
Október 10. 10.00. NYITOTT MÚZEUM-BELÉPNI SZABAD! Programok a múzeumi területen 
- a raktárak létrejötte, múltja. Regenye Judit régész előadása
- vezetés a raktárakban
- modern, roncsolásmentes régészeti eszközök bemutatása: Győrffy-Villám Zsombor, Pátkai Ádám,
régészek
- restaurátoraink bemutatkozása: Galambos Csilla szilikátrestaurátor, Egervári Márta
textilrestaurátor, Ludvai Zsuzsa papírrestaurátor
- gyermekfoglalkoztatás Király András múzeumpedagógussal
- műemléki séta 11 órakor (Pátkai Ádám, régész), a préposti templom bemutatása 14 órakor (Tevesz
Mária, művészettörténész)

Tájékoztatjuk a Lakosságot, hogy az állattartó köteles:
minden három hónaposnál idősebb ebet veszettség ellen saját költségén az állat, állategészségügyi
felügyeletét ellátó szolgáltató állatorvossal beoltatni az alábbiak szerint:
b) a három hónapos kort elérteket 30 napon belül,
c) az első oltást követően 6 hónapon belül,
c) ezt követően évenként.
Az immunizálás elvégezhető bármelyik engedélyezett állategészségügyi szolgáltató létesítményben.
Ezentúl tájékoztatjuk az ebtartókat, hogy dr. Nagy Jenő állatorvos 2020. október 18-án (vasárnap) az eb
tartási helyénél (háznál) előzetes jelentkezés alapján az alábbi feltételekkel beoltja az ebeket Felsőörsön.
Jelentkezni lehet a 30/545-0252 telefonszámon Tuvic Gabriellánál, vagy az önkormányzat 30/979-9322
telefonszámán. A kiszállás díja az oltással: 5000,-Ft/eb. Az állatorvos kéri a korábban kiadott
sorszámozott oltási könyv előkészítését.                                                           Felsőörs  Önkormányzata                                  

20. Különszám, 2020. 10. 09.
A Felsőörsi Önkormányzat kiadványa

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
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Október 10. 16.00. Szüreti mulatság a Civilház udvarán

16.00. Felvonulás: Civilház-Szabadság tér-kocsma-Körmendy utca-Bárókert utca-Civilház
16.45. Színpadi műsorok a Civilház szabadtéri színpadán. 
Legszebb konyhakertek díjazása
17.30. Színpadon Dvorák-Patka Színház: Játsszunk pantomimet! c. előadása
18.30. Sobri Néptáncműhely bemutatója. Zenél a Somló Banda, majd táncház.
A rendezvény alatt a Vass Mandula finomságait áruljuk, valamint tésztagyúrás
 gyerekeknek! A rendezvény alatt  egytálétel kapható!
20.00. Nagykorúvá vált polgárok köszöntése pezsgőkóstolóval a Fedett szín
 alatt. Zártkörű!
Szervezők: Nők Felsőörsért Egyesület, Felsőörs Önkormányzata
Október 14. 18.00. Zöld estek. Mit tehetünk a Balaton ökológiai állapotáért? Környezetvédelmi
előadás, előadó: Somogyi Boglárka. Helyszín: a Civilház fedett színje.

A múlt vasárnapi Batthyány nap
alkalmával kiállítás nyílt a Batthyányak
uradalmai címmel a Községháza
Tanácstermében, amely megtekinthető
egy hónapon keresztül munkaidőben.

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

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, vigyázzanak magukra!

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: A közösségszervező

Készült: 700 példányban

2. oldal

Szeretettel várjuk rendezvényeinkre!

Kiállítás


