
Tisztelettel kérjük a felsőörsi bel- és külterületi Ingatlantulajdonosokat, hogy a vegetációs időszak
közelgő végével gondoskodjanak az ingatlanukkal határos közterületen a közlekedést akadályozó
növényzet eltávolításáról. Különösen gondoskodjanak a magánterületről kilógó, a közúti
közlekedést akadályozó ágak (fák, bokrok ágai, évelő sövény) levágásáról, valamint az engedély
nélkül közterületre ültetett növényzet eltávolításáról, a gyep kivételével. Az egészséget nem
veszélyeztető, biztonságos közlekedés érdekében szintén kérjük eltávolítani a közterületre
engedély nélkül kihelyezett tárgyakat!
Kérjük, a fenti kérésnek október 30-ig szíveskedjenek eleget tenni! 
Amennyiben eddig a határidőig ez nem történik meg, úgy az önkormányzat dolgozói a szükséges
munkákat a közterületen elvégzik. A magánterületről kilógó ágakat levágás után a
magánterületen (kerítésen belül) helyezik el.

Együttműködésüket és megértésüket köszönjük!                       
                                                          Felsőörs Község Önkormányzata

Közlekedést akadályozó növényzet gondozása/eltávolítása
közterületről

18. Különszám, 2020. 09. 25.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Gratulálunk!
A református gyülekezetben 70 éves házassági
évfordulóján kérte Isten megerősítő áldását Dr. Sólyom
Lajos és felesége Dr. Sólyom Lajosné, Jutka néni.
Istennek adunk hálát a Sólyom házaspár Isten iránti
elkötelezett hitben és egymás iránti nagy szeretetben
és hűségben megélt életéért!
Szeretettel gratulálunk nekik és jó egészséget kívánunk!

Felsőörsi Református Egyházközség

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban

GyógyultFertőzött Elhunyt Házi
karanténban
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Szeptember 29. 14.00: Író-olvasó találkozó Berg Judittal. Helyszín: Civilház fedett szín.
Október 4. Batthyány nap Felsőörsön. Termelői piac, kiállítás, előadás, koszorúzás és irodalmi
est. Részletek a plakátokon.
Október 8. 18.00. Kortárs történetek. Előadás az olvasásra nevelésről és a kortárs
gyerekirodalomról. Helyszín: Civilház színje.
Október 10. 10.00. Nyílt nap a Laczkó Dezső Múzeum telephelyén.
Október 10. 16.00. Szüreti mulatság. Helyszín: Civilház. Részletek hamarosan!
Október 14. 18.00. Zöld estek.  Mit tehetünk a Balaton ökológiai állapotáért? Az előadást
Somogyi Boglárka tartja. Helyszín: Civilház, nyitott szín
Október 22. 17.00. Ünnepi megemlékezés a Civilháznál, majd a Hősök kertjénél koszorúzás.

Felsőörsön Önkormányzatunk minden évben ehhez a naphoz közeli
szombaton műsorral összekötött vacsorával köszönti a felsőörsi
Időskorúakat. Idén a világjárvány miatt sok mindent kénytelenek vagyunk
másként csinálni. A felsőörsi Időskorúak egészségét szem előtt tartva idén
rendhagyó módon köszöntjük az időskorúakat. Nem összejövetelt
szervezünk számukra, hanem a nehéz időszakon is átsegítő
ajándékcsomagot fogunk eljuttatni minden érintettnek. 
Az önkormányzat képviselő-testülete és dolgozói nevében ezúton is jó testi-
lelki egészséget kívánok minden kedves felsőörsi Időskorú számára!

                          Szabó Balázs polgármester

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: A közösségszervező

Készült: 700 példányban

2. oldal

Felsőörs következő programjai

Kérjük zárttéri rendezvényeinken maszk viselését! Egyéb helyszíneken a maszk viselés ajánlott!

Október 1. Idősek napja

Felhívás diákösztöndíjra

Felsőörs Önkormányzata ösztöndíjat hirdet 16-25 éves fiatalok
számára. A leadási határidő október 1. A pályázati felhívás
megtekinthető és a jelentkezési lap letölthető a www.felsoors.hu
oldalról!


