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A testületi ülésen történt 
2005. április 11-én tartott 

ülést a Képvisel�testület. A 
napirendek el�tt az elmúlt ülés 
óta történtek kerültek szóba: 
− Az alsóörsi Általános Iskola 

vezet�je meghívta iskolánk 
tanítóit, az Önkormányzat 
képvisel�it az Apáczai 
Könyvkiadó bemutatójára. 

− Február 28-án stúdióbeszél-
getés volt a költségvetésünk-
r�l az Öböl TV-ben. 

− Március 5-én szánkóverseny 
volt. 

− Március 20-án Településünk 
az MTV F�tér cím� m�sorá-
ban szerepelt (Bognár László 
szobrászm�vész, Szathmári 
Mária, és a Katolikus Temp-
lomban Strenner Viktória). 

− A Polgár�rök 10 db látható-
sági mellényt kaptak a rend-
�rségt�l, elkészíttettük a fel-
iratozást. 

− A település lakosai számára 
kiküldtük a Kulturális kon-
cepció kérd�íveit, amikb�l 
60 db-ot juttattak vissza. 

− A jegyz� és a falugondnok a 
Nemzetközi N�nap alkalmá-
ból köszöntötte az intézmé-
nyek hölgy tagjait. 

− A Kossuth Rádió Napközben 
cím� m�sorában beszélget-
tek a polgármesterrel a kiste-
lepülések és az EU-s pályá-
zatok témakörben. 

− Március 24-én Borbély 
György, a Népjóléti Bizott-
ság elnöke és a polgármester 
köszöntötték az 1 éves hár-

mas ikreket, - Papp Annát, 
Zsófiát és Sárát. 

− Március 22-én a Víz Világ-
napjáról emlékeztek meg az 
Általános Iskolában. 

− Az Európai Unió Leader+ 
programjában való részvétel-
r�l döntöttek a mikrotérség 5 
településének polgármeste-
rei. 

− Az EON Rt-t�l a Bárókert és 
a Kertvég villamos hálózatá-
nak el�finanszírozásos kiépí-
tését kérte a Hivatal. 

− A Kertvég telekkialakításá-
ban részt vev� telektulajdo-
nosokkal átbeszélte a szer-
z�dést a Hivatal, s az � jóvá-
hagyásukkal került a tervezet 
a Képvisel�-testület elé. 

− Március 31-én a Ravatalozó 
1 éves felülvizsgálata volt, s 
a kivitelez� vállalta szú-
nyogháló fölszerelését a 2 
bukóablakra. 

− A Hivatal 2 pályázatot adott 
be a Megyei Önkormányzat-
hoz: 
- a Fels�örsi Hírmondóra 
- a Sportegyesület számára 
(az Elnökkel együtt) 

− A Vendégfogadó Egyesület 
fels�örsi képeslap kialakítá-
sára pályázott. 

− A Teleház Egyesület Elnök-
sége javasolta, hogy a Pol-
gár�rség saját egyesületet 
hozzon létre. 

− Az elkövetkez� id�szak 
programjai: 
- Április 16-án, 9-12 óráig 
Falutakarítás. 
- Április 22-én Egészségnap 
a Faluházban 16 órától. 
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- Május 1. 16 órakor Május-
fa-állítás a F�kútnál. 
- Május 6. 17 órakor Örmény 
fotókiállítás a Faluház nagy-
termében. 
- Május 25. Gyermeknap az 
óvodában délel�tt, iskolában 
délután – vendég: Vitai Ildi-
kó (támogató Csabai Tamás) 
- Május 29. Gyermeknap a 
F�kútnál a F�zfa Terka szer-
vezésében. 

 
A lejárt idej� határozatok 

áttekintése és a napirend elfo-
gadása után a Képvisel�k el-
s�ként az iskolatet�tér beépí-
tésének 2. ütemét határozták 
el, és elfogadták Dolgos Sán-
dor módosított ajánlatát 
5.580.278 Ft értékben. A tet�-
tér beépítésére a Megyei Terü-
letfejlesztési Tanácshoz be 
kell adni a CÉDE pályázatot. 
Sikeres döntés esetén 
3.906.194 Ft-ot lehetne nyerni 
a beépítéshez. A tet�tér beépí-
tésével az iskolások nagyte-
remgondja, és a település kö-
zösségi tere is megoldódik 
mindaddig, amíg a Testület a 
Lakosság, a Kulturális kon-
cepció segítségével nem dönt 
a m�vel�dés-sportolás további 
helyszínének kijelölésér�l. Az 
új tet�térbeépítés által megol-
dódhatnak a farsangi, báli, 
irodalmi, kiállítási, falugy�lé-
si, stb. gondok is a 154 bruttó 
+ 47 bruttó m2 –en. 

A Megyei Önkormányzat a 
Múzeum raktárépületeit el-
adásra – bruttó 173 millió Ft-
ért – meghirdette. Mivel je-
lentkez� nem volt, megkeres-
ték Önkormányzatunkat, hogy 
a megvételér�l tárgyaljunk 
tovább. A Képvisel�-testület 
15 millió Ft+áfa ajánlatot tesz 
a megvételre, amit az ingatlant 
terhel� környezetvédelmi in-
tézkedések mértékével kell 
alátámasztani. 

A Képvisel�-testület 2 ren-
deletet is alkotott, melyben 
elfogadta 36,5 millió Ft pénz-
maradvánnyal a zárszámadási 

rendeletet, és a 2004. évi költ-
ségvetést is módosította. 

A Képvisel�k megelége-
déssel vették tudomásul a 
könyvvizsgálói véleményt, 
miszerint az Önkormányzat 
gazdálkodása stabil, a környék 
egyik legbiztosabb lábakon 
álló költségvetése, amely hi-
tel-felvétel nélküli gazdálko-
dást biztosít a település számá-
ra. 

A m�szaki ellen�r beszá-
molt a Településfejlesztési 
ülésen az iskolatet�tér beépíté-
sének 1. ütemér�l. A Képvise-
l�-testület tudomásul vette, 
hogy 1 osztályteremmel, 1 
betegszobával, 1 igazgatói 
irodával, 2 WC-mosdóval, és 
2 raktárhelyiséggel b�vült az 
iskola. 

Az óvodavezet�t kötelezte 
a Testület a Házirend átdolgo-
zására, s a nevel�testület elfo-
gadása után terjesztheti el� a 
Képvisel�-testület elé. A falu-
gondnoki szolgálat részére 
Daewoo FSO típusú 5 szemé-
lyes, platós használt gépjárm� 
megvételér�l döntöttek a Kép-
visel�k. Az erre fordítható 
összeg 1 millió Ft.  

A racionalizálás következ-
tében ett�l az évt�l a közterü-
leteken a falugondnok és a 
közhasznú dolgozók fognak 
füvet nyírni, ezért egy nagy 
teljesítmény� f�nyíró vásárlá-
sa vált szükségessé. 

1db közvilágítási lámpa 
Rózsa utca végi fölszerelésér�l 
döntött a Testület, és arról, 
hogy ebben az évben nem 
vásárol a Ravatalozóba halott-
h�t�t. 

A régi, sokszor elromló 
fénymásológép helyett egy jó 
állapotú vásárlásáról és az 
óvoda-konyhába ventillátor 
fölszerelésér�l is szavaztak. 2 
pályázat önrészét (iskola, óvo-
da eszközbeszerzését) is tá-
mogatták, és azt, hogy a F�kút 
megrongált kandelábereit 
87.700 Ft-ért javítsák meg. 
Ennyibe került a településnek 

az, hogy vandálok eltörték és 
kidöntötték a díszlámpákat. 

A Vendégváró Egyesület 
képeslap-pályázatának önré-
szét – 67.500 Ft-ot – kifizeti a 
Testület. 

Az Önkormányzat – képvi-
sel�i tiszteletdíj fölajánlás 
révén – megemelte a Sport-
egyesület részére 2005. évben 
átadott támogatást, melyb�l 
155 ezer Ft-ot az öregfiúk 
focicsapat m�ködésére, 150 
ezer Ft-ot egyesületi tábla 
készítésére, a kapu festésére, 
zárhatóvá tételére és drótháló 
vásárlására lehet fölhasználni. 
Ugyanakkor 592.560 Ft föl-
használását (fenti módon) 
engedélyezi a Pocca út kar-
bantartására, burkolására, s 
125 ezer Ft-tal megemeli az 
iskola és 50 ezer Ft-tal az 
óvoda dologi m�ködési kiadá-
sát. 

A Rózsa utca 19-23. számú 
ingatlanok el�tti szakaszon a 
csapadékvíz elvezetés megol-
dására ajánlatokat kell a kö-
vetkez� ülésre el�terjeszteni. 

A Hóvirág utcai, játszótér 
melletti csapadékvíz elvezet� 
árkot ki kell javítani, és a Fa-
luházhoz biciklitárolót kell 
telepíteni. 

A munkavédelmi felülvizs-
gálat révén még feltárt hiá-
nyosságok kijavítására hívta 
fel a Képvisel�-testület a 
Sportegyesületet, az óvodave-
zet�t és az iskolavezet�t. A 
Teleház Egyesület is fölhívta a 
számítógépteremben és a kon-
di teremben a munkavédelmi 
követelmények betartására. 

Az óvodakerítés Barecs-
közi oldalán 2 fa kivágásáról 
és a k�fal újrarakásáról döntött 
az Önkormányzat. 

A Kertvég telekosztás 
megállapodás-szövegét elfo-
gadta a Testület, és árajánlato-
kat vár a Fenyves utca aszfal-
tozására s az új Fenyves utcai 
rész útalapjának elkészítésére. 
A Kertalja terület 3 utcarészé-
nek is Fenyves utca lesz a 
neve. 
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A Kertaljai telekosztás tu-
lajdonosai közül többen nem 
fizették be a közm�fejlesztési 
hozzájárulásokat. Újabb kimu-
tatásokat kell a költségvetés 1. 
félévi helyzetér�l szóló be-
számolóval egyidej�leg készí-
teni, addig a Hivatal nem in-
dítja meg a végrehajtási eljá-
rást. 

A Képvisel�-testület hoz-
zájárul egy Szilvás utcai telek 
megosztásához, s a tulajdonos-
tól nem kér közm�fejlesztési 
hozzájárulást a közm�vekre 
való rácsatlakozásért. 

A Képvisel�-testület eluta-
sította a 166/11. hrsz-ú erd� 
terület tulajdonosainak kérel-
mét a terület építési telekként 
való hasznosítására. A rende-
zési tervet nem módosítja, 
továbbra is kitart korábbi vé-
leménye mellett, miszerint az 
erd� min�sítést megtartja. 

Az Önkormányzat határo-
zott arról is, hogy Lovas, Al-
sóörs, Paloznak, Csopak tele-
pülésekkel együtt részt kíván 
venni az Európai Uniós 
LEADER vidékfejlesztési 
programban, és az akciócso-
port tagjának választja a civil 
szféra képviseletére Hajdú 
Ágnest, a gazdasági szféráéra 
Antal Gyulát, az önkormány-
zatéra pedig Kenézné Berei 
Györgyit. 

Több külterületi út felújítá-
sáról is döntés született, így a 
Mandulasorra 100 ezer Ft-ot, 
az Öreghegyi 1386/2 hrsz-ú 
útra 150 ezer Ft-ot és a Kishe-
gyi 1101 hrsz-ú útra 100 ezer 
Ft-ot fordít az Önkormányzat. 

Május elsejére szeretné el-
készíttetni a Testület a vil-
lanyoszlopokra a zászlótartó-
kat (melyeket Horváth Géza 
készít el ingyen), így 25 db 
nemzeti szín� és 25 db 
fels�örsi zászló megrendelésé-
r�l döntött. 

Az Önkormányzat szeretné 
a Ravatalozóból a katolikus 
temet�be való átjárást megol-
dani, ezért ajánlatokat kell 
hozni a temet� F� utcával 

határos járdájának és a temet� 
bejáratának átépítésére – 
egyeztetve dr. Körmendy Jó-
zsef prépost úrral és Ajtós 
József plébános úrral. 

Az iskolás gyermekek vé-
delmében át kell építeni a 
Béke utca és az Úttör� utca 
keresztez�désénél lév� kerí-
tést. 

A Képvisel�-testület meg-
keresi a Miske-domb tulajdo-
nosait, és vételi ajánlatot tesz a 
079/2 hrsz-ú földrészlet véte-
lére 35 Ft/m2 áron. 

A Testület a tartalék terhé-
re forrást biztosít egy bicikli-
verseny és a falutakarítás le-
bonyolítására, és nem támo-
gatja egy befektet�i csoport 
tervét lakópark kialakítására  
az Almádi úton lév� 060/5-1 
és 59 hrsz-ú ingatlanokon. 

A Testület megbízta a falu-
gondnokot, hogy a külterületi 
részeken szervezzen elárusító-
helyeket a szemeteszsákok 
értékesítésére. 

Állásfoglalás született ar-
ról, hogy a Balaton Fejlesztési 
Tanács településkép pályáza-
tára be kell adni a Faluház 
bejáratának és környékének 
rendezését, új buszmegálló 
építését a Szabadság téren, 
pihen�padok és díszvilágítás 
kiépítését e területeken, és új 
utcanév táblák elhelyezését. 

Az Önkormányzat kérvényt 
nyújt be a Közútkezel� Kht-
hoz, hogy a F� utca 7-25 szá-
mú ingatlanok el�tt a megállni 
tilos korlátozást autóbusszal 
megállni tilos korlátozásra 
sz�kítse. 

A Képvisel�-testület zárt 
ülésen döntött a 4. szociális 
bérlakás Csonka Viktória és 
Horváth István számára való 
kiutalásáról. 

 

A Megyeházán történt 
2005-02-04: A francia Loire 
vidék régió gazdasági tanács-
noka Serge Bardy úr, Andrea 
Stephan Bloridei asszony a 
Vállalati Kapcsolatokért és 
Nemzetközi Gazdaságfejlesz-

tésért felel�s osztály vezet�je 
a Loire Vidék Régió Önkor-
mányzatánál, és az EDF 
(Francia Energiaipari Vállalat) 
igazgatójának kíséretében 
Magyarországra utazott, hogy 
el�készítse a 2005. szeptember 
25. és 30. között megrendezés-
re kerül� Francia-Magyar 
üzletember találkozót. Egy 
napos Veszprém megyei láto-
gatásuk során Kuti Csaba a 
megyei közgy�lés elnöke So-
mogy és Zala megye képvise-
l�ivel közösen fogadta a dele-
gációt. A délel�tt folyamán a 
vendégek megismerkedtek a 
Continental Teves céggel.  
2005-02-24: A Veszprém 
Megyei B�nmegel�zési Bi-
zottság meghívására és rende-
zésében a Megyeháza Szent 
István termében, Polgármeste-
ri Fórum keretében ismertetés-
re került a Veszprém megye 
Biztonságáért integrált társa-
dalmi b�n- és baleset megel�-
zési program. A közel 200 
résztvev�vel zajló fórumi 
munkában részt vett Kuti Csa-
ba a megyei közgy�lés elnöke.  
2005-03-15: Ismét megren-
dezték a Megyeháza Szent 
István termében a már hagyo-
mányos sajtónapi fogadást. A 
meghívásra közel száz vendég 
érkezett, akiket Kuti Csaba a 
megyei közgy�lés elnöke, 
Pusztai István és dr Németh 
Márta megyei közgy�lés alel-
nökei, valamint dr. Zsédenyi 
Imre a megyei önkormányzat 
hivatalának f�jegyz�je foga-
dott. A megyei média képvise-
l�inek munkáját Kuti Csaba 
pohárköszönt� során köszönte 
meg, hangsúlyozva az újság-
írók munkájának felel�sségét. 
A programot Jurics Imréné 
sajtóreferens és Németh 
Sándorné titkárn� szervezte.  
2005-03-30: A Közép-
dunántúli Regionális Idegen-
forgalmi Bizottsága 2005 év-
ben, hagyományteremt� szán-
dékkal a “régió turizmusáért” 
díjat alapított, melyet els� 
ízben a Veszprém Megyei 
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Turisztikai Hivatalnak adomá-
nyozott. A kitüntet� oklevelet 
Szabó Gábor RIB elnök adta 
át Veiland László hivatalveze-
t�nek a Közép-dunántúl Régió 
standján, a budapesti Utazás 
Kiállítás szakmai napján.  
 

Rend�rségi hírek 
Az elmúlt lapszámban, 

még csak kivételesen ritka 
b�ncselekménynek írtam le azt 
a besurranást, amely a község-
ben történt. Mostanra sajnos 
további két ilyen b�ncselek-
ményr�l kell számot adnom 
Önöknek. Ez azért is bosszan-
tó, mert természetesen senki 
sem látott semmit, csak a 
puszta tény maradt, azaz a 
táska, az iratok, vagy éppen a 
készpénz, ékszerek hiánya. 
Hiába írtam le azokat a fi-
gyelmeztet� sorokat, hogy egy 
kicsit jobban figyeljenek a 
környezetükre, ne hagyják 
tárva-nyitva a lakást akkor, ha 
átszaladnak néhány percre a 
szomszédba, vagy, ha a hátsó 
kertben dolgoznak, még akkor 
sem, ha éppen rá lehet látni az 
utcafrontra, a bejáratra. Ké-
rem, vegyék komolyan ezt a 
figyelmeztetést, miután még 
javában benne vagyunk a ta-
vaszi munkákban, tegyük ezt 
úgy, hogy a lakás azért zárva 
legyen, és ne lehessen akadály 
nélkül bejutni. A b�nöz�k 
bizony ki fogják használni a 
kínálkozó lehet�séget, kérem, 
ne tegyük könny�vé a dolgu-
kat! Szerencsére más b�ncse-
lekményr�l nem érkezett beje-
lentés. 

Ebben az id�ben szinte 
minden településen megkez-
d�dik a tavaszi lomtalanítás, 
és ezzel együtt, egyfajta „nép-
vándorlás” kezd�dik a falu-
ban. Sajnos nagyon sokan 
vannak, akik ezt az alkalmat 
használják ki b�ncselekmé-
nyek elkövetésére, ezért is 
fontos lenne, hogy jobban 
figyeljünk egymásra, és a kör-
nyezetünkre. Remélem, a fel-
hívásom ezúttal meghallgatás-

ra talál az Önök részér�l is. Az 
elmúlt héten tartottuk a Pol-
gár�r Elnökök megbeszélését, 
ahol az egyik kiemelt téma 
volt a tavaszi id�szak, a lomta-
lanítással összefügg� felada-
tok végzése. Nagyon jó volt, 
hogy az eddigi gyakorlatnak 
megfelel�en minden egyesület 
vállalta, hogy egyeztetés alap-
ján közrem�ködnek, segítenek 
egymásnak. Ennek az „össze-
dolgozásnak” sok pozitív ta-
pasztalata van már, hogy a 
legutolsóról szóljak csak: Litér 
község ünnepi rendezvényei-
nek biztosításában több egye-
sület is részvett, segítve a 
rend�ri munkát. Ebben az 
együttm�ködésben sok lehet�-
ség van, erre egyébként a Fel-
s��rsi egyesület esetében is 
volt korábban példa, amikor az 
alsóörsi, és a lovasi egyesület-
tel közösen hajtottak végre 
feladatokat. 
Szólnom kell a közlekedésr�l 
is, hiszen ezen a területen is 
vannak negatív tapasztalataim. 
Annak ellenére, hogy a médi-
ában többször, és több helyütt 
jeleztük, hogy fokozott közle-
kedési akciókat tartunk, külö-
nös tekintettel az ittas vezetés-
re, mint az egyik legsúlyosabb 
baleseti veszélyforrásra. Ez 
sem volt elég hatékony, mivel 
négy fels��rsi lakos is ittasnak 
bizonyult az ellen�rzések so-
rán. Az már különösen szomo-
rú, hogy közülük ketten hiva-
tásos gépkocsivezet�k voltak, 
és ez a lebukás azt is jelenti, 
hogy a munkájuk is veszélybe 
került.    Ezúton is szeretném 
tájékoztatni Önöket, hogy az 
ellen�rzés folytatódni fog, ezt 
tapasztani fogják, tehát ismé-
telten kérem Önöket, alaposan 
gondolják meg, hogy milyen 
állapotban kezdik meg a veze-
tést. Jó lenne, ha nem a rend-
�ri ellen�rzést�l való félelem, 
hanem a szabályok önkéntes 
betartása, a másik közleked� 
érdekeinek figyelembe vétele, 
tisztelete lenne a közlekedés 
vezérelve! 

   
Balatonalmádi, 2005. március 
11. 
 

Grúber Sándor 
      r. alezredes 

     rend�rkapitány 
 

Bepillantás az óvoda életébe 
Óvodánkban évek óta hagyo-
mány, hogy a március 15.-ét a 
falu emlékm�jénél ünnepeljük.  
Napokkal a megemlékezés 
el�tt vers és ének mondogatá-
sa közben készültek a gyer-
mekek ajándékaikkal: tulipá-
nokat, lovacskákat készítettek 
az ünnepre.  
Az ünnepély reggelén szép 
ruhában, kabátjukon nemzeti 
szín� kokárdával érkeztek a 
gyermekek az óvodába.  
Megbeszéltük e jeles nap je-
lent�ségét, képes könyvben és 
diafilmen láthatták a gyerme-
kek, hogyan volt régen.  
A h�vös id� ellenére jó hangu-
latban szavaltak és énekeltek 
az alkalomhoz ill� verseket, 
énekeket az óvodásaink, majd 
kit�zték ajándékaikat az em-
lékm� elé.  
Nagy örömünkre több szül� is 
eljött, hogy velünk közösen 
emlékezzen meg március 15.-
r�l.  
Március 24-én tartottuk – már 
hagyományosnak mondható – 
húsvéti játszóházunkat.  
Délután 3 órától vártuk a 
gyermekeikkel együttjátszani, 
tevékenykedni vágyó szül�ket.  
Kicsik és nagyok több tevé-
kenység közül választhattak, 
ujjbábot, szalvéta és tojástar-
tót, tojásból búgócsigát készít-
hettek a szül�kkel.  
A programon a gyermekek 
örömére sok szül� részt vett, a 
munka hevében jó volt nézni, 
hogy a szül�k is újra gyer-
meknek érezték magukat.  
A néphagyományokhoz híven 
megtartottuk a húsvéti nép-
szokást az óvodában.  
El�tte nap az udvaron elkészí-
tették az ajándéknak a „nyuszi 
fészket”, mely nem maradt 



 5  Fels�örsi Hírmondó 
 
üresen, csoki nyuszi és tojás 
várta a keres� gyermekeket.  
A lányok másnap izgatottan 
mutogatták kosaraikat, mely 
tele volt csoki és hímes tojás-
sal, a fiúk kölnijüket szoron-
gatva büszkén várták, hogy 
meglocsolhassák a lányokat.  
A húsvéti dalok és mondókák 
után a locsolóvers következett, 
majd a locsolkodás.  
A locsolás közepette sok kér-
dés elhangzott „szabad több 
lányt is meglocsolni, engem is 
locsoljál meg, én ezt a tojást 
szeretném.” 
Az óvó nénik és dadus nénik 
sem maradtak meglocsolatla-
nul.  
A tartalmas nap elteltével az 
ebéd utáni alvás jól esett a 
gyermekeknek.  
A lányok illatozva, a fiúk teli 
tarisznyával mehettek haza.  
Március 29-áprilisi 1-e között 
nyílt hetet tartottunk, mely id� 
alatt az érdekl�d� szül�k bete-
kinthettek az óvoda életébe, 
reggel 7 órától-12 óráig.  
Megfigyelhették, hogyan telik 
el egy nap nálunk, lehet�ség 
nyílt arra, hogy a gyermekek 
tevékenységeit, szokásait, 
napirendjét megismerjék.  
A gyermekek különböz� mó-
don reagáltak a szül�k jelen- 
létére.  
El�fordult sírás, túl-
mozgékonyság, visszafogott-
ság, volt olyan, aki minta- 
gyermekként viselkedett, de 
akadt olyan is, aki elbújt.  
A jelenlév� anyukák legin-
kább a gyermekeik kapcsolata-
ira, egymáshoz való viszonyu-
lásokra voltak kíváncsiak.  
Sajnos kevesen éltek az álta-
lunk nyújtott lehet�séggel, de 
akik itt voltak, nem bánták 
meg, mert hasznos tapasztala-
tokat szerezhettek.  
Szeretnénk megköszönni min-
den egyes szül�nek az aktív 
közrem�ködését az óvodánk 
életében.  
Ezúton hívjuk fel a kedves 
szül�k figyelmét az óvodai 
beíratás id�pontjára: 2005. 04. 

18.-án-ésl9.-én lesz az óvoda-
vezet� irodájában.  
Minden óvodást várunk, aki 
betöltötte a harmadik életévét, 
vagy 2006. márciusáig lesz 3 
éves.  
Kosztolányi Dezs� szavaival 
fejezném be írásom:  
“Minden értékes emlékünk a 
gyermekkorban van eltemetve.  
Akkor látom ezt igazán,  
Mikor néha magamba mélye-
dek,  
És ások, ások az évek rétegein,  
S minél mélyebbre hatolok,  
Annál több aranyat lelek.” 
 

Minden bajra pirulát? 
Amikor a kezünkbe ve-

szünk egy gyógyszerismerte-
t�t, szinte elborzadunk, hogy 
milyen hosszan sorolják fel a 
mellékhatásokat. Nem vélet-
len, hogy a gyógyszerhirdeté-
sek mindig azzal végz�dnek, 
hogy vásárlás illetve használat 
el�tt kérdezze meg orvosát, 
gyógyszerészét. A mellékha-
tásra való odafigyelés a bete-
gek illetve a gyógyszerészek 
részér�l, még ugyanazon sze-
mély esetén sem egységes. 
El�fordul, hogy csak huzamo-
sabb szedés után következik 
be a káros hatás. Ezekre a nem 
kívánt mellékhatásokra mindig 
figyelnek, ha szakember java-
solja, írja fel az orvosságot.  

Azonban más a helyzet, ha 
öngyógyításról van szó. Ez 
utóbbi vonatkozhat recept 
nélküli patikaszerekre, de a 
beteg által az orvostól kért 
gyógyszerfelírásra is. Az 
utóbbi években saját tapaszta-
latunk szerint is nagyon meg-
szaporodott a legkisebb pa-
naszra való gyógyszerszedés. 
Szinte mindennapos jelenség a 
fájdalomcsillapítók kontroll 
nélküli, a legkisebb fájdalomra 
való szedése.  

Tudnunk kell, hogy a fájda-
lom, valamely szervi elválto-
zásunknak csak a tünete. Ez 
lehet egészen banális, fáradt-
ságból, tartási rendellenesség-
b�l, tartósabb mozgáshiányból 

adódó izom és ízületi fájda-
lom. Okozhatják gyulladásos 
betegségek és felsorolhatatla-
nul sok tényez� lehet a háttér-
ben. El�fordulhat igen súlyos, 
orvosi beavatkozást igényl� 
betegség jelzéseként is. A 
szokatlan, korábban nem je-
lentkez�, er�s, vagy akár eny-
he fájdalom esetén is inkább 
keressük fel orvosunkat. A 
panasz mögött lehet életve-
szélyt nem jelent�, a minden-
napos tevékenységgel össze-
függésbe hozható kóroki té-
nyez�. Ilyenkor a megfelel� 
életmóddal, tornával orvosol-
ható a panasz.  

A gyakran el�forduló fejfá-
jás hátterében lehet fokozott 
stressz helyzet, cigarettafüst 
okozta tartás oxigénhiány, 
szemészeti probléma, akár a 
munkafelület rossz megvilágí-
tása, a szem fénytörési hibái, 
vagy akár a nyaki gerinc elvál-
tozása. Természetesen ezeket 
ki kell vizsgálni és az okokat 
meg kell szüntetni.  

A leggyakoribb fájdalom-
csillapító szedés a mozgás-
szervi panaszokra történik. 
Sokszor úgy t�nik, hogy ké-
nyelmesebb naponta 2-3 tab-
letta lenyelése, mint az izmok, 
ízületek megtornáztatása.  

A gyógyszer gyártókat saj-
nos az egészség meg�rzése 
mellett a profit ugyanolyan 
mértékben vezérli. Ugyanarra 
a panaszra, illetve betegségre 
már számtalan gyógyszer van 
forgalomban. Mindig újabb és 
újabb termékek kerülnek el�-
állításra. Az igaz, hogy a 
gyógyszereket szigorúan be-
vizsgálják, de például egy 
fájdalomcsillapító éveken 
keresztül történ� szinte folya-
matos szedése nagyobb való-
szín�séggel fogja a tájékozta-
tóban leírt mellékhatásokat 
kifejteni.  

Évekkel ezel�tt még az or-
vosi rendel�k várószobáiban is 
tilos volt elhelyezni gyógy-
szert ismertet� plakátokat. 
Mára ez annyira az 
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e1lenkez�vé változott, hogy 
már nincs TV reklám gyógy-
szerhirdetés nélkül.  

A gyógyszergyárak a jogi 
következmény el�l védve van-
nak, a mellékhatások részletes 
leírása megvédi a tartós 
gyógyszerszedés eredménye-
ként létrejött szöv�dmények 
felel�sségét�l.  

Mi a teend�?  
Korlátozzuk minél keve-

sebbre a gyógyszerszedést, 
amikor lehet, részesítsük 
el�nyben a régen bevált, a 
panaszhoz ill� (p1. borogatás, 
melegítés, tornáztatás, sósvi-
zes g�zölés, gargarizálás) házi 
gyógymódokat.  

A gyógyszerszedés marad-
jon súlyos betegségek kezelé-
sére és feltétlen el�zetes orvo-
si-gyógyszerészi konzultáció 
mellett.  

 
Dr. Benedek Adrienne  
 

Színházban voltunk 
2005. március 5-én a szín-

házat kedvel� fels�örsiekkel 
Budapesten jártunk. A Nemze-
ti Színházban az Experi Dance 
Tánctársulat el�adásában a 
Revans cím� táncm�vet tekin-
tettük meg. 

 
Néhány szó a társulatról: 
Az Experi Dance Tánctár-

sulatot Román Sándor 2000. 
októberében hozta létre azzal a 
nem titkolt szándékkal, hogy 
otthonául szolgáljon egy új 
m�fajnak a néptánc show-nak. 
Az Experi Dance 26 f�s tánc-
kara az ország legképzettebb 
táncosaiból áll, akik 9 hóna-
pon keresztül napi 12-13 órát 
próbáltak, hogy ez a produkció 
megszülessen. 

Technikailag és színészileg 
is tökéletes produkciót láthat-
tunk. 

Román Sándor egész estés 
táncjátékának alapjául Fazekas 
Mihály: Ludas Matyi cím� 
m�ve szolgált. Tudjuk, hogy 
Matyi háromszor vág vissza 

Döbröginek. Innen a cím: 
Revans. 

Érdekes volt látni, hogy a 
magyar néptánc lépéseib�l 
olykor szabályos revü kereke-
dett a színpadon, a népzenéb�l 
pedig a hozzá ill� kíséretet 
hallottunk (dunántúli, tiszai, 
erdélyi). 

Ugyanakkor az el�adás ak-
robatikus elemeket is tartal-
maz. A Revans prózával kez-
d�dik. Fazekas Mihály gondo-
latait Tör�csik Mari tolmá-
csolja, aki Matyi édesanyját 
alakítja. 

Az el�adás a táncosok fer-
geteges temperamentumával 
és a fantasztikus színpadké-
pekkel felejthetetlen élményt 
jelentett számunkra. 
 

Néhány szó a színház épü-
letér�l: 

A Nemzeti Színház építése 
Siklós Mária építész tervei 
alapján 2000. szeptember 14-
én kezd�dött el, és rekord 
gyorsasággal 15 hónap alatt 
fejez�dött be. 2002. január 2.-
tól már megkezd�dhettek az 
els� el�adás próbái. 

 

 
 

 
 
A színház funkcionálisan 3 

részre tagozódik. Az épület 
központi része a közel kör 
alapú néz�teret és stúdiószín-
padot magába foglaló épület-
rész. Ezt veszik körbe a kö-
zönségforgalom helyiségei, 
valamint a nagyszínpadot „ U”  
alakban szegélyez� üzemi 
szárny. A színházat parkosított 
telek öleli körül. 

A színház Duna fel�li olda-
lán helyezkedik el az ún. sza-
badtéri színpad, melynek né-
z�tere a színházat körbe vev� 
szabadtéri lépcs�ir�l közelít-
het� meg. A színházban a kék, 
az arany, és a sötétbronz szí-
nek dominálnak. A tervez�k – 
ahol lehetett – természetes 
anyagokat használtak: mészk�, 
gránit, fa, gyapjú, és üveg 
megoldással találkozunk. 

A sz�nyegek és a drapériák 
a színház számára készültek 
egyedi tervezéssel. Egyedileg 
tervezettek a kényelmes néz�-
téri székek és a Swaroski kris-
tályból készült csillár. 

A Nemzeti Színház nagy-
színpada különleges megoldá-
sokra képes: 72 ponton emel-
het� és süllyeszthet� techniká-
jával egyedülálló Európában. 
Az 1x1 méteres süllyed�kkel 
beépített 144m2 felület fölül-
r�l nézve úgy t�nhet, mintha 
kockára vágták volna a szín-
padot. 

Az érdekl�d�k a következ� 
címen és telefonszámon vehe-
tik fel a kapcsolatot a színház-
zal: 

Nemzeti Színház 
1095 Budapest, Bajor Gizi 

park 1. 
Tel.: 06(1)476-6800, 

    06(1)476-6801 
Kovácsné Bognár Gabriella 

iskolavezet� 
Felhívások 

Tájékoztatjuk a Tisztelt La-
kosságot, hogy 2005. március 
18-tól Fels�örs község a bala-
tonalmádi Okmányiroda ille-
tékességi területéhez tartozik. 
Balatonalmádi, Széchenyi 
sétány 1.  
Ügyfélfogadás: Hétf�n és 
szerdán 8.00- 15.00 óráig  
Pénteken 8.00- 13.00 óráig.  

Polgármesteri Hivatal 
 
 

Normatív lakásfenntartási 
támogatásra jogosultak azok 
a szociálisan rászorult szemé-
lyek, családok, akiknek a csa-
ládjában az egy f�re jutó jöve-
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delem nem haladja meg az 
öregségi nyugdíj mindenkori 
legkisebb összegének 150 %-
át (ez jelenleg 37.050,-Ft)  
és a lakásfenntartás elismert 
havi költsége a háztartás össz-
jövedelmének 20 %-át megha-
ladja. A lakásfenntartás elis-
mert havi költségét és nagysá-
gát, a támogatás egy hónapra 
jutó összegének kiszámítási 
módját az 1993. évi III. tv. 38. 
(3)-(4), (6) és (7) bekezdései 
tartalmazzák.  
A támogatásról érdekl�dni 
lehet a Polgármesteri Hivatal 
Igazgatási irodájában.  
 
Súlyos mozgáskorlátozottak 
közlekedési támogatása:  
 
A súlyos mozgáskorlátozottak 
részére megállapítható közle-
kedési támogatásra a kérelme-
ket (orvosi igazolással és jö-
vedelemigazolással együtt) 
2005. április 30. napjáig lehet 
benyújtani a Polgármesteri 
Hivatal Igazgatási irodájában. 
 
 

Lomtalanítás 
 
2005. június 6-7-én Fels�örs 
Község kül- és belterületén 
lomtalanítás lesz. 
 

Élet a Teleházban 
2005. március 19-én húsvéti 

játszóházat rendeztünk a 
Teleházban. A résztvev�ket szí-
nes programokkal vártuk, pl. tojás 
festés, nyuszis képeslap készítés 
stb… 

Akkora volt az érdekl�dés, 
hogy az Önkormányzat épületé-
nek alsó szintje teljesen megtelt. 

 

 
 

 
 

 
Reméljük, hogy mindenki jól 

érezte magát, és ha lehetséges, 
jöv�re is megrendezzük a húsvéti 
játszóházat, hogy aki idén nem 
jött el, az jöv�re itt lehessen. 

Ezúton is szeretnénk megkö-
szönni az Önkormányzat, és a 
KOS Bizottság támogatását. 

Schuszter Zsolt 
 
Gyalogos teljesítménytúra a 

Teleházzal! 
 

Tihany Gejzírit 20 
 
Útvonal: Aszóf� vasútállomás 

– Apáti templomrom – Nyereg-
hegy – Rátai csáva – Kiserd�-tet� 
– Futballpálya – Óvár – Barátla-
kások – Visszhangdomb – 
Aranyház – Átjáró barlang – 
Gejzír mez� – Csúcs hegy – 
Aszóf� vasútállomás 

 

 
 

 
 

Id�pont: 2005. április 30. 
szombat 

Jelentkezni a Teleházban 
2005. április 28-ig lehet. 

 
 

Ismét LAN-Party a Teleházban! 
 
2005. április 23-án szombaton 
1000-tól 2000-ig tart az idei év 
negyedik lan-party-ja. Mindenkit 
szeretettel várunk!  
 

 
 

 
 
Belép�díj: 
 Fél napos díj: 300Ft 
 Egész napos díj: 600Ft 
Saját gép esetén 50% ked-
vezmény. 
Teleház klubtagoknak a belépés 
ingyenes! 
 
 

Színes lézernyomtatóval b�-
vült a géppark a Teleházban. 
Ezzel egy id�ben csökkentettük a 
nyomtatási árakat. 
− Fekete-fehér A/4: 60Ft 
− Színes A/4: 120Ft 
− Fotó A/4: 300Ft 

 

Munkavállalási tanácsadás 
2005. február 1-t�l új szolgál-
tatás indult a Teleházban. 
 
Ha Ön munkanélküli, 
Ha van munkája, de cégénél 
leépítés várható, 
Ha nincs szakmája, 
Ha van, de képzettsége nem 
piacképes, 
Ha átképzésen szeretne részt 
venni, 
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Ha vállalkozást indítana, de 
öner�b�l nem megy, 
Ha Ön leszázalékolt, de sze-
retne dolgozni, 
Ha gyermeke pályaválasztás 
el�tt áll, 
Ha a Munkaügyi Központ által 
kiírt pályázatokon szeretne 
részt venni, 
Ha információra van szüksége 
bármilyen munkavállalással 
kapcsolatos kérdésben, 
 
Kérem keressen, segítek. 
 
Minden hét szerdáján 13-19 
óráig ingyenes Munkavállalási 
Tanácsadásra várjuk az érdek-
l�d�ket. 
 

Tóth Lórántné 
Munkavállalási Tanácsadó 

a Veszprém Megyei Munka-
ügyi Központ Szakmai Fel-

ügyeletével 
 

Szánkóverseny a Miskén 
2005. március 5-én rendez-

tük meg immár harmadik alka-
lommal a Miske tet�n hagyo-
mánnyá vált szánkóverse-
nyünket. 

Az idén is mint mindig, 
nagy érdekl�dés kísérte ezt a 
rendezvényünket. Sok gyer-
mek és feln�tt vett részt a 
versenyen. Külön kategóriá-
ban indultak a legkisebbek, az 
iskolások és a feln�ttek. 
Mindhárom kategóriában az 
els� három helyezett díjban 
részesült. Az átfagyott vendé-
geket forralt borral és teával 
kínáltuk. 

A szervez�k szeretnék, ha 
ebb�l a rendezvényb�l is ha-
gyomány válna. Rajtunk nem 
múlik… ha az id� engedi, 
szeretnénk minden évben to-
vábbra is megrendezni ezt a 
vetélked�t. 

Köszönetet mondunk tá-
mogatóinknak, akik segítették 
a szánkóverseny létrehozását, 
megrendezését: Rásky Ervin-
nek, Vass Zsoltnak és az Ön-
kormányzatnak. 

Külön köszönet illeti meg a 
község feln�tt és fiatal lakóit, 
hogy részt vettek ezen a ren-
dezvényen is. 

Köszönetet mondok Papp 
Gyula falugondnoknak, Tislér 
Péter Képvisel�társamnak a 
szervezésben való részvétel-
ükért. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

Helyezések: 
7 éven aluli: 
1. Horváth Zoltán 
2. Antal Levente 
3. Kenéz Dániel 
 
7-18 év közötti: 
1. Zombori Eszter 
2. Kulcsár Gerg� 
3. Takács Evelin 
 
 

Feln�tt: 
1. Dezsi Antal 
2. Tóth Csaba 
3. Szalai János és felesége 
 

Borbély György 
 

A „Tüskés” kupa Fels�örsé 
2005. február 6-án rendez-

ték Alsóörsön a „ Tüskés”  
Polgár�r Kupát, amelyen a 
fels�örsi polgár�rség második 
alkalommal vett részt. 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

A tavalyi negyedik helye-
zés után idén elnyertük 100%-
os teljesítménnyel az els� 
helyezést, és az ezzel járó 
vándorserleget. A szervez�k-
nek köszönhet�en színvonalas 
rendezvényen vettünk részt. 
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Köszönet a csapattagoknak 

a tornán való kimagasló telje-
sítményükért. 

 
Három mérk�zést játszottunk. 
 

 Eredmények: 
Fels�örs : Paloznak 

6 : 3 
Fels�örs : Alsóörs 

6 : 5 
Fels�örs : Lovas 

6 : 5 
 

Csapattagok: 
−  Borbély György 
−  Eisenacker Gábor 
−  Galambos Péter 
−  Galambos Zsolt 
−  Dr. Könczöl Gábor 
−  Papp Gyula 
−  Schuszter Zsolt 
−  Szabó Zoltán 
−  Tomkó László 

 
Borbély György 

 
Hirdetések 

 
Árpád-kori templomok és kolos-

torok Veszprém megyében 
 
Dr. Erdész Károly 
Objektív Fotóstúdió 
Tel.: 06 70 559 9876 
 
A könyvtárban meg lehet tekinte-
ni a könyvet, s a fenti telefon-
számon meg lehet rendelni. 

 
HITEL! 

 
Jelzáloghitelek: 
�- szabad felhasználásra 
�- lakásvásárlásra 
�- hitel kiváltására 
�- BÁR lista nem akadály 
 
Személyi kölcsönök: 
�- jövedelem alapján, rövid határ-
id�vel 
 
DODOG Ingatlan- és hitelközve-
tít�, Értékbecsl� Iroda 
 
Fels�örs, Kökény u. 4. 
Id�pont egyeztetés: 30/351-7625 

 

 
Mikrokamerás hajdiagnosztika 
 
Dijmentes hajgyógyászati vizsgá-
lat és szaktanácsadás problémás 
fejb�rre /korpásodás, zsírosodás, 
hajhullás/ 
Szeretettel várok minden érdek-
l�d�t. 
 
Fels�örs, F� u.33.  
Tel: 70/319 - 2007 
         87/477-593 

 
Beköszönt� 

 
Jó napokat és f�leg jó egészséget 
kívánva szeretnénk bemutatkozni 
mindannyiuknak.  
Üvegdekorációval foglalkozó 
házaspár vagyunk - Gitta és Ist-
ván -, akik a közelmúltban nyitot-
tunk m�helyt és üzletet 
Fels�örsön, a F� u. 46. szám alatt.  
Err�l talán már mindenki értesült, 
azonban azt szeretnénk, ha vala-
mennyi itt él� benyitna hozzánk 
és megnézné mi mindent készí-
tünk a rideg, kemény, de csodála-
tos anyagból az üvegb�l.  
Sokat gondolkodtunk mit is lehet 
err�l szavakkal elmondani, de 
mindig arra jutottunk, ezt látni 
kell! Hogyan írjuk le, a névre 
szóló, egyedi grafikával ellátott 
üveg csillogását, a színek vará-
zsát, a tükör ezerarcú felhasználá-
sát? Ez szinte lehetetlen! A ké-
szen kapható és megrendelhet� 
dísztárgyak, poharak és öblös-
üvegek feliratokra és versidéze-
tekre, jókívánságokra várnak, mi 
meg nagy-nagy szeretettel Önök-
re!  
Naponta 13-17 óra között, szom-
baton 9-12 óráig várjuk látogatá-
sukat, minden vásárlási kötele-
zettség nélkül! Engedjék meg, 
hogy megmutassuk mit tudunk, 
mit kínálunk, legyenek rá kíván-
csiak!  
 
Tisztelettel várjuk az 
ÜVEGHÁZ-ban.  
 
Szitásiné Gitta és Szitási István  
Fels�örs, F� u. 46. 
 
 
 
 
 
 

FIGYELEM VIRÁGVÁSÁR ! 
 

A Vendégvárók Egyesülete ezév 
májusában is megrendezi a már 
hagyománnyá vált virágvásárt. Mint 
eddig is, Rásky Imréné fogja árusíta-
ni a Csöpp utcában a szebbnél szebb 
virágokat. Kedvez� áron kínálunk 
nagyon szép futó és hagyományos 
muskátlikat, petúniákat, egyéb egy-
nyári virágokat.  
Szeretettel várunk mindenkit.  Figyel-
jék a plakátokat a pontos id�pont 
végett! 
 

FELS�ÖRSI VENDÉGVÁRÓK 
EGYESÜLETE 

 

 

 
 

INGATLANKÖZVETÍTÉS 
ÉRTÉKBECSLÉS 

 
Díj, és elkötelezettség mentes 
regisztráció! 
 
Id�pont egyeztetés telefonon. 
 
Kínálatunkból:  
- Balatoni panorámás 1400 m²-es 
foghíjtelek Fels�örs egyik leg-
szebb mellékutcájában 6500 
Ft/m2 
- Építési telkek a Fenyves utcai 
telekosztásban 7.500 Ft/ m²-t�l 
- Belterületi telkek a Bárókertben 
2950 Ft/m2 
- Szépen felújított 2 szobás 
összközm�ves parasztház 670 m2 
telken 15,8 MFt 
- Befejezés el�tt álló egyszintes 
családi ház bttó 270 m2 alapterü-
lettel  36 MFt 
- Egyéb családi házak, külterületi 
telkek. 
 
Keresünk: 
- csendes környezetben, elszepa-
rált kisebb családi házat 14 MFt-
ig 
Kiadó albérlet: 
- igényes 2,5 szobás 100 m2-es 
társasházrész  külön bejárattal, 
elszeparált udvarral hosszú távra 
bérl�t fogad. 
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Használt számítástechnikai eszközök kedve-

z� 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 

Logitech Momo Racing FF kormány: 25.000Ft-ért 

 
 

Teleház 
Teljeskör� számítógép szerviz precízen és gyorsan.  

Akár a bejelentést�l számított 2 órán belül.  
 

Díjak: 
Magánszemélynek: 2000,-Ft+Áfa 

Cégeknek: 3000,-Ft+Áfa 
 

Számítógép használat: 
150,- Ft/óra 

Internet használat:  
500,-Ft/óra 

Kondi terem használat  
200,-Ft/alkalom 

Gépelés, 
szövegszerkesztés: 180/oldal 

Nyomtatás: 
fekete: 60 ,-Ft/oldal 
színes: 120,-Ft/oldal 

fotó A/4 : 300,-Ft/oldal 
Szkennelés:  
60 Ft/oldal 

Névjegykártya: 
fekete: 16,-Ft/db 
Színes: 30,-Ft/db 

 
Akció! 

256MB-os SD kártya: 4.536Ft 
DIGITFAB 256MB-os MP3 lejátszó: 12.320Ft 

 
Új számítógépek kedvez� áron. 

Home v2880 számítógép: 
Asus alaplap, Celeron D 2800, 512MB RAM, ATI Radeon 
256 MB-os VGA, 5.1 hangkártya, 80GB HDD, DVD-rom, 
DVD-író, multimédiás billenty�zet, optikai egér 

90 400Ft+áfa 
Tel.: 87/577-011, 

70/255-8438, 30/974-6373 
 
 

 


