4. KÜLÖNSZÁM, 2020. 05. 08.
Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

0

1

0

Fertőzött

Gyógyult

Elhunyt

2

Házi
karanténban

Lomtalanítás
Felsőörsön a 2020-as évben a járványhelyzetben is lesz lomtalanítás az alábbi rend szerint:
A hulladék tulajdonosának minden lomtalanításra szánt hulladékot be kell szállítani a lomtalanításra kijelölt
gyűjtőhelyre, ahol egyszerre legfeljebb 3 gépjármű tartózkodhat. Lomot a kijelölt gyűjtőhelyre csak
hulladékszállítási közszolgáltatást rendszeresen Felsőörsön igénybe vevő ingatlantulajdonos szállíthat be. A
közszolgáltatás igénybevételét számlával, lakcímkártyával és személyigazolvánnyal kell igazolni.
Lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely:
Felsőörs, Szabadság tér 14. (Református templom/parókia mellett; volt múzeumi terület)
A lomtalanításra kijelölt gyűjtőhely nyitva tartása:
2020. május 23. (szombat)
8:00 - 17:00
óráig
2020. május 24. (vasárnap)
13:00 - 16:00
óráig
Fenti időpontokon kívül nem szállítható be lom a kijelölt gyűjtőhelyre, és az év hátralévő részében nem lesz
több lomtalanítás Felsőörsön. A lomtalanítás során a gyűjtőedényben el nem helyezhető, nagyobb méretű
hulladékok (háztartási berendezési tárgyak, bútorok, eszközök) szállíthatók be.
Lomtalanítás során nem beszállítható hulladékok:
Elektronikai hulladékok (elektromos berendezések)
Gumiabroncs, autóalkatrészek
Építési törmelék, építmény bontásából származó hulladékok
Veszélyes hulladék (festék, akkumulátor, vegyszer, olaj),
Kerti hulladék, zöldhulladék, nyesedék,
Fénycsövek, üvegezett nyílászárók, síküveg.
A lomtalanításra kijelölt fenti gyűjtőhelyen kívül közterületen és külterületen hulladékot elhelyezni szigorúan
tilos! A lomtalanítás ideje alatt fokozott rendőri és polgárőri ellenőrzés várható az illegális hulladéklerakás
megakadályozása érdekében. Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával
szíveskedjenek lebonyolítani! A veszprémi hulladékgyűjtő udvarba év közben, nyitvatartási időben 22 féle
hulladékfajtát (zöld hulladékot, lomot, veszélyes hulladékot, stb.) lehet bevinni. A hulladékudvar címe és nyitva
tartása: Veszprém, Kistó u. 8., Nyitva: H-P 8:00-17:00, Szo 8:00-13:00.
Köszönjük!

2. oldal
Adományok

Istentisztelet

A járvány elleni védekezésre és a szociálisan
nehéz helyzetbe kerültek megsegítésére,
felhívásunkra, lapzártáig 450.000 Ft pénzbeli
adományt,
élelmiszert,
természetbeni
adományt kaptunk. A szociális és oktatásnevelési intézményeinkben dolgozóknak
folyamatosan juttatunk fertőtlenítőszereket,
védőfelszereléseket,
a
szociálisan
rászorulóknak pedig tartós élelmiszert.
Adományaikat a veszélyhelyzet fennállása
alatt továbbra is köszönettel várjuk az alábbi
számlaszámra: 11748083-15428952, Felsőörs
Önkormányzata 'adomány' közleménnyel.

A felsőörsi református
egyházközség hetente
tart
online
istentiszteletet, mely
elérhető a gyülekezet
facebook
oldaláról:
www.facebook.
com/refelsoors/

Májusfát állítottunk!

Könyvtár

Május 1-jén lelkes legények
májusfát állítottak a Civilház
udvarában! A fa alatt várjuk
az üzeneteket, amelyeket a
közösségi
média
segítségével eljuttatunk majd
az érintetteknek!

Újra kinyitott a könyvtár mobilkönyvtár jelleggel.
Aki nincs beiratkozva, online kérheti. A
könyveket a járvány elmúltával veszem csak
vissza! Időseknek szívesen házhoz viszem!
Kérem, könyves igényeiket
itt jelezzék nekem:
felsoors.onkormanyzat@
gmail.com!

Díjazzuk a konyhakerteket!
Önkormányzatunk ismét csatlakozik a Legszebb konyhakertek elnevezésű országos versenyhez. A
jelentkezés módja: a jelentkezési lap letöltése az önkormányzat honlapjáról vagy facebookoldaláról,
majd
kérjük
kitöltve
befotózni/szkennelni,
és
elküldeni
ide:
felsoors.onkormanyzat@gmail.com. Várjuk jelentkezését!

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

