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A testületi ülésen történt 
 
2004. január 21-én rendkívüli 

ülést tartott a Képvisel�testület. 
Az Állami Számvev�szék átfogó 
vizsgálati anyagának tárgyalására 
került sor. A képvisel�k elfogad-
ták a jegyz� által készített intéz-
kedési tervet, mely a föltárt hiá-
nyosságokat oldja meg. 

2004. január 31-én újabb 
rendkívüli ülést tartott az Önkor-
mányzat. A képvisel�ségér�l 
lemondott Kálmán István helyére 
Simó Zoltán került, aki letette az 
esküt. 2. napirendként a bizottsá-
gok újjá alakítására került sor. A 
bizottságok képvisel� tagjai a 
következ�k lettek:  

 
Kulturális, Oktatási és Sport 

Bizottság: 
Elnök: Angyal István 
Tagok: Antal Gyula, Simó 

Zoltán 
 
Népjóléti Bizottság: 
Elnök: Borbély György 
Tagok: Simó Zoltán, Szabó 

Pálné 
 
Pénzügyi Bizottság: 
Elnök: Szabó Pálné 
Tagok: Angyal István, Tislér 

Péter 
 
Településfejlesztési Bizottság: 
Elnök: Antal Gyula 
Tagok: Borbély György, 

Tislér Péter 
 
A Képvisel�testület a még 

üres 4. szociális bérlakást is meg-
hirdette kiadásra. Az el�z� 3 
lakás kiadási feltételei érvényesek 
erre a lakásra is. A Naplóban és 
helyi hirdet� helyeken a felhívást 
közzé kellett tenni. 

A Képvisel�k elfogadták – 
tárgyalási alapnak – a földmér� 
által elkészített, a Bárókert újra-
hasznosítására vonatkozó vázraj-
zot, amit a telektulajdonosokkal 
kell egyeztetni. 

A munkát zárt üléssel folytat-
ták a képvisel�k, melynek tárgya 
az óvodában elrendelt ellen�rzés 
volt. A bels� ellen�rzés a gazdál-
kodás rendjében már korábban is 
jelzett szabálytalanságokat talált. 
A képvisel�testület a rendkívüli 
ülésen fölszólította az óvodaveze-
t�t a gazdálkodásra vonatkozó 
szabályok betartására. 

 
2005. február 23-án tartotta 

soros ülését a Képvisel�testület.  
Els�ként Kocsisné Pálffy 

Gabriella Könyvvizsgáló ajánlatát 
fogadták el a képvisel�k. 

Az Önkormányzat 2005. évi 
költségvetésének megtárgyalása 
volt a következ� napirend. A 
költségvetés a 2005. évi költség-
vetési koncepció iránymutatásai 
alapján készült. Az alapelv a 
lehet� legnagyobb mérték� racio-
nalizálás, az önként vállalt felada-
tok költségvetési sz�kítése volt. 

A költségvetés bevételi és ki-
adási f�összege 214.615.000 Ft. 
Ezen belül a Polgármesteri Hiva-
tal 34.877 ezer, az óvoda 21.663 
ezer, az iskola 27.590 ezer Ft-ból 
gazdálkodik. 

A pénzmaradvány összegét a 
költségvetés nem tartalmazza, azt 
majd a zárszámadási rendeletben 
hagyja jóvá a Képvisel�testület. 

A 2004. évi költségvetési ren-
delet módosítása után megalkot-
ták a Képvisel�k az önkormány-
zat rendeletét a közbeszerzés 
szabályairól. A közbeszerzési 
eljárás során beérkez� ajánlatok 
áttekintésére 3 tagú Bírálóbizott-
ságot állított fel a Képvisel�testü-
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let. A Bizottság tagjai: Simó 
Zoltán, Csóka Ferenc és Sörös 
István. 

 
A  vezet� óvón� által elfoga-

dásra beterjesztett Házirendet 
átdolgozásra visszaadta a képvi-
sel�testület, s az átdolgozott 
tervezetet a következ� ülésen 
tárgyalják meg. 

A 2005. évi munkatervet, a 
jegyz� beszámolóját a Polgár-
mesteri Hivatal 2004. évi m�kö-
désér�l elfogadták a Képvisel�k. 

 
A Teleházért Egyesület aján-

latot tett az Önkormányzatnak a 
Polgár�rség m�ködtetésére, me-
lyet a Képvisel�testület elfoga-
dott. Az ajánlat szerint a Teleház 
lesz a polgár�rség központja, és a 
következ� feladatokat fogja ellát-
ni: 
− Bejelentési lehet�ség. 
− Szakmai felügyelet: az orszá-

gos és megyei szakmai egyesü-
lettel egyeztetve a polgár�rök-
nek rendszeres jogi, szakmai, 
technikai oktatást szerveznek. 

− A m�ködést, a rend�rséggel 
való együttm�ködést koordinál-
ják, gyakorolják az ellen�rzést. 

− Beszereznek és terjesztenek 
b�nmegel�zési kiadványokat. 

− Iskolai, lakossági b�nmegel�-
zési programokat, el�adásokat, 
bemutatókat, kiállításokat, ta-
nácsadásokat szerveznek. 

− Lakossági, önkormányzati, stb. 
rendezvényeken rendez�i fel-
adatokat látnak el. 

− Szakmai pályázatokon részt 
vesznek. 

A polgár�rség tevékenységé-
nek jogi kereteit a Teleház Egye-
sület alapszabályának módosítá-
sával óhajtják biztosítani, mely-
hez közgy�lést hívnak össze. A 
polgár�rök ezután ingyenesen 
használhatják a Teleház m�köd-
tette konditermet. 

 
Az Önkormányzat pályázatot 

írt ki intézményfenntartó társu-
lásban való részvétel lehet�ségé-
nek szakért�i vizsgálatára, melyre 
1 ajánlat érkezett. A Képvisel�-
testület nem készítteti el a szak-
mai anyagot. 

A település kulturális koncep-
cióját Mester Gyuláné dr. fogja 
elkészíteni. 

A Balaton törvény tájképvé-
delmi övezet határainak felül-
vizsgálására érkezett ajánlatot 
úgy fogadta el az Önkormányzat, 
hogy azt a kérelmez�knek kell 
kifizetni el�zetes megegyezés 
alapján. 

Az Omikron Dokk Kft kérel-
mér�l (a 016 hrsz-ú közút tulaj-
doni helyzetének rendezésére) 
tárgyalni kell a Kft tulajdonosai-
val. 

Sz�ke Ferencné kérelme 
nyomán döntöttek a Képvisel�k 
arról, hogy a Szilvás utca csapa-
dékvizét elvezetik a kérelmez� 
javaslata alapján. 

A munkavédelmi felülvizsgá-
lat során feltárt hiányosságok 
megszüntetésér�l, s az orvosi 
rendel� akadálymentesítésének 
pályázat útján való megoldásáról 
is döntés született. 

A Magyar Madártani és Ter-
mészetvédelmi Egyesület Veszp-
rém Megyei Csoportja a geológiai 
bemutatóhelyre vezet� murvás út 
mentén madártani bemutatóhelyet 
létesít, melyet támogat a Képvise-
l�testület. (Tislér Péter leírása 
alapján megismerkedhetnek az 
érdekl�d�k a terv lényegér�l.) 

Az Önkormányzat 10 ezer Ft-
tal támogatja a Veszprém Megye 
közoktatásért Közalapítványt, 40 
ezer Ft-tal pedig a Veszprém 
Megyei Ment�szervezet 04 Ala-
pítványt. 

A Képvisel�testület felkéri a 
Vendégváró Egyesületet (az 
általuk közmeghallgatáson fölve-
tett) település képeslap elkészíté-
sére az Egyesületnek juttatott 
támogatásból. 

2005. május elsejére el kell 
készíttetni a F� utca villanyoszlo-
paira a zászlótartókat, s a nemzeti 
és címeres zászlókat. 

Tárgyalásokat kell folytatni a 
Miske alatti területek tulajdono-
saival és a Tsz-szel a focipálya 
fölötti terület megvételér�l, vala-
mint a Béke és Úttör� utca ke-
resztez�désénél lév� ház tulajdo-
nosával a kerítés átépítésér�l. Az 
átépítést az arra közleked�k vé-
delme indokolja. 

 
A Képvisel�testület ideiglenes 

bizottságot állított föl (a Telepü-
lésfejlesztési Bizottság javaslatá-
ra), hogy vizsgálja meg a község 
közútjainak építésre nem engedé-
lyezett építési helyeit (kapubejá-

rók, átereszek, közterületre elhe-
lyezett m�tárgyak, stb.) és a köz-
lekedést zavaró megoldások 
megszüntetésére dolgozzon ki 
intézkedési tervet. 

 
Változások és tervek a Fels�örsi 

Sport Egyesületben 
 
2005. február 3-án lezajlott 

taggy�lésen Kálmán István elnök 
lemondott tisztér�l és beszámolt 
az el�z� négy év gazdálkodásá-
ról. 

A jelenlév� egyesületi tagok 
Rásky Ervint választották az 
egyesület elnöki tisztére. 

Az új elnök feladatául hatá-
rozták meg az 
− egyesület m�ködésének jogsze-

r�sítését, 
− az elmúlt négy év gazdálkodá-

sának felülvizsgálatát, 
− a taglétszám napra kész konkrét 

nyilvántartását, b�vítését, 
− az egyesület további m�ködé-

sének korrekt gazdasági meg-
tervezését, 

− az öltöz� épületének, a labda-
rúgó pálya környezetének fel-
újítását, korszer�sítését, 

− az önkormányzattal, támoga-
tókkal való korrekt kapcsolat-
tartás továbbvitelét. 

 
Ezen feladatok végrehajtásá-

ról a 2005. március 9, 18 órára 
összehívott közgy�lésen számol 
be az új egyesületi elnök, áll fel 
az új vezet�ség. 

Kérünk minden régi egyesüle-
ti tagot, sportkedvel� fels�örsi 
polgárt, jelenlétével tisztelje meg 
közgy�lésünket, ötletével, támo-
gatásával segítse tovább m�ködni 
a 82 éves egyesületünket. 

 
Fels�örs, 2005-02-23 

A Sportegyesület 
                   vezet�sége 

 
Rend�rségi hírek 

 
Néhány nappal vagyunk túl az 

év kezdeten, és már ez idáig is 
történt néhány olyan esemény, 
amelyr�l tájékoztatnom kell 
Önöket. Kezdem talán azokkal a 
személyi változásokkal, amelyek 
az év els� napjaitól következtek 
be, hivatalosan. Ha már a tavalyi 
évvel kezdtem, akkor engedjék, 
meg, hogy néhány olyan válto-
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zásról tájékoztassam Önöket, 
amelyek alapvet�k Kapitánysá-
gunk életében.  

Az év végén, nyugállományba 
helyezését kérte az Igazgatásren-
dészeti Osztály vezet�je, Szilágyi 
Erzsébet alezredes asszony. � 
kezdett�l fogva, azaz 1999-t�l 
látta el ezen a nagyon fontos 
poszton feladatait, és neki is 
köszönhetjük, hogy a minden 
el�zmény nélkül induló kapitány-
ságunk hamar megkezdhette az 
önálló végrehajtást, és az itt vég-
zett munka színvonala is nagyon 
sok elismerést hozott egységünk-
nek. Az id�közben megromlott 
egészségi állapota azonban nem 
engedte, hogy továbbra is köz-
tünk maradhasson, így nem ma-
radt más hátra, mint az, hogy jó 
er�t, és egészséget kívánjunk neki 
a nyugdíjas évekre. 

A másik változás az, hogy 
Újvári Attila r. fhdgy felkérést 
kapott egy más beosztás betölté-
sére, szakmai tudását, tapasztala-
taira a megyei F�kapitányságon 
van szükség, így � is ez év elejé-
t�l más feladatokat fog végrehaj-
tani, elköszönt Kapitányságunk-
tól. Ezúton is szeretném megkö-
szönni áldozatos munkáját, és sok 
sikert kívánok neki új beosztásá-
hoz. Az élet azonban itt is megy 
tovább, a távozók helyére újak 
jöttek, így az el�bbi rendészeti 
szakterületre Benk� Viktória 
fhdgy kisasszony került, aki szin-
tén 1999-t�l dolgozik az osztá-
lyon, illetve a közrendvédelmi 
vezet�i feladatokat Kacsándi 
József r. szds látja el a jöv�ben, 
aki ez idáig a balatonfüredi 
Rend�rkapitányságon teljesített 
alosztályvezet�i szolgálatot. 
Reményeim szerint ezek a válto-
zások nem törik meg a végrehaj-
tói állomány lendületét, és a két 
új vezet�vel együtt, sikerrel tu-
dunk a jöv� kihívásainak megfe-
lelni. 

Az év els� bejelentéseinek 
egyike Fels�örsr�l érkezett, ami 
egy üzlet betörésr�l szólt. Ezzel 
kapcsolatosan csak egy megjegy-
zést engedjenek meg. A község 
bels� területén lév� üzletet úgy 
sikerült feltörnie az ismeretlen 
elkövet�nek, hogy nem akadt 
egyetlen szemtanú sem, vagy 
lehet, hogy volt ilyen, de mindez-
idáig akár névvel, akár név nél-

kül, nem tett bejelentést a rend�r-
ségre.  

Történt továbbá néhány köz-
lekedési baleset is, amelyek be-
következésért, az emberi figyel-
metlenségen kívül, okolható más 
dolog is, például az, hogy még 
mindig vannak, sajnos nem keve-
sen, akik olyan járm�vekkel 
vesznek részt a forgalomban, 
amelyek téli felkészítése elma-
radt, így ezt inkább felel�tlenség-
nek nevezném. Nem maradt el az 
ittasság sem, szomorú, hogy már 
ebben az évben is három helyi 
polgárral szemben kellett ilyen 
cselekmény miatt eljárást indíta-
nunk.  

Balatonalmádi, 2005-01-17 
 
A községben történt, év eleji 

boltbetöréssel kapcsolatosan nem 
tudok még eredményr�l beszá-
molni Önöknek. Az már a vizsgá-
lat elején egyértelm� volt a kollé-
gáim számára, hogy egy sorozat 
része volt az itteni betörés, hiszen 
hasonló módszerrel, követtek el 
több ilyen jelleg� betörést más 
kapitányságok területén is. 
Egyeztettük adatainkat, és ennek 
alapján úgy látom, remény van 
arra, hogy a tettesek ismertté 
váljanak. Sajnos, eddig senkit�l 
sem érkezett adat a lehetséges 
elkövet�kre vonatkozóan, és az 
ügyön dolgozó munkatársaimnak 
sem sikerült ebb�l a körb�l szár-
mazó információt felkutatniuk. 

Még egy betörésr�l kaptunk 
bejelentést, ennek elkövet�je is 
ismeretlen még. Itt be is fejezhe-
tem a b�nügyi krónikát, ami 
azonban még egy megjegyzésre 
ad lehet�séget. Azok az olvasók, 
akik már hosszú ideje követik 
nyomon a helyi történéseket, 
bizonyára emlékeznek még olyan 
id�kre, amikor nagyszámú soro-
zat betörésekr�l érkeztek hírek, 
különösen, a településhez tartozó 
nyaraló-övezetb�l.  A számok 
önmagukért beszélnek, tehát ma, 
amikor néhány esetr�l adhatok 
csak tájékoztatást, ki kell fejez-
nem a köszönetemet azoknak, 
akik ezért oly sokat tettek. Kez-
detben az alsóörsi, lovasi polgár-
�rök jár�röztek ezen a területen, 
majd megalakult a helyi egyesü-
let, amely együttm�ködik a fenti 
egyesületekkel, amelynek ered-
ménye, a b�ncselekmények jelen-
t�s visszaesése. Tudom, nem 

könny� ma polgár�rnek lenni, 
hiszen az eredmények csendben 
születnek, nincsenek látványos 
akciók, csak szorgalmas munka, 
amelyet szeretnék ezúton is meg-
köszönni mindenkinek, akiknek 
ebben része volt. Köszönettel 
tartozom a község Önkormányza-
tának is, hiszen felismerték ennek 
a mozgalomnak az el�nyeit, ame-
lyeket a köz érdekében  folytat-
nak, és segítik, erejükhöz, lehet�-
ségeikhez mérten támogatják a 
mozgalmat. 

 Az Önkormányzatnál marad-
va, sokszor fogalmazódik meg 
részükr�l is az a jogos igény, 
hogy a községen átvezet� jó 
min�ség� úton sokan nem tartják 
be a sebességi határokat, és ennek 
kikényszerítéséhez nagyobb 
rend�ri odafigyelést kérnek. Ta-
lán tapasztalták már, hogy azóta  
ezen az útszakaszon is megjelent 
a sebességmér� autó, amelyet a 
füredi Kapitányság adott köl-
csönbe egy rövid id�re. Ez a fajta 
együttm�ködés a jöv�ben is foly-
tatódni fog, és ez megoldást je-
lenthet erre a problémára is. Kü-
lönösen a nyári szezon idején 
lesznek ennek az együttm�ködés-
nek az Önök számára is érzékel-
het� jelei, fokozottabb rend�ri 
jelenlétet kívánunk biztosítani a 
háttértelepüléseken is. 

A Balatonalmádi Rend�rkapi-
tányságon a lehet� legszélesebb 
nyilvánosság el�tt végezzük 
munkánkat, szolgálva azokat az 
érdekeket, amelyek a lakosság, a 
polgárok biztonság érzetének 
meg�rzését, javítását szolgálják. 
Kérem Önt, Tisztelt Újságolvasó, 
kísérje figyelemmel ezt a munkát, 
és ötleteivel, észrevételeivel se-
gítsen bennünket abban, hogy ezt 
min�ségében egyre javuló szinten 
teljesíthessük! 

 
Balatonalmádi, 2005-02-10 

Grúber Sándor r. alezredes 
         rend�rkapitány 

 
Emelkedjünk fel a karosszékb�l 

 
Nemrég keltünk fel az ünnepi 

asztal mell�l és máris több kiló-
val nyomunk nehezebbet a mér-
legen. Ez még nem is lenne olyan 
nagy baj, ha a tavalyi ruháinkba 
beleférünk.  
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Viszont egészségünkre sajnos 
káros hatása van. Az elmúlt két 
héten rendel�i tapasztalatunk, 
hogy akinél 4-5 kg súlytöbbletet 
okozott a karácsony, a vérnyo-
másban is legalább 10-15 Hgmm 
emelkedést eredményezett. Ez 
viszont már nemcsak szépséghi-
ba, hanem nagyon komoly szö-
v�dmények el�jele.  

A tény tudomásulvételén kívül 
mit tehetünk?  

Beletör�dni semmiképp nem 
szabad, hogy az ünnep csak az 
étkezésr�l szól és ennek termé-
szetes következménye a hízás. Az 
ünnepi lakomák szépségét nem 
akarom kisebbíteni. Ezekre való-
ban szükség van. Azonban az 
ünnep is csak akkor tud a hétköz-
napokból kiemelkedni, ha utána 
másképp folytatjuk.  

Erre milyen receptet lehet kí-
nálni?  

Els�rend�en fontos a címben 
javasolt mozgás. Ezzel le lehet 
dolgozni a feleslegesen bevitt 
kalóriákat. Ugyanakkor gyorsítja 
a vérkeringést, a szerveink vérel-
látása javul. Mivel a természet 
megkímélt bennünket az idei téli 
hólapátolástól, iktassunk be na-
ponta legalább egy félórás sétát. 
F�képp azoknak ajánlatos, akik 
ül� foglalkozást végeznek. Az 
esti TV-nézés helyett, vagy utána 
nagyon egészséges a séta.  

Hétvégeken nagyobb kirándu-
lásokat is lehet tenni a közeli 
erd�kben. A kiskerttulajdonosok 
is megtalálhatják a módját a fizi-
kai tevékenységnek.  

Akik mozgásszervi panaszok-
kal küszködnek, egy-egy meleg-
vizes gyógyfürd�ben tehetnek 
valamit az egészségükért.  

A kisebb testsúlyhoz vezet� 
másik út a helyes táplálkozás. Itt 
a mennyiség és a min�ség egy-
aránt megszívlelend�. A mozdu-
latlanságig való jóllakottság nem 
követend� példa. Másik arany-
szabály, hogy a napi táplálék-
mennyiséget ne egyszerre, hanem 
legalább 3 vagy 4 alkalomra 
elosztva együk Az esti étkezés 
legyen a legkisebb mennyiség�.  

A min�ség sem elhanyagolha-
tó. Étkezéseinkben tetemes meny-
nyiséget tesznek ki a húsos éte-
lek, valamint a szénhidrátok. Ez 
utóbbiak fehér pékáru és cukros 
sütemények formájában. Ehhez 
még a cukros italok (Cola) fo-

gyasztása is hozzájön, rontva a 
bevitt szénhidrát mérleget. Iskolai 
büfékben megfigyelték, hogy a 
gyerekek nagy része szintén az 
egészségtelen zacskós sütemé-
nyeket és az édes üdít�italokat 
vásárolja.  

Hiányzik étrendünkb�l, illetve 
igen kis részt képez a zöldség-
gyümölcs. A téli id�szakban is 
hozzájuthatunk olyan egészséget 
véd� zöldségekhez, mint a fejes 
káposzta, savanyú káposzta, 
fekete retek, cékla, sárgarépa. Az 
alma is sokat vesztett népszer�sé-
géb�l újabban.  

A zöldség-gyümölcs félék 
kedvez� hatása nemcsak abban 
nyilvánul meg, hogy kicsi a kaló-
riatartalma, hanem védi bélrend-
szerünket, rost tartalma miatt 
megakadályozza a székletszoru-
lást, vitamin �s ásványi anyag 
tartalma a sejtek m�ködését ked-
vez�en befolyásolva er�síti az 
immunrendszert, kivédve sok 
fert�z� és daganatos betegséget.  

50-60 évvel ezel�tt a heti ét-
rend olyan messze állt a jelenlegi-
t�l, mintha nem is a mi �seink 
állították volna össze, hanem egy 
másik földrész háziasszonyai.  

Húsos étek csak vasárnap ke-
rült asztalra. Hetente kétszer volt 
tésztanap, egyéb napokon pedig 
f�zelék feltét nélkül, vagy 1-1 
tojással. A vasárnapot ünnepi 
ebéd emelte ki a napok sorából.  

Zárszóként a címbeli mondat-
ra hívom fel a figyelmet, emel-
kedjünk fel a karosszékb�l!  

 
Dr. Benedek Adrienne 

              üzemorvos 
 

Felhívás a gyapjaslepke 
elleni védekezésre 

 
A tavaly április végi hir-

telen felmelegedés hatására 
a gyapjaslepke tojáscso-
mókból a vártnál hamarabb 
keltek ki a hernyók és a 
kés�bb fakadó fáknál a rü-
gyeket kényszerültek rágni. 
A táplálékkeresés céljából 
fejlesztett selyemszálon 
függeszkedve 10-20 km 
távolságra is elsodródtak az 
akkor uralkodó változó irá-

nyú szél segítségével. 
Veszprém megyében nagy-
méret� gradáció alakult ki. 
Az itt lév� összefügg� terü-
let� tölgy és cser állomány-
ból a lárvák eljutottak a 
különböz� kultúrákra, töb-
bek közt, a sz�l�re is. A 
gyapjaslepke 2004-ben 
81215 hektáron károsított a 
megyében. Az idei tojás-
csomó felmérés alapján a 
Balaton-felvidéken tapasz-
talni lehet a tojások külön-
böz� parazitoidok által el�-
idézett pusztulását. Ugyan-
akkor egészséges petecso-
mókat lehet találni a Ba-
konyban, a Bakonyalján, és 
a Veszprém körüli erd�k-
ben. A kártev� fellépésével 
az idén is számolnunk kell, 
ezért a gradáció elkerülése 
végett felhívjuk a lakosság 
figyelmét a védekezések 
elvégzésére. Már a tél fo-
lyamán fontos a tojáscso-
mók kéregkaparóval, kefé-
vel történ� eltávolítása és 
elégetése. Tavasszal április 
végén – május elején fi-
gyelni kell a tojásokból kel� 
lárvák megjelenését, me-
lyek a nagy hernyóktól elté-
r�en teljesen feketék. A 
lárvák elpusztítására a házi 
kertekben és közterületeken 
legcélszer�bb az 
axiálventillátoros permete-
z�géppel történ� védekezés 
környezetbarát vegyszerek-
kel, melyek az alábbiak: 

 
Dimilin 25 WP, Nomolt 

15 SC: kitinszintézis gátló 
készítmények, környezet-
kímél�k, de csak a lombot 
fogyasztó és vedl� hernyók-
ra hatnak. A levélzetre ki-
juttatva hosszú ideig, 30-60 
napig nem bomlanak le. 
Kipermetezésük után a her-
nyók a következ� vedlésig 
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tovább rágnak, mert a vegy-
szerek csak az új b�r kép-
z�dését megakadályozva 
fejtik ki hatásukat.  

 
Bactucid: baktérium- 

preparátum, spórák és kris-
tályok keverékéb�l áll. A 
táplálkozás során felvett 
környezetbarát hatóanyag 
az emészt�csatornába ke-
rülve megbetegíti, étvágyta-
lanná teszi a kártev�t. Meg-
sz�nik a táplálékfelvétel és 
a hernyó 3- 4 nap múlva 
elpusztul.  

 
A növényvéd� szerek 

felhasználásánál felhívjuk a 
figyelmet a munka - és 
élelmezés egészségügyi 
el�írások betartására.  

 
Csopak, 2005-02-01 

Dr. Mildós Dezs� igaz-
gató 

 

Élet a Teleházban 
 

 
 

 
A nagy sikerre való te-

kintettel úgy döntöttünk, 
hogy minden hónapban 
szervezünk Lan-party-t. 

Internetezni vágyóknak 
jó hír, hogy hamarosan in-
dul a szélessávú internet 
szolgáltatás – egyel�re csak 

a Teleházban, s ez azt is 
jelenti, hogy az internetezés 
díja a mostani 500Ft-ról 
150Ft-ra fog esni! 

Addig is várunk minden-
kit szeretettel a Fels�örsi 
Teleházban! 

 

Madárvédelmi tanösvény 
 
A geológiai bemutató-

helyhez vezet� ösvényt sze-
gélyez� erd�foltok területén 
a Madártani Egyesület 
Veszprém Megyei Szerve-
zetének helyi tagjai önkor-
mányzati és magán támoga-
tás segítségével a madárvé-
delmet bemutató oktatóös-
vényt létesítenek. 

A tanösvényen leírótáb-
lákon madarak, fészkel� 
helyek, madárvédelmi eljá-
rások kerülnek bemutatásra. 
Létesítünk egy odútelepet 
25-30 különböz� odú kihe-
lyezésével, valamint a gya-
korlati védelem bemutatásá-
ra több etet� kunyhót is, 
amelyekben a téli etetést is 
elvégezzük. 

Szándékunkban áll a te-
rületre olyan növényeket 
telepíteni, amelyek búvó-
fészkel� és táplálékforrás-
ként szolgálnak a madarak-
nak. A Malomvölgy iskolá-
ban a tavasztól „Madarász 
suli” keretében ismerked-
hetnek a gyerekek a mada-
rakkal és a természetvédel-
mi szemlélettel. 

Köszönettel fogadjuk a 
lakosság támogatását a ma-
darak nevében is. 

 
Tislér Péter, Kenéz Ist-

ván 
 
 
 

„Adja hozzánk gyerme-
két, nem kerül rossz hely-

re” 
 
Alsóörs Község Önkor-

mányzata 2004-ben közös 
igazgatás alá rendelte a he-
lyi óvodát és általános isko-
lát. Az intézmény neve: 
Endr�di Sándor Általános 
Iskola és Napköziotthonos 
Óvoda. Az új szervezeti 
megoldás az Önkormányzat 
számára költségkímélést 
jelent, de nem érinti a két 
intézmény szakmai önálló-
ságát.  

Az iskola Új, a környék 
egyik legszebb általános 
iskolája. Felszereltsége jó, 
százszázalékos a szakos 
ellátottsága. Minden feltétel 
adott az eredményes neve-
l�-oktató munkához.  

A híres svájci pedagógus 
P1AGET ezt a feliratot he-
lyezte iskolája bejárata fölé:  

“adja hozzánk gyerme-
két, nem kerül rossz hely-
re”. Féléves alsóörsi tevé-
kenységem alatt szerzett 
tapasztalataim alapján úgy 
látom, a mi iskolánkra is 
bátran kiírhatnánk ezt a 
mondatot. Kifejezve ezzel, 
hogy bár tudjuk nálunk sem 
minden tökéletes, ugyanak-
kor a nálunk végzett gyer-
mekek képesek lesznek az 
élet további megméretteté-
seiben eredményesen helyt-
állni. Ennek érdekében 
igyekszünk megfelelni a kor 
követelményeinek, a gyere-
kek életkori sajátosságainak 
és a szül�k valamint a lakó-
hely elvárásainak.  

A szül�k kérésének ele-
get téve 3. osztálytól angol 
nyelvet tanítunk. A tehet-
séggondozás fontosságát 
szem el�tt tartva szakkörö-
ket (informatika, német, 
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báb-képz�m�vészet), sport-
köröket (kézilabda, labda-
rúgás)‚ énekkart, a nyolca-
dikos tanulók számára fel-
vételi el�készít�t tartunk. A 
felzárkóztatás érdekében 
korrepetálásokat, tanuló-
szobát, logopédust és fej-
leszt� pedagógust alkalma-
zunk.  

Fontos szerepet kapott a 
sport és a m�vészeti neve-
lés. Minden tanuló részesül 
Úszásoktatásban l-2. osz-
tályban az óvodások és az 
alsó tagozatosok bevonásá-
val részt veszünk a Bozsik 
programban.  

Sportköreink tagjai 
sportversenyeken jelesked-
nek. A m�vészeti nevelés 
során három tanszakot m�-
ködtetünk, furulya, cselló és 
trombita.  

Rendszeresen látogatjuk 
a veszprémi Pet�fi Színház 
el�adásait. Tanulóink taka-
rékossági, egészséges táp-
lálkozási és mesevetélked�n 
vettek részt az els� félév-
ben.  

Terveink között szerepel 
az iskola arculatának formá-
lása során a 2005/2006-os 
tanévt�l 1-4 osztályban nép-
tánc oktatás, valamint az 
emeltszint� angol és infor-
matika oktatás bevezetése.  

Megállapodás keretében 
az Apáczai Kiadó közös 
iskoláinak sorába lépünk, 
ami a szakmai színvonal 
biztosításához nyújt segít-
séget, bemutató tanítások, 
továbbképzések keretében.  

Az iskolai alapítvány 
anyagi hozzájárulásával 
díjat alapítottunk „Endr�di 
plakett” néven az iskola 
legjobb tanulója, az iskola 
legjobb sportolója és a leg-
eredményesebb m�vészeti 

tevékenységét kategóriák-
ban. 

Kit�zött céljaink, terve-
ink megvalósításához kérem 
az érintett önkormányzatok 
és a szül�k támogatását, az 
itt dolgozó valamennyi 
munkatársam odaadását. 

Szeretném, ha javaslata-
ikkal, tetteikkel hozzájárul-
nának iskolánk szebbé, job-
bá tételéhez, érdekl�désük-
kel megtisztelnék intézmé-
nyünket. 

 
Alsóörs, 2005-02-24 

Mészáros Károly 
                             igazgató 

 

Iskolai farsangi versek 
 

Uborka 
  
Uborka a becses nevem, 
Konyhakertben nevelked-
tem. 
Judás száram futni szeret, 
Kicsit szúr is hogyha sze-
ded. 
De ha szeletekre felvágsz, 
Kapsz bel�lem salátát. 
Hogyha betömsz üvegbe, 
Eltehetsz majd télire. 

/Nagy Barbara/ 
 

Boszorkány 
 
Én vagyok egy gonosz pók 
arcomon a bibircsók 
varázsolok b�bájt, ármányt 
kis királyfit varanggyá. 
Idefigyelj Gabikám! 
Szemembe nézz, hallgass 
rám! 
Mától fogva kezd�dik itt 
egy 
más világ. 
Egérfül és békaláb, ökör-
szem 
és varjúháj. 
Mától fogva ötöst írsz csak 
semmi 
mást! 

Egyest, kettest felejtsd el, 
naplód tele ötössel. 
Lecke nem kell, doga nem 
lesz! 
Ezt kéri a sok gyerek. 
Parancsomat teljesítsd! 
Mert ha 
nem sepr�m elrepít. 
Déli sark vagy Északi 
csodarepcsim 
odavisz. De visszahozni 
elfelejt! 
Eszedbe jól beverd 
E b�báj tartson örökké, 
míg a varázst föl nem ol-
dom én. 

/Szöll�s Réka/ 
 

Walker - Texasi kopó 
 
Walker vagyok a texasi 
kopó, 
Er�s a kezem, mint egy 
kombinált fogó. 
De vörös vagyok, mint a 
tubarózsa, 
És a csajok bírnak, mert 
nem vagyok idióta. 
Egyet rúgok, kett�t rúgok, 
én vagyok a men�, 
Közben forgok, aztán rú-
gok, én leszek a nyer�. 

/Szabó Pál/ 
 

Soma 
 

Eljöttem, hát itt vagyok, 
ezért most meghallgassatok. 
Nevem: Spitzer Soma 
Gyöngyi, 
Ki idejött véleményt mon-
dani. 
Kedves tanár nénik, jól fi-
gyeljenek, 
S tanácsaimat fogadják 
meg. 
Kedves Szilvi, Mónika és 
Mariann néni, 
Kikt�l a végz�sök háta nem 
lúdb�rzik, 
Mivel általuk az osztály 
nem okosodik. 
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Ezután Anna néni kerüljön 
sorra, 
Ki az éneket harsogja. 
Kisugárzása jó és er�s, 
De az osztály hangja nem 
igazán men�. 
Hiába jól intonál, 
Mi csak tátogunk bután. 
Most nézzük Éva nénit, 
Ki a némettel rémít. 
A ragozás nem igazán jött 
át, 
Ezért Éva néni haja égnek 
áll. 
De az osztály önmagát adta, 
Így a ragozást már tudja. 
Végül, de nem utolsó sor-
ban 
Gabi néni kerüljön sorra. 
Magyar, matek nem az 
er�sségünk, 
Így hát nem kötötte le fi-
gyelmünk. 
De ígérjük, hogy év végére 
jobban figyelünk. 
Az ötösökt�l ezen már csak 
nevetünk. 
Ezzel befejezem, köszönöm 
figyelmeteket! 

/Szilágyi Márk/ 
 

Gólyahír 
 
Nagy Virág Anna 
Szülei:  Nagy Barna, 
  Kiss Boglárka Ilona 
 

Felhívás 
 
Kenézné Berei Györgyi 

polgármester minden páros 
hét hétf�jén 18-19 óra kö-
zött fogadóórát tart. 

Érdekl�dni lehet: 
 577 210, 577 218 és 70 312 
3008 telefonszámokon. 

 
 
Fels�örs község Önkor-

mányzata pályázatot ír ki a 
Szilvás u. 144/20/1 hrsz-ú 

40m2-es átmeneti bérlaká-
sának bérbeadására. 

Pályázati feltételek átve-
het�k Pingiczerné Király 
Zsuzsanna f�el�adónál 
munkaid�ben. 

Pályázat beadási határ-
ideje: 2005. március 7. 16 
óra. 

Beadási helye: Polgár-
mesteri Hivatal 

Érdekl�dni a 06 87 577 
217 telefonszámon lehet. 

 
Kenézné Berei Györgyi 

 
 

Az Iskola Alapítvány kö-
szöni az 1%-os adófelaján-
lásokat, és kéri a lakosságot, 
hogy idén is támogassák 
munkájukat. 

 
Adószám: 18914908-1-19 

 
 

Kedves Fels�örsi Fiatalok! 
 
Ha nem vagy még 30 

éves, kérlek jelentkezz a 
Fels�örsért Közalapítvány 
szervezésében 2005. április 
hónapban rendezend� kultu-
rális programunkra. 

Várunk szavalókat, pró-
zamondókat, énekeseket és 
hangszeren játszókat. 

Jelentkezésetekben jelöl-
jétek meg az el�adás m�fa-
ját, a címét, valamint neve-
teket, címeteket és koroto-
kat. 

A nevezéseket várjuk a 
Fels�örsért Közalapítvány 
címére (8227 Fels�örs, Sza-
badság tér 2.) 2005. március 
10-ig levélben, vagy a fenti 
címen személyesen (Pol-
gármesteri Hivatal). 

Értékes díjak, fellépési 
lehet�ségek. 

Tislér Anikó 
 

A Fels�örsért Alapítvány 
sokféle rendezvénnyel sze-
retné biztosítani minden 
érdekl�d� szabadidejének 
kulturált és hasznos eltölté-
sét. 

Az érvényes törvény ér-
telmében az állampolgárok 
a 2004. évi jövedelmük után 
fizetend� adójuk 1%-át az 
általuk kiválasztott szerve-
zetek támogatására fordít-
hatják. A kedvezményezet-
tek körébe tartozik a 
Fels�örsért Közalapítvány 
is. Kérjük Önöket, ameny-
nyiben a kultúra, s benne az 
Alapítványunk támogatása 
mellett döntenek, úgy az 
adóbevalláskor az erre a 
célra rendszeresített nyilat-
kozat formanyomtatványra 
az alábbiakat feltüntetni 
szíveskedjék: 

 
Fels�örsért Közalapítvány 
Adószám: 18925575-1-19 

 
Köszönjük, ha mellettünk 

dönt. 
 
 

Kedves Fels�örsi Lakosok! 
 

Támogassa Ön is adója 
1%-ával a Fels�örsi 
Teleházért Egyesületet, 
hogy minél színvonalasabb 
szolgáltatásokat tudjunk 
nyújtani Mindenkinek. 

Egyesületünk b�víti 
szolgáltatásai körét, így 
hamarosan magába foglalja 
a polgár�rséget is. 

Célunk, hogy biztonság-
ban éljünk és persze, hogy 
jól érezzük magunkat. 

 
Fels�örsi Teleházért Egye-

sület 
Adószám: 18927632-1-19 

 
Köszönjük a támogatást. 
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Hirdetések 

 
Angol nyelv� korrepetálást, fordítást és tol-
mácsolást vállalok. 
Érdekl�dni: 06 20 476 7117, 06 87 477 435 
Fels�örs, F� u. 20. 
Matosics Istvánné 

N�i - Férfi - Gyermek 
fodrászat 

Fels�örs, Liliom u. 2. 
Bejelentkezés, id�pontegyeztetés: 
06 87 477 533 
Szeretettel várom régi és új vendégeimet. 
 

L�rinczné Z. Ibolya 
 

Kedves Fels�örsiek! 
 
Veszprémi üzletben dolgozó fodrász vagyok, 
fels�örsi lakos. Fels�örs területén hívásra 
házhoz megyek el�zetes egyeztetéssel. Id�vel 
saját házamnál is szeretnék üzletet nyitni. 
-N�i, férfi, gyermek hajvágás 
-Hajfestés Yunsey festékkel 
-Melírozás különböz� technikákkal 
-Dauer 
 
Szántai Mónika 
Tel.: 06 30 937 8510 
 
Használt számítástechnikai eszközök ked-

vez� áron eladók a Teleházban! 
 
14”-os SVGA monitorok: 6.000Ft-ért 
17”-os SVGA monitorok: 17.900Ft-ért 
Dell PIII 866-os számítógépek: 39.900Ft-ért 
IBM PIII 1000-es számítógépek: 42.900Ft-ért 
HP LaserJet 4L nyomtatók: 18.900Ft-ért 
Palm m500 PDA: 25.000Ft-ért 
Logitech Momo Racing FF kor.: 28.000Ft-ért 
 

 

 
INGATLANKÖZVETÍTÉS, ÉRTÉKBECSLÉS 

Továbbra is keressen bennünket, ha 
Fels�örsön vagy a térségben eladó családi 
házat, telket, hétvégi házat, albérletet keres 
vagy kínál. Bizalmukat el�re is köszönjük. 


