2. Különszám - 2020. április 24.

Felsőörsi adatok a koronavírus-járvánnyal kapcsolatban
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Még mindig a kerti égetésről – mit és hogyan?
Csak olyan jól kialakított tűzrakó helyen és telken szabad égetni az előtte kiszárított kerti hulladékot,
ahol az égetés hősugárzása környezeti kárt nem okoz. Az égetendő kerti hulladék nem
tartalmazhat más kommunális (műanyag, gumi és egyéb háztartási szemét), illetve ipari eredetű
hulladékot. A folyamat végeztével a tüzet el kell oltani és a parázslást is meg kell szüntetni.

Megszépül a Civilház
A veszélyhelyzet miatt sajnos közösségi rendezvényeink elmaradnak.
A váratlan helyzet viszont lehetőséget teremtett arra, hogy
felújításokat végezzünk, így idén márciusban egy tisztaságifertőtlenítő festésre került sor a Civilházban. Aktuális volt ez már, hiszen
a közösségi tér az Önkormányzat ideiglenes irodája volt majdnem
egy évig, utána pedig sok-sok rendezvénynek, programnak adott
otthont. Sok felajánlást is kaptunk a ház fogyó eszközeinek pótlására,
így étkészleteket, pohárkészleteket kaptunk, köszönjük! Az
Önkormányzat pedig még év elején 100.000 Ft értékben vásárolt
háztartási gépeket a házba, pótolva és kiegészítve az eddigieket.
Terveink között szerepel a szociális szolgáltató ház, a focisták öltözője
és az orvosi rendelő kifestése. Köszönöm Illés András Alpolgármester
Úrnak a szervezésben nyújtott segítségét!

Munkában az óvodai dolgozók - Több száz tő levendula Felsőörsre
Ebben az évben több száz tővel
gyarapodtak a felsőörsi parkok és a
kiskertek.
Illés
András
Alpolgármester Úr jóvoltából az
Önkormányzat rendelése kiegészült
lakossági levendula-rendeléssel is,
így hamarosan az egész falu
illatozni fog a nyáron gyakran
kétszer is virágzó gyógynövénytől.
Felsőörs szépítéséhez idén az
óvodai dolgozók is hozzájárulnak,
akik az óvoda előtti parkot és az
óvoda
hatalmas
parkját
gondozzák.
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Legszebb konyhakertek elnevezésű országos
versenyhez.
A
jelentkezés
módja:
a
jelentkezési lap letöltése az önkormányzat
honlapjáról vagy facebook-oldaláról, majd
kérjük
kitöltve
befotózni/szkennelni
és
elküldeni
ide:
felsoors.onkormanyzat@gmail.com.
Várjuk
jelentkezését!

Tartós élelmiszerek
Egy
jószívű
adakozó
házaspártól
50.000
Ft
értékű felajánlás érkezett
rászorulók
részére.
A
pénzből tartós élelmiszert
vásároltunk, (liszt, olaj,
tea,
konzerv,
stb.)
amelyek
kiszállítását
megkezdtük. A nagylelkű
felajánlást
ezúton
is
hálásan köszönjük!

Szociális étkezés a faluban
A veszélyhelyzetre tekintettel kiszélesedett az szociális étkezés lehetősége Felsőörsön. A 65 év
felettiek is igényelhetik a szociális ebédet, amennyiben vállalják a karantén megtartását. Az
óvodások és az alsó tagozatos gyerekek igényelhetik a napi meleg ebédet, információt az
intézményekben kapnak erről. Érdeklődni Szőllősné Erikánál 06/30-979-93-22-es számon lehet.
Felhívjuk a figyelmet, hogy májustól az ebéd doboz díja (80 Ft/doboz) az étkezőket terheli!

Új forgalomszabályozás a falu több pontján
Lakossági igényeket figyelembe véve a képviselő-testület az
alábbi helyeken módosította a forgalomszabályozást:
Miske utca: az utca teljes hossza 30 km/h sebességkorlátozás alá
esik,
Csöpp u. – Rózsa u. kereszteződése: elsőbbségadás kötelező
tábla teszi biztonságosabbá a csomópontot,
Rózsa u. 17-1. szakasza: ezentúl ez is 30 km/h sebességkorlátozás
alá esik.

Újra nyit a könyvtár!
Újra nyit a könyvtár mobilkönyvtár jelleggel. Keresni a balatonalmádi könyvtár oldalán lehet
(http://opac3.pkkk.monguz.hu:8080/search), illetve igény esetén szívesen készítek össze
könyvcsomagot. Aki nincs beíratva online meg tudom tenni. Kérem, könyves igényeik esetén itt
jelezzék nekem: felsoors.onkormanyzat@gmail.com! A könyveket a járvány elmúltával veszem
csak vissza! Időseknek szívesen házhoz viszem!

Útfejlesztés a Nektár utcában
Az üzemeltető DRV Zrt. és az önkormányzat által régóta tervezett ivóvíz
gerincvezeték cseréje kapcsán, az utca alsó szakaszának mart aszfaltos része is,
melegaszfalt burkolatot kapott. Mostantól nem csak a csőtörések szűnnek meg
ezen a szakaszon, hanem a vezetékcsere járulékos hozadékaként a felbontás
után az út a korábbinál magasabb minőségű burkolatot kapott.

Jó egészséget kívánunk mindenkinek, és kérjük, ha tehetik: maradjanak otthon!
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