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A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
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Ettől a héttől kinyitnak a felsőörsi templomok. Május 17-én 10.00-től istentisztelet a református
templomban, 10.30-tól igeliturgia a katolikus templomban!

Istentisztelet, igeliturgia

Buszmegállók karbantartása
Megkezdődött településünk buszmegállóinak felújítása. Első lépésben
az önkormányzat munkatársai festették le a megállóban elhelyezett
padokat. Jelenleg, egy helyi vállalkozó végzi a felújítási munkálatokat,
melybe beletartoznak a lambériák, oszlopok, oldalfalak, tetőszerkezetek
cseréje, illetve egységes bádogozás. 7 db buszmegállót érinti a jelenlegi
felújítás. A felújítás összértéke körülbelül 3 millió forint, melyet még a
rendkívüli helyzet előtt szavazott meg a képviselőtestület. A Viola
Presszó melletti buszmegállót sem felejtjük el, természetesen. Ehhez a
jelenlegi nehéz helyzetben keressük az anyagi forrásokat. Ennek a
buszmegállónak az újjáépítéséről szeretnénk társadalmi egyeztetés
keretében kikérni a lakosság véleményét. Hálás köszönet a szépítésben
résztvevőknek!

Vigyázzunk a Miskére!
A megnövekedett autóforgalom miatt, behajtást tiltó tábla kihelyezése
történt a Miske-domb felé vezető úton. A terület magánszemélyeké. A
tábla kihelyezését, velük és a helyi körzeti megbízottal történt
egyeztetés előzte meg. Kérjük, fokozottan vigyázzunk helyi értékeinkre!



Közösségi terek zárva, játszóterek nyitva

Lomtalanítás

Civil Baráti Kör Egyesület: 18927625-1-19
Felsőörsért Közalapítvány: 18925575-1-19
Felsőörsi Country Egyesület: 18654903-1-19
Felsőörsi IKSE: 19265881-1-19
Felsőörsi Polgárőr Közhasznú Egyesület: 18938663-1-19
Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány: 18913048-1-19
Iskola Alapítvány: 18914908-1-19
Nők Felsőörsért Egyesület: 19380458-1-19

A hulladék tulajdonosának minden lomtalanításra szánt hulladékot be kell szállítani a
lomtalanításra kijelölt gyűjtőhelyre, ahol egyszerre legfeljebb 3 gépjármű tartózkodhat.
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
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.
Kérem a tisztelt lakosságot, hogy a lomtalanítást a fentiek betartásával szíveskedjenek
lebonyolítani!

A Civilház, mint közösségi színtér és a fedett szín a kormány rendelkezése szerint továbbra is
zárva tart. Jó hír, hogy kinyitottak Felsőörs játszóterei, de ezúton is felhívnánk a figyelmet a
jelenlegi járványhelyzetben a játszóterek használatának lehetséges közegészségügyi
kockázatára! Vigyázzunk egymásra!

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: A közösségszervező

Készült: 700 példányban

2. oldal

Ajánlja fel adója 1 %-át felsőörsi civil szervezeteknek!


