszakra reflektálunk és előre tekintünk.
Az élet a visszatérő korlátozások mellett sem áll le, az önkormányzat
munkatársai mindent megtesznek, hogy a folyamatban lévő ügyek, pályázatok sikeresen haladjanak útjukon. Júliustól ismét tarthattunk programokat, melyek megvalósításába nagy lendülettel vetettük bele magunkat. Sajnos rendezvényeink ismét lecsökkennek, hiszen nem lehet
most gyülekezni, de az online tér sok lehetőséget kínál valamennyiünk
számára. Jelenleg Civilházunk sem használható. Könyvtárunk is zárva
van, de lehetőség van online kölcsönzésre, kérem éljenek vele!
Az előttünk lévő időszakra mindenkinek jó olvasását és jó egészséget kívánok:
Dr. Pásztorné Simon Annamária, felelős szerkesztő

Virágos Felsőörs
A Virágzó Veszprém Egyesület kezdeményezésére várjuk a résztvevők jelentkezését kertszépítő versenyünkre! Terveink szerint magés palántaosztással segítjük a kiskertek virágosítását. A virágosítás az
utcafront felőli kertekre vonatkozik. A bírálatot független zsűri értékeli.
Jelentkezni 2021. február 1-ig lehet az alábbi linken:
https://forms.gle/63ZoqEhf J1nS76oH6
A linket megtalálják a Felsőörsi Aktuális facebook oldalon és a
www.felsoors.hu oldalon is.

A kerékpárút nyomvonala
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Egy év eredményei
Tisztelt Felsőörsi Polgárok!
Bő egy év telt el a tavalyi önkormányzati
választások óta. Mozgalmas és változatos év
volt, nem csak az önkormányzatoknak, hanem
az élet minden területén. A világjárvány hatásait most is nyögjük, ugyanakkor az élet nem
állt meg. Szeretnénk a folyamatban lévő vagy
előkészítés alatt álló projektjeinkről röviden,
áttekinthető módon tájékoztatást adni.
A felsorolásból is látszik, hogy a járványhelyzeten kívül is rengeteg munka volt önkormányzatunk működése során. Köszönjük
a Hivatal dolgozóinak a járványhelyzetben
tanúsított helytállását és a projektek során
nyújtott lelkiismeretes munkáját!
Felsőörs Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete

Csökkentse családja
költségeit! –
Bérlettámogatás
Ha Önnek felső tagozatos iskolás gyermeke van, az önkormányzat 100%-ban megtéríti
az iskolába járáshoz szükséges bérlet költségét.
Mit kell tennie:
• Felsőörsön lakóhellyel rendelkező, felső tagozatos gyermeke nevére szóló számlát a
bérletről,
• gyermeke iskolalátogatási igazolásával
együtt,
• a gyermek törvényes képviselője a bérlet
vételét követő 3 hónapon belül benyújtja
az önkormányzati hivatalban (Községháza
- Felsőörs, Szabadság tér 2.).
Jövedelemtől függetlenül nyújtott önkormányzati támogatás! Éljenek a lehetőséggel!
Felsőörs Község Önkormányzata

1 Felsőörs (-Alsóörs)
kerékpárút

344 000 000 Ft Most épül.

2 Orvosi rendelőbe új
eszközök

2 900 000 Ft Átadva.

3. Gyógyszertár újranyitása

4. Szolgálati lakás az
óvodában
5. Civilházba új eszközök
6. Iskolabővítés

0 Ft 2020. júniustól
működik.
30 000 000 Ft Elnyert
támogatás
70 000 Ft Megvalósult.
774 413 472 Ft Közbeszerzés
lezárult.

7. Második bölcsődei
csoport

2 000 000 Ft Indult: 2020.
szeptember

8. Helyi termelőknek
piac, rendezvényekkel
összekötve
9. Kertvég-Bárókert u.
építés

10. Bárókert-Király u. építése

11. Napelempark

Projekt vége:
2021-ben.
Folytatását tervezzük.

Idősek miatt
kiemelten fontos.
Magyar Falu
Programból
főzőlap, mikrosütő
Kivitelezői
szerződéskötés előtt.
Összesen 24 férőhely:
Megtelt.
Teljesült.

30 000 000 Ft Közbeszerzés
következik.

2021-ig megvalósul.

22 697 040 Ft Közbeszerzés
következik.

2021-ig megvalósul.

446 000 000 Ft Pályázat beadva Eredményre várunk.
(szept.30.).

Indul a rendezési terv átfogó módosítása
Hamarosan elkezdődik a Felsőörs közigazgatási területére vonatkozó településrendezési eszközök (településfejlesztési koncepció, településszerkezeti terv, helyi építési szabályzat, szabályozási terv) átfogó felülvizsgálata és módosítása.
Várjuk a Felsőörsön ingatlannal rendelkező tulajdonosok rendezési terv szintű módosítást
igénylő javaslatait!
Szabó Balázs, polgármester

2020. 11. 12. FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

SAJTÓKÖZLEMÉNY

KERÉKPÁRÚT ÉPÍTÉSE ALSÓÖRS ÉS FELSŐÖRS
KÖZSÉGEK TERÜLETÉN (TOP 3.1.1-16-VE1-2017-00020)
Alsóörs Község Önkormányzata Felsőörs Község Önkormányzatával
partnerségben sikeresen pályázott az Európai Fejlesztési Alap és Magyarország költségvetése által társfinanszírozott Település és Területfejlesztési Operatív Program Fenntartható települési közlekedésfejlesztés
(TOP-3.1.1-16) megnevezésű felhívására és 750 mFt, 100%-os intenzitású pályázati támogatást nyert a Felsőörs és Alsóörs között haladó
kerékpárút megépítésére.
Ebből az összegből a Felsőörsre jutó rész: 344.084.759 Ft. Sikeres közbeszerzési eljárást követően a nyertes ajánlatot tevő Colas Út Zrt-vel

2020. szeptember 21-én aláírtuk a vállalkozói szerződést, amelyet követően megkezdődtek a kerékpárút építési munkái.
2020. október közepén nem várt régészeti leletek kerültek elő Felsőörs
közigazgatási területén. Az elmúlt hetekben ezért ásatások miatt egy
szakaszon megállt a munka. A régészeti eredményekről hamarosan tájékoztatjuk a lakosságot. A munkálatok várható befejezése 2021. február
vége. Sajnos a súlyosbodó világjárvány a kivitelezést is megakaszthatja,
de a munkálatok egyelőre teljes gőzzel folynak. 46-47. hétre tervezett
munkafolyamatok: Csapadékcsatorna építése külterületen, ágyazat építési feladatok végzése, tereprendezés, támfal építésének folytatása, közlekedési táblaoszlopok kihelyezése.
A lakosság a beruházásról, a tervezett műszaki állapotról és a forgalmi
rend változásokról folyamatos tájékoztatást kaphat Felsőörs honlapjáról: www.felsoors.hu/Kerekparut
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Az együttműködés jegyében
A Laczkó Dezső Múzeum, kapcsolódva a
„Veszprém—Balaton 2023” rendezvénysorozathoz, nemcsak Veszprém, Európa leendő
kulturális fővárosa terében keresi a múzeum
kereteihez mért részvétel lehetőségét, hanem
a környező régiókban is. Projektjei több vidéki település körül körvonalazódnak, amelyek
közé méltán került be Felsőörs különösen gazdag kulturális, régészeti, építészeti öröksége. A
párhuzamosan tevékenykedő munkacsoportok közül némelyik még csak szerveződik, míg
mások már megkezdett, eredményes munkát
mondhatnak magukénak, de mindegyik szeretné az előttünk álló éveket értékes, a helyi
közösségek számára hasznos tartalommal
megtölteni.
Felsőörsön Szabó Balázs polgármester úr
kedvező fogadtatásának köszönhetően ez év
júniusában indultak meg az egyeztetések és
a közös tervezés. Szeptemberben részt vehettünk az Ars Sacra rendezvényén két Felsőörsről származó műtárgyunk kiállításával és a
préposti templomhoz kapcsolódó előadással,
októberben pedig Nyitott múzeum elnevezéssel megnyitottuk a múzeum felsőörsi régészeti, néprajzi és történeti raktárait az érdeklődők
előtt.
Ez alkalommal – az egyébként szigorúan
zárt helyszínen – muzeológusaink (Regenye
Judit, Rainer Pál, Lipéczné Karsai Henriett)
tartottak vezetést, restaurátoraink bemutatóval összekötve ismertették meg szakterületüket, a textilt (Egervári Márta), papírt (Ludvai
Zsuzsa), kerámiát (Galambos Csilla). A játékos foglalkoztató (Király András) nemcsak
gyerekeket, hanem felnőtteket is vonzott.
Régészeink (Győrffy-Villám Zsombor, Pátkai Ádám Sándor) elhozták a modern, több
milliós kutatóeszközöket: működés közben
láthattunk talajradart, fémkeresőt, repülő
drónt. A bemutatókhoz műemléki séta és vezetés kapcsolódott a református és a préposti
templomban (Pátkai Ádám Sándor, Tevesz
Mária). Nagy örömünkre szolgált, hogy a
rendezvény fiatalokat és idősebbeket egyaránt
vonzott, és már előkészítésében, a terület megtisztításában is jelentős segítséget kaptunk az

Péterváry-Szanyi Brigitta Illés András alpolgármester úrnak átnyújtja a Múzeum ajándékait.
Önkormányzattól fizikai munkaerőben és a
hatékonyságot gyorsító, bérelt ágdarálóban.
November végére régészeti, fémkeresős
kutatást terveztünk a legendák övezte Miske-tetőn, ahol konkrét területen szeretnénk
alkalmazni a legutóbb bemutatott eszközök
egyikét, lehetővé téve a talaj átvizsgálását a
hagyományos ásatásos módszer nélkül. Ezen
a helyen egykor oklevéllel igazolt (XIII. sz.)
középkori palota, lakótorony állt, és noha már
alapfalai teljesen eltűntek, emlékezete a mai
napig élénken él. Különleges és bizonyára sok
meglepetést tartogató eseményre számíthatunk, hiszen mindeddig nem történt régészeti
kutatás ezen a helyen. A rendezvény dátumát
tavaszra tűzzük ki.
Természetesen, Felsőörs helyi értéktárára alapozva a további együttműködés még
tág és változatos lehetőségeket kínál. Keressük azokat a formáit, amelyekben a múzeum
munkatársai hozzá tudnak járulni ezeknek
az értékeknek a mélyebb megismeréséhez ill.
megismertetéséhez. Bízva a további közös
munka sikerében, köszönjük az Önkormányzat minden eddigi programunkhoz nyújtott
támogatását és hathatós segítségét.
Tevesz Mária, művészettörténész
Laczkó Dezső Múzeum

Termékenységi szobor és zsámoly
Kr. e. 4600 körül, ásatás éve: 2019.
A szerkesztő megjegyzése: A Múzeum munkatársai legutóbbi megbeszélésünkön átnyújtották annak a termékenységi szobornak a másolatát, amelyet a Bárókerti ásatások során találtak.
A Községháza aulájában megtekinthető! Az
ajándékot hálás szívvel köszönjük!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 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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Kedves Felsőörsiek!
Az Önkormányzat 2020-ban módosította Közművelődési rendeletét, melynek VI. pontjában közösségi színtereink bérelhetőségéről is
rendelkezik. A Civilház Közösségi Színtér továbbra is kibérelhető (a
járványhelyzet elmúlásával), az alábbiak szerint.
Civilház Közösségi Színtér:
Épület:
Megnevezés
bérleti összeg:
Egészségügyi vizsgálat (szemészet)
6.000,-Ft/alkalom
Oktatás (pl. járművezetői engedély)
5.000,-Ft/alkalom
Egyéb
5.000,-Ft/alkalom
Magánrendezvények,
amelyek csak helyi lakosok tarthatnak
15.000,-Ft/alkalom
Üzleti rendezvények
30.000,-Ft/alkalom
Nyári táborok
20.000,-Ft/alkalom
Egy táborszervező maximum két tábort tarthat egy nyár alatt a Civilház
Közösségi Színtérben.
Magánrendezvények esetén 20.000 Ft kaució megfizetését kérjük.
(A rendezvények ideje alatt a bérlő maga gondoskodik mosószerről,
WC-papírról, kéztörlőről, egyéb fogyó eszközökről.)

Nyitott szín:
Vásárok (vegyes aprócikk, ruházati stb.)

6.000,-Ft/alkalom

Másik két közösségi színterünk a Községháza/Tanácsterme és a Millenniumi emlékpark magáncélokra és üzleti célokra sem adható ki. A
Civilház bérlése kapcsán, kérem keressenek az alábbi elérhetőségeken:
70/3206-854, konyvtar@felsoors.hu. A bérbeadás szerződés kötéssel,
házirendismertetéssel és kaució megfizetésével jár.
Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező

Múltidéző emlékezet és kegyelet a Református temetőben
Néhány évvel ezelőtt, református templomunk 130 éves fennállást ünnepelvén, felvetődött bennünk a gondolat, hogy eleink bedőlt,
és méltatlan módon elfeledett sírköveit összegyűjtsük és egy helyen újra felállítsuk. Ebben
némi segítséget jelentett a Laczkó
Dezső Múzeum által kiadott könyvben szereplő sírkő metszetek,melyek
temetőnk ezen síremlékeit is megörökítették.
Rendhagyó, múltidéző szombat
délelőtt volt, amikor néhány egyháztagunk, valamint két munkagép
kíséretében a reggeli órákban megjelentünk temetőnkben, és elkezdődött a régi
vöröskő emlékek kiemelése, sorba rendezése.
A munka eredménye a képeken jól látható, egyszerű, aprólékos gondossággal kifaragott vöröskövek, nem hivalkodóak, de mégis
erőt sugároznak. Így egy helyen látva őket,
megindulva szemléltem a köveket és valahogy
megelevenedtek. Elgondolkoztam azon – így
200 év távlatából szemlélve a főleg 1800-as
2020 nyarának közepén indult útjára a
FELSŐÖRSI BOKSZSULI. A jelentkezők
számának folyamatos növekedése miatt a szeptemberi iskolakezdésre már három korcsoportra kellett bontani az edzéseket.
A GYEREK csoportban 7-12 éves ökölvívó-palánták eddzenek. Játékos, sokoldalú
mozgásfejlesztés mellett, okosan adagolva ismerkednek meg a boksz alapjaival.

évek elejére datálódott vöröskő emlékeket
–, vannak dolgok amelyek örökérvényűek.
A feliratok tanúsága alapján, az elhunytnak
emléket állítók Istennek adtak hálát, szeretteik köztük eltöltött életéért, megköszönve az

irántuk tanúsított szeretet, és gondoskodását.
A földi élet elmúlása eleink számára nem egy
félelmekkel teli misztérium volt, hanem vándorútjuk egy állomása.
Nehezen lehetett a neveket kivenni a köveken, de ahol sikerült, ott egy-egy név kapcsán
eszembe jutottak Egyházközségünk feljegyzései az 1830-as évektől a templomépítéshez
kapcsolódóan. Jó néhányuk neve szerepel az

Boxsuli Felsőörsön

iratokban, erejükön felül adakoztak vagy kétkezi munkájukkal járultak hozzá a templom
építéséhez, hogy méltó helyen dicsőíthessék
Istent.
Szűkebb hazájuk, Felsőörs, „napszámosai”
voltak. Nemcsak Egyházukért, hanem
szülőfalujukért is sokat tettek munkájukkal és életükkel. Ők voltak falunk
akkori életében a csendes többség; gazdálkodtak, neveltek, lelki támaszt nyújtottak és eközben gyarapították falunkat és tették, amit tenniük kellet, amire
nevelték őket. Számukra természetes
volt Egyházukért, falujukért történő
tenni akarás.
Ezek a kövek emlékeztetnek bennünket az
elmúlásra, de arra is, hogy eleink élete, küzdelmei példaként állhatnak előttünk mindennapjainkban.
Hálát adok Istennek életükért.
Bagi Judit,
a református gyülekezet gondnoka,
képviselő
Az IFI csoportban 13-21 évesekkel folynak a tervszerű, igény szerint versenyre felkészítő edzések.
A FELNŐTT HOBBI BOX résztvevői 21
év feletti hölgyek és urak. A „legidősebb tag” címre két 52 éves úriember pályázik holtversenyben.
Edzéseink átmenetileg szünetelnek, bízunk benne, hamarosan találkozunk!
Tira Marius, ökölvívó sportedző
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Nézz fel!

A Balatonalmádi Rendőrkapitányság kampánya
A Balatonalmádi Rendőrkapitányság munkatársai a Veszprém Megyei Balesetmegelőzési
Bizottság támogatásával a Nézz fel! elnevezésű
baleset-megelőzési kampány keretében 2020.
november 2-án figyelemfelhívó feliratokat
helyeztek el a város több gyalogos-átkelőhelyénél. A program folytatódott, és a Nézz fel!
Átkelés közben ne telefonozz! szlogent 2020.
november első hetében Balatonfűzfőn, Bala-

tonkenesén, Litéren, Balatonakarattyán és Felsőörsön is felfestették a legforgalmasabb útszakaszokon található zebrákhoz. A piktogramok
felhívják a gyalogosok figyelmét arra, hogy
elsőbbségi helyzetben sem mellőzhető a kellő
figyelem. Egyre gyakoribb ugyanis, hogy a járókelők nem figyelnek környezetükre, elmerülten
nézik mobiltelefonjuk kijelzőjét, és körültekintés nélkül, váratlanul lépnek az úttestre.

Visszatekintő
A tavaszi karantén miatt nagyon sok programunk elmaradt, s jó néhány ötletünkről és
tervünkről is le kellett mondanunk. Az előre
tervezés, mint a közösségszervezés egyik legfontosabb lába, bizonytalanul áll, mind a mai
napig. De nem panaszkodunk, hiszen augusztustól sok szép és sikeres program valósult
meg, bízunk benne, hogy valamennyi felsőörsi
örömére.
Augusztus 20-án összevont falunapot és
Szent István ünnepet tartottunk. Célunk az
volt, hogy a helyi értékeket mutassunk meg,
így komolyzenészeink koncerteztek a református templomban, volt helytörténeti séta,
de vendégeink voltak a Snétberger Zenei Központ diákjai is, akik műsorát helyi borászok
bemutatkozása és borkóstoló fűszerezte.
Vendégünk volt Lovász Edina egy gyerekkoncerttel, Mesics György és Somló Banda népzenét játszott, este pedig a veszprémi
Gyöngyhalász Zenekar latin dallamaira lehetett táncolni. Az esti sötétben a Tűzzsonglőrök
műsora világított. Hagyományinkhoz híven
ismét köszöntöttük az újszülötteket, ebben
az évben 26 kisgyereket és családját. Egy ver-

ses kötetet, egy szál virágot és egy emléklapot
kaptak az Önkormányzattól!
Ősszel főleg kisebb lélegzetű programok
voltak, lehetőség volt a bababörzén vásárolni,
illetve két Zöld estek előadást is tudtunk tartani. Vendégünk volt Berg Judit József Attila
–díjas író, a Rumini könyvek szerzője, akik
az iskolásoknak tartott előadást. Ebben a hónapban az Ars Sacra elnevezésű országos programhoz csatlakoztunk, ahol a Laczkó Dezső
Múzeum munkatársaival közösen mutattuk

be a katolikus templomot.
A Batthyány családdal együttműködve
októberben egy emléknapot tartottunk, előadással, kiállítással, vásárral, és egy színházi
előadással.
Sajnos az Idősek
napi szokásos vacsoránk és a nagy sikerű
Felsőörsi nyolcas túra
a hagyományos formákban nem került
megrendezésre.
Nagy rendezvényeinket a Szüreti

mulatsággal zártuk, ahol a felvonulás után a
Dvorák-Patka Színház egy pantomim előadással készült, majd a népzenéé volt a főszerep.
A gyerekek mandulás sütit készíthettek, majd
estére a felnőtt vált polgárjainkat vártuk egy
borkóstolóval.
Ezúton szeretném megköszönni munkatársaimnak, a képviselő-testületnek, polgármester úrnak, minden önkéntesnek a sok-sok
segítséget, ötletet, amellyel emelték a rendezvények színvonalát és segítették munkámat.
Végtelenül hálás vagyok érte!
Dr. Pásztorné Simon Annamária,
közösségszervező
folyt. a köv. oldalon
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A képeket
Szerdahelyiné Lőrincz Nóra
és Lipovszky-Drescher Mária
készítették.

„Itt van az ősz, itt van újra…”
a felsőörsi Miske Óvoda és Bölcsődében
Szeptember első heteiben vidám, színes, őszi hangulat lopózott be
a csoportszobákba, kellemes légkör várta vissza a gyermekeket a nyári
szünet illetve a pandémiás időszak után. Jelenleg 76 kis óvodás és 22
bölcsődés jár intézményünkbe. Megköszöntük a nyugdíjas óvó nénik,
Erzsi néni és Tünde néni munkáját, helyükre Koók Ilona és Nagy Nelli
óvodapedagógusokat vettük fel. A bölcsőde második csoportjában Ács

Nikoletta és Ujvári Adrienn kisgyermeknevelők gondozzák a gyermekeket.
Törekszünk arra, hogy ebben a nehéz időszakban is színesebbé, változatosabbá tegyük a gyermekek mindennapjait. Egészség hetet szerveztünk, melyen elsétáltunk a Miske dombra, gyermek zumba oktató mozgatta meg a gyermekeket az óvoda udvarán, sport délelőttünkön pedig
különböző ügyességi játékokban vehettek részt a gyerekek. Idén is sok
ismeretet szerezhetnek a középső-, és nagycsoportosok a Madarászovi
program keretén belül. Az óvó nénik bábozással, dramatizálással kedveskedtek egy-egy témahét végén (Népmese, Zene, Állatok Világnapja,
Márton nap). Itt is szeretnénk megköszönni, hogy Papp Gyula és Illés
András elvállalták a Ludas Matyi című mese főszerepeit. Vidám előadás
módjukkal nagy sikert arattak és emlékezetessé tették liba hetünket.
Őszi terményekből, termésekből alkotásokat készítettünk, melyek
az intézmény bejáratát díszítik.
Az enyhe őszi időjárást kihasználva sokat mozgunk, játszunk a szabad levegőn.
Nagy Zsuzsanna, óvodavezető
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Könyvtárhasználat Felsőörsön

Könyvtári hírek

Az elmúlt időszakban sokan iratkoztak be, vagy újították meg beiratkozásukat a könyvtárba. Könyvtári használók száma számszerűsítve
2020. november 11-én a következő:
18 év alattiak: 50 fő,
aktív dolgozók: 69 fő,
nyugdíjasok: 9 fő.
Bátorítok mindenkit, hogy a járvány elmúltával bátran használja
könyvtárunkat, azért van!

Nagy öröm számomra, hogy Felsőörs apró könyvtára nemcsak új
könyvekkel, de bútorokkal is gazdagodhat. Ebben az évben Vörös Csaba
helyi asztalos készített egy folyóiratolvasó állványt és egy köztérre való üveges könyvespolcot, amelyet a Szabadság téri buszmegállóban helyeztünk el.
A beruházást a Könyvtárellátó Szolgáltatási rendszer finanszírozta.
Kérem Vigyázzunk Rá, hogy sokáig szolgálja az itt élőket!
Dr. Pásztorné Simon Annamária, könyvtáros,
közösségszervező

