
Emlékezünk határon kívül rekedt nemzettársainkra, akik akaratukon kívül, magyarként, más országban
kénytelenek élni. Néhányan föladják a küzdelmet és asszimilálódnak. Emlékezzünk gyökereinkre! Közös magyar
múltunkra, viharos történelmünkre, páratlanul gazdag kultúránkra és azokra a felsőörsi hősökre, akik a Nagy
Háborúban harcoltak egy nagy és dicső nemzet büszke katonájaként!
A mai napon emlékeztetjük magunkat arra, hogy nemzetünk több mint 1000 éve él a Kárpát-medencében, de
sok viszontagság után a 100 évvel ezelőtti nemzetcsonkítást követően is Istenbe vetett hittel és bizakodással
tekintünk a jövőbe. Úgy, ahogy tették ezt azokban a 100 évvel ezelőtti vészterhes időkben nagy elődeink,
példaképeink: Eszterházy János és Dr. Batthyány-Strattmann László is. Ők saját bőrükön tapasztalták meg
országuk szétszabdalását. Az igazságtalan trianoni döntést követően legjobb tudásuk és lehetőségük szerint
szolgálták a hazát és a magyar kisembereket szülőföldjükön. Az Ő szent és áldozatos életük ma is fáklyaként
világítja meg az előttünk lévő utat. 
Üzenjük határon kívül élő testvéreinknek, elsősorban a felvidéki Nyitra melletti Pográny testvértelepülésünkön
élő nemzettársainknak, hogy összetartozunk! Hiszünk abban, hogy ha a Trianon előtti Nagy-Magyarország fel
már nem is támaszható, de egy igazságosabb Európán belül egyszer egyenlő jogokkal, megkülönböztetés
nélkül élhetnek majd magyar testvéreink a környező országokban is. És bár a jelenlegi helyzet most nem teszi
lehetővé a térben közös személyes emlékezést, de a jövőben is teszünk azért, hogy megmaradásukban
segítsük határon kívül rekedt honfitársainkat. Magyarország jelenlegi Kormánya a Bethlen Gábor Alapkezelőn
keresztül, a Rákóczi Szövetséggel és még sok anyaország béli szervezettel együtt munkálkodik velünk
összefogva ezen nemzetmegtartó célokért.
Isten, áldd meg a magyart!                                                                                       Szabó Balázs, polgármester
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A Kormány szabadtéri rendezvényekről szóló 241/2020-as rendelete alapján a Civilház szabadtéri
színje, színpada ismét látogatható. Sajnos a beltéri közösségi helyek és a könyvtár -központi
rendelkezésre,- még mindig zárva tart. A jelenlegi tudásunk szerint rendezvények augusztus 15-e után
tarthatók.

Megnyílt a nyitott szín a Civilház udvarán

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: A közösségszervező

Készült: 700 példányban

2. oldal

Települési kérdőív 2020

Illegális szemétlerakás
Településünkön ismét megszaporodtak az illegális szemétlerakások. Legutóbbi
hulladékgyűjtő felhívásunkhoz sokan csatlakoztak, s megtisztították a
környezetünket, köszönet érte! A napokban építési törmelék lerakatokat
számoltunk fel (sajnos van még bőven). Szeretnénk utolérni azokat az embereket,
akik nem veszik a fáradtságot, hogy a szemetet elvigyék a kijelölt helyekre.
Ezekről a helyekről a VKSZ honlapján lehet tájékozódni. Mit kell tennünk? Ha
tettenérés történik, miközben pakolják le a hulladékot, akkor hívjuk a 112-es
számot, készítsünk a képet, írjuk fel a kocsi rendszámát, típusát, színét. Ha
frissen kihelyezett szemétről van szó, segít, ha találunk egy számlabefizetést,
névre szóló levelet, bármit, ami az elkövetőre utal...Köszönjük a segítséget!

3. Levegőtisztaság-védelmi okokból több településen már tiltják a kerti hulladékok nyílttéri égetését.
Ön támogatná-e a kerti hulladék égetésének betiltását Felsőörsön?


