
A Kormány döntése értelmében a Felsőörsi Miske 
Óvoda és Bölcsőde 2020. május 25-től újra megnyílik. 
Ugyanakkor a korábban kihirdetett nyári zárvatartás ideje lerövidül. Az óvoda-bölcsőde az idei nyáron
csak két hétig, 2020. augusztus 10-23. között lesz zárva.

A 215/2020. (V. 20.) Kormányrendelet alapján az önkormányzat tulajdonában 
lévő közösségi színtereken 2020. június 16. napjától a gyermek- és ifjúsági
táborok megtarthatók.

6. KÜLÖNSZÁM, 2020. 05. 22.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
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karanténbanFertőzött Gyógyult Elhunyt
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Táborok a Civilházban

Települési kérdőív 2020

Nyit az óvoda és a bölcsőde

Újságunk következő számaiban az idei települési kérdőívre érkezett válaszok összesített eredményeit
szeretnénk megismertetni a Tisztelt Olvasókkal.  Az első kérdésre érkezett válaszokra reagálva a
veszélyhelyzeti időszakban heti gyakorisággal tájékoztattuk nyomtatott formában az aktuális járványügyi
és egyéb helyi hírekről a felsőörsi Polgárokat.



Az őszi szezon végén csapatunk az 1. helyről várta a tavaszi folytatást,
 reméltük, hogy egy jó szériával a bajnoki címet is megszerezhetjük.  
A korona vírus terjedése miatt a MLSZ először felfüggesztette, majd 
májusban véglegesen lezárta a bajnokságot, azzal a kitétellel, hogy a
 táblázat a márciusi állás szerint rögzül, azonban eredményt nem 
hirdetnek és érmeket sem osztanak. Sokan gondoljuk azt, hogy május
 végétől júliusig heti két meccsel lehetett volna folytatni a bajnokságot, de erre már nem kerülhet sor és ezt
el kell fogadnunk. Reményeim szerint augusztus végén elindul az új bajnoki idény, és ha csapatunk együtt
marad, megpróbáljuk a pályán kivívni az aranyérmet.
A rendkívüli helyzet sajnos hatással volt működésünkre, ezért köszönettel vesszük egyesületünk anyagi
támogatását, melyet az utánpótlás képzésre, felnőtt csapatunk működésére és a közműköltségek
fedezésére használunk fel. Támogatását az alábbi formában fogadjuk:
bankszámlára: B3 Takarék Szövetkezet: 73200127-11277912 vagy személyesen Papp Gyulánál: 06-30-256-
5665. Köszönjük mindenkinek, aki bármilyen formában eddig is és ezután is támogatja egyesületünket!
Galambos Zsolt

Hétfőtől péntekig 8-11.30 és 13.30 - 16:30 
Szombaton 8-12-ig. 
Tel.:06304997498. 

Zöldséges bolt Ajánljuk a helyit! Fat Fairy cukrászda 
Hétfőtől csütörtökön 14.00-18.00.
Péntek- vasárnapig: 11-18-ig. 
Júniustól minden nap 11.00-19.00.
Tel.:06706265413.

Kedves Olvasók! Elkezdődött a Felsőörsi
Hírmondó régebbi számainak archiválása a
könyvtár számára. Várom azok jelentkezését,
akik esetleg gyűjtötték és megőrízték a 2010
előtti számokat! Ha szívesen felajánlják a
gyűjtemény számára, kérem hívjanak:
06703206854. Köszönöm!

Gólyahír
Örömel tudatjuk, hogy 2020. 04.
21-én testvére Viktor nagy
örömére megszületett Vass
Emese! A mama és a baba is jól
vannak! Szeretettel gratulálunk
Szerkesztőségünk nevében, várjuk
a további gólyahíreket!

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
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Készült: 700 példányban

2. oldal

Őrizzük múltunkat!

Péntektől vasárnapig 8-16.00 palántavásár. 
Hétköznap rendelés felvétel és kiszállítás: 
Tel.:06703633288. 

Szódás

Foci hírek

Hétfő-szerda: 8.00-15.00. 
Péntek: 8.00-17.00. Szombat: 8.00-12.00.
Csütörtökön és vasárnap zárva. 
Tel.:0687411074. 

Virágbolt


