
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VIII. évfolyam 5. szám 2005. május    A képvisel�-testület kiadványa 
 

 
A testületi ülésen történt 

 
A Képvisel�-testület els� napi-
rendként meghallgatta a Balaton-
almádi Rend�rkapitányság be-
számolóját a 2004. évi közrend - 
és közbiztonság helyzetér�l. A 
beszámoló a következ� fontosabb 
adatokat tartalmazza: 
- 2004-ben 30 esetben került sor 

büntet�eljárás elrendelésére 
(2003-ban 37 eset volt), ebb�l 
12 esetben ismert, 18 esetben 
ismeretlen volt az elkövet�. 

- Besurranásos lopás 3 volt (idén 
2005-ben 4 ilyen történt). 

Jellemz� b�ncselekmény a 
LOPÁS és a BETÖRÉSES 
LOPÁS volt. Csökkent viszont a 
GÉPKOCSIFELTÖRÉSEK szá-
ma. 
Mindegyik jellemz� b�ncselek-
mény kategóriában csökkenés 
volt; az el�z� évi 36 helyett 14 
lopás, 14 helyett 7 betöréses lopás 
volt. A lakosságot bosszantó 
jelenségr�l is szólt a jelentés, 
miszerint a szórakozóhelyek nem 
tartották be a zárási id�pontokat. 
Több lakossági bejelentést is 
kapott a rend�rség arról, hogy a 
fiatalokat szeszesitallal szolgálták 
ki. 
Fontos vizsgálati terület volt az 
ittas járm�vezet�k kisz�rése, 3 
esetben rendeltek el büntet�eljá-
rást, mindhárom illet� helyi lakos 

volt. A sebességmér� berendezést 
is gyakrabban tudták kihozni és 
alkalmazni a település területén. 
A 2004. jan. 1. és 2004. dec. 31. 
közötti id�szakban összesen 4 
közúti baleset történt, 2 esetben 
könny�, 2 esetben súlyos sérülés-
sel járt az esemény. A fiatalkorú-
ak által elkövetett cselekmények 
kb. 95%-a szabálysértés, az  5% 
b�ncselekmény volt. 
A szabálysértések többnyire 
közlekedésiek, melyeket általá-
ban segédmotoros kerékpárral 
követtek el. Sokszor nincs vezet�i 
engedély, nem viselnek bukósisa-
kot vagy ketten ülnek egy kismo-
toron. Sok esetben rongálásokkal 
találkoztak a rend�rök, szerintük 
a fiatalok a buszmegállókat, a 
táblákat, a kisfákat és a kandelá-
bereket károsították. Több vizsgá-
lat bebizonyította, hogy a cse-
lekményeket néhány fels�örsi 
fiatal követte el. (Most az új 
zászlókat is, amiket május 1-re 
tettünk ki, ellopták, és csak szül�i 
bejelentésre, és a gyors rend�ri 
intézkedés hatására kerültek el�.) 
Második napirendként az Óvoda 
házirendjét fogadták el a képvise-
l�k. 
Az iskolában a kapubejáró átépí-
tését fontolgatja a testület azért, 
hogy a gyermekeket megóvják az 
iskolába bemen� autóktól, és 
attól, hogy kiszaladjanak az utcá-
ra. 
A Képvisel�testület a Mandulasor 
közútra zsákutca és 2,2 m széles-
ségi korlátozó tábla elhelyezésé-
r�l döntött a telektulajdonosok 
kérelmére. 
A Fels�örsi Falunapok 2005. 
programjait jóváhagyták a Képvi-
sel�k azzal, hogy a fels�örsi 
fiatalok táncbemutatójához 20 
ezer Ft-tal járulnak hozzá.  

A Balaton Fejlesztési Tanács 
pályázatára be kell adni a Borna-
pok és a Falunapok programjait, 
mert a kiadások 50%-ához hozzá 
lehet jutni eredményes elbírálás 
esetén. 
Önkormányzatunk egyhangú 
szavazással hagyta jóvá a Bala-
tonalmádi Kistérség Többcélú 
Társulása társulási megállapodá-
sát. (Sajnos a kell� számú telepü-
lési szavazat nem született meg a 
Társulás létrehozásához, így 
2005-ben sem sikerült azt meg-
alakítani). 
A közterületek rendbetételéhez 
52 ezer Ft-ért vásárolt f�nyírót az 
Önkormányzat. 
A Veszprém Megye Idegenfor-
galmáért Közalapítványhoz 68 
ezer Ft-ra benyújtott település-
képeslap pályázaton 42 ezer Ft-ot 
nyert a Vendégváró Egyesület, 
ezért a hiányzó összeget (26 ezer 
Ft-ot) az Önkormányzat biztosít-
ja. 
Az Óvodakerítés javításához 225 
ezer Ft-tal járult hozzá a Képvise-
l�-testület, és az önkormányzat 
közbeszerzési szabályzatát is 
jóváhagyta. 
 

Nem csak szerencsét hoz-
nak 

 
Amikor látjuk a kéménysepr�t, 
felmerül bennünk a kérdés, miért 
is jönnek a feketeruhás szakem-
berek?  
A kéménysepr�k feladata a ké-
mények ellen�rzése és tisztítása, 
melyhez a tulajdonosnak biztosí-
tani kell a feltételeket. A kémény-
seprést törvények és rendeletek 
szabályozzák és írják el� kötele-
z�en. A tevékenységet 3 f� szem-
pont szerint végezzük, élet és 
vagyonvédelem és a megel�z� 
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t�zvédelem. A kémények —
égéstermék elvezet�k- megfelel� 
m�ködése a tulajdonos érdekeit 
szolgálja.  
A kémény veszélyes üzem. A 
lakásunkban veszélyforrásként 
jelen vannak a tüzel�berendezé-
sek és a kémények. Egy nem 
ellen�rzött és karbantartott f�tési 
rendszer, mint azt a híradásokból 
tudjuk, akár emberéletet is köve-
telhet. Nem lehet figyelmen kívül 
hagyni, hogy a gazdaságos ener-
giafelhasználáshoz nagyban hoz-
zájárul a megfelel�, karbantartott 
f�tési rendszer is. Ezért írják el� a 
jogszabályok a kötelez� kémény 
ellen�rzéseket. A szilárdtüzelés� 
kéményeket évente kett� alka-
lommal ellen�rizzük és tisztítjuk. 
A gáztüzelés� kémények eseté-
ben évente egy alkalommal ke-
ressük fel a tulajdonosokat ellen-
�rzés és a szükség szerinti tisztí-
tás céljából, valamint ellen�riz-
zük a füstgáz maradéktalan távo-
zását. 
Tehát kéménysepr� ellen�rzi, 
hogy a kazán és a kémény „össz-
hangja” megfelel�-e. A tartalék-
kéményeket évente egy alkalom-
mal ellen�rizzük. Az utóbbi ké-
ménytípusokba tartoznak azok a 
kémények, amelynél tényleges 
használat nincs —
tüzel�berendezés nincs csatlakoz-
tatva rá-, de jogszabály szerint 
használható állapotban való tartá-
sa szükséges. A közszolgáltatás 
az üdül�kre is kiterjed, melyek 
szilárdtüzelés� és tartalékkémé-
nyeit négy évenként kell ellen-
�rizni és tisztítani. A kémények 
ellen�rzése önmagában nem elég. 
A gázkészülékeket is karban kell 
tartani. Jelenleg a jogi szabályo-
zás nem megoldott a gázkészülé-
kek ügyében, azonban célszer� 
minden f�tési szezon el�tt hozzá-
ért� szakemberrel átvizsgáltatni a 
gázkészülékeket is. Egyre na-
gyobb problémát jelentenek a 
lakások korszer�sítése után fellé-
p� üzemzavarok. Az egyik leg-
f�bb probléma az épületek h�szi-
getelése után jelentkezik. Felújí-
tás után gyakran hívják a ké-
ménysepr�t, gázkészülék szerel�t, 
hogy a „kazán mindig lekapcsol”. 
A probléma egyik része a nyílás-
zárókban keresend�! A meglév� 
15-20 éves fa ablakokat, ajtókat 
kicserélik egy modern ún. foko-
zott légzárású nyílászáróra. Ezen 

nyílászárók a lakásba való leve-
g�bejutást megakadályozzák, 
melyre bizony a gázkészülékek-
nek és a kéményeknek egyaránt 
szüksége van. A gázkészüléknek 
az égéshez, a kéménynek pedig a 
huzat kialakulásához szükséges a 
leveg�-utánpótlás.  
További problémához vezethet, 
hogy egyre többen szerelnek fel a 
konyhákba páraelszívó készülé-
keket. Ezek a készülékek a helyi-
ségb�l szívják ki a leveg�t —
természetesen ez a feladatuk-, de 
nem minden áron! Egy ventillátor 
teljesítménye nagyobb mint a 
kémény huzata, tehát az égéster-
méket vissza tudja szívni a ké-
ményb�l. Abban az esetben, ha a 
fokozott légzárás és a páraelszívó 
egyidej�leg van jelen, szinte 
biztos a füstgáz-visszaáramlás! A 
kérdés „csak” annyi, hogy mek-
kora a visszaáramlás mértéke. 
Minden hasonló esetben gondos-
kodni kell a leveg�-bevezetésr�l, 
a kereskedelemben kapható lég-
bevezet�k alkalmazásával. Ha a 
gázkészülék körül észlelünk 
páralecsapódást, akkor a f�tési 
rendszerünk nem m�ködik meg-
felel�en. Ilyen esetben azonnal 
szakembert kell hívni! Sajnos a 
gyakorlati tapasztalatok azt mu-
tatják, hogy a fentiekben említett 
problémák mára mindennapossá 
váltak. Ezért minden esetben, ha 
felújításba fogunk el�zetesen 
egyeztessünk szakemberrel! Né-
hány ezer forint többletköltség 
miatt ne kockáztassuk az életün-
ket!  
Ne feledjük, hogy a kéménysepr� 
nem kellemetlenkedni jön, hanem 
védi a végs� felhasználó érdekeit!  
 

Ifj. Puska Ferenc  
Kéménysepr� mester  

 

Rend�rségi hírek 
 

A b�nügyi krónika az elmúlt 
id�szak vonatkozásában igen 
csak rövidre kerekedett. Mindösz-
sze egyetlen bejelentést kaptunk, 
amely azonban eltér az eddig 
megszokott, vagyon elleni b�n-
cselekményekt�l. Egyúttal azt is 
kijelenthetem, hogy nem minden 
tanulság nélküli az ügy, bár e 
rövid újságcikk keretein belül 
nem lehet igazán elemezni a 
történéseket, illetve a személyisé-
gi jogok miatt nem is lehet olyan 

részletességgel tárgyalni, hogy 
abból esetleg a szerepl�k felis-
merhet�ek legyenek. A családon 
belüli er�szak egyre divatosabbá 
váló b�ncselekményfajta, kiemelt 
közfigyelem kíséri, ami indokolt 
is, hiszen a motiváló ok általában 
az alkohol, sajnos – esetünkben 
ez nem jellemz� – mindkét szül� 
rendszeresen fogyaszt alkoholt, és 
veszekedésüknek, nem egyszer 
verekedésüknek a gyerekek is 
szemtanúi. Környezetünkben 
több ilyen esetr�l érkezett beje-
lentés, s ha a statisztika oldaláról 
nézzük, akkor éppen háromszor 
több, mint az elmúlt év hasonló 
id�szakában. Megérne talán egy 
pszichológusi vizsgálatot, hogy 
mi lehet ennek az oka, azonban 
mi els�sorban rend�rök vagyunk, 
számunkra nem marad más lehe-
t�ség, mint a törvényben szá-
munkra meghatározott feladatok 
következetes végrehajtása. Min-
den esetben élünk, és a jöv�ben is 
élni fogunk azzal az eszközzel, 
hogy az ittas, garázda szül�t, 
amennyiben megvalósította a 
kiskorú veszélyeztetése b�ntettét, 
�rizetbe fogjuk venni, s egyre 
gyakrabban – amennyiben súlyo-
sabb b�ncselekmény is megvaló-
sul – él a bíróság az el�zetes 
letartóztatás intézményével is.  
Talán az eddig leírtaknak is érez-
het� egy kis negatív kicsengése, 
de annak érdekében tárgyaltam 
b�vebben e b�ncselekményfajtá-
ról, mivel egyre inkább elburján-
zó jelenségr�l van szó, és bizo-
nyára az is nyilvánvaló az Önök 
számára, hogy a probléma társa-
dalmi jelleg�, ennek okán a rend-
�rség nem alkalmas a teljes fel-
számolására, ehhez összefogás 
kell, mert mi csak a tüneti keze-
lésre vállalkozhatunk.  
Az elmúlt hónapban más b�ncse-
lekményr�l nem érkezett bejelen-
tés, ami nagyon örvendetes, hi-
szen a községhez tartozó nyaraló-
övezetek ezúttal sértetlenek ma-
radtak. A közelmúltban tartott 
önkormányzat el�tti beszámoló is 
meger�sítette, hogy általában a 
rend�rség munkájával elégedett 
az önkormányzat, a szervez�d� 
polgár�rséggel kapcsolatot is 
jónak ítélte meg. Nagyon fontos 
közös feladataink vannak még e 
civil szervezettel, de, hogy ered-
ményesen dolgoznak �k is, az 
biztos, hiszen ahogy jeleztem 
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Önöknek, az elmúlt hónapban 
nem érkezett vagyon elleni b�n-
cselekményr�l bejelentés. To-
vábbra is gondot jelent a közle-
kedés helyzete, hiszen nagyon 
sokan vannak még, akik a község 
jobb min�ség� útjait versenypá-
lyának tekintik, és ezért e tekin-
tetben még komoly adósságaink 
vannak. Javítani fog feltétlenül 
ezen a helyzeten az a tény is, 
hogy a napokban költözik be a 
közlekedési szakszolgálatunk 
Balatonalmádiba, s így Fels�örs 
területére is többször fog rend�r-
jár�r jutni. Kérem, ne tekintsék 
felesleges zaklatásnak intézkedé-
seiket, hiszen mindannyian azon 
dolgozunk, hogy közútjaink biz-
tonságosak legyenek mindenki 
számára. 
 Grúber Sándor r. alezredes 
    rend�rkapitány 
 

Malomvölgy Ált. Iskola 
tavaszi programja (2005) 

 
- máj. 18-19-20. Erdei Iskola 
(Pécsely) 
program: 1 nap:  

délel�tt: letáborozás 
délután: Fazekas Kéz-
m�ves foglalkozás 

 ( Vászoly) 
este: tábort�z + szalon-
nasütés 

 2 nap:  
délel�tt: gyalogtúra 
Zádorvárra 
itt Kincskeresés + 
viziélettani vizsgálatok 
délután: Kézm�ves fog-
lalkozás 

 (gyertyaöntés stb.) 
 este: Bátorságpróba ! 
 3. nap: 

délel�tt: Boncolás! ( hal, 
béka) Céllövészet 
délután: ebéd után cso-
magolás 

 indulás haza 1400-kor. 
máj. 25. 1400: Gyermeknapi 
m�sor 
el�adó: Vitai Ildikó az iskolában 
június 2. (csüt.) Tanulmányi 
Kirándulás Keszthelyre! 
program: Kastély megtekintése 
   Kagylókiállítás 
   Babamúzeum 
   Viaszmúzeum 
   Kínzókamra 
június 3. Csopaki Horgászegye-
sület meglátogatása 

június 13. Sport nap Akadályver-
seny! 
Az akadályversenyre feln�tteket 
is várunk! 
Az a csapat aki feln�tteket hoz 
magával +5pontot szerezhet  
csapatának személyenként! 
június 14. Rend�rnap az iskolá-
ban! Kerékpárverseny! 
Anyukák gofrit sütnek a gyerme-
keknek! 
 

Kedves Igazgatóasszony! 
 
2005. április 7-én a Kossuth adón 
elhangzott szavait jó szívvel 
hallgattam. Szüntelenül azon 
vagyok (imádkozom), hogy 
megmaradhassanak az olyan 
iskolák, mint az Önöké. 
Biztosan Önök is azon igyekez-
nek, hogy bebizonyítsák igazukat, 
másokkal összefogva. 
Rémséges, hogy a gyermekeket a 
szül�k mennyire szeretik másokra 
bízni. A minap gyermekm�sorban 
hangzott el, hogy a „mama” ( Bp-
r�l van szó) éjt nappallá téve 
kereste gyerekének a megfelel� 
iskolát, a szuper iskolát, a szuper 
tanárokat, mert ha nem ér rá arra, 
hogy foglalkozzon szülöttjével, 
akkor legalább jó iskolába járas-
sa. Sokszor felvet�dik bennem az 
is, hogy el kellene kezdeni végre 
a szuper szül�k képzését, mert 
végtére a vérségi kapcsolat a 
legjobb lelki akkumulátor.  
A sok lelki hiányában ( szeretet, 
biztonság, szellemi tör�dés) 
szenved� gyermekkel legalább az 
iskolában foglalkozzanak családi-
as hangulatban. 
Az persze „türelmet” hirdet� 
korunkban elképzelhetetlen, hogy 
a szül�k elég tekintélyes csoport-
ját alkalmatlannak nevezzék 
feladatukra. A sok rombolás, a 
feln�ttek világát ilyen mértékben 
elutasító fiatalok azt jelzik, hogy 
igen is rengeteg az alkalmatlan 
szül�. Valószín� hogy sikoltozás 
lenne, ha valaki megkérdezné, ki 
nevelte fel a szécsényi, a móri 
gyilkosokat? 
Valószín� teljesen alkalmatlan 
volt feladatára az a pedagógusn� 
is, akit a gyermeke fejezett le. 
Súlyos, az értelmes életet alapve-
t�en meghatározó kérdések ezek.  
A legjobb b�nmegel�zési prog-
ram az alkalmas, a legnagyobb 
feladatokra alkalmas szül� és a 
családias iskola támogatása, 

megbecsülése, de ahhoz el kell 
jutnia a társadalmunknak oda, 
hogy a gyermeknevelést nem 
lehet fél kézzel, amúgy karrierek, 
beteges önmegvalósítások mellett 
végezni. Minden munkában meg-
követelik a teljes odaadást, csak 
éppen a legfontosabb feladatok-
hoz, -ban nem. 
A Teremt� adjon Önöknek álha-
tosságot, rendíthetetlenséget 
munkájukhoz! 
 

Tisztelettel: Bolla Marianna 
 
Ezt a levelet a rádióban elhang-
zott riport meghallgatása után írta 
Bolla Marianna a fels�örsi iskola 
igazgatójának. A riportban össze-
hasonlításra kerültek a kisiskolák 
a nagyiskolákkal. Úgy érezzük, a 
község lakosai is elolvashatják 
Bolla Marinna véleményét. Örül-
tünk neki, hogy valaki a riportot 
hallva id�t, energiát nem sajnálva 
tollat ragadott azért, hogy tudo-
másunkra hozza, mennyire egyet-
ért iskolai szemléletünkkel. 
 

Kovácsné 
Isk. igazgató 

 

Beköszönt�  
 

Jó napokat és f�leg jó egészséget 
kívánva szeretnénk bemutatkozni 
mindannyiuknak.  
Üvegdekorációval foglalkozó 
házaspár vagyunk —  Gitta és 
István -‚ akik a közelmúltban 
nyitottunk 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 írjak 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, 
szombaton 9 - 12 óráig várjuk 
látogatásukat, minden vásárlási 
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kötelezettség nélkül! Engedjék 
meg, hogy megmutassuk mit 
tudunk, mit kínálunk, legyenek rá 
kíváncsiak!  
Tisztelettel várjuk az 
ÜVEGHÁZ-ban.  
Szitásiné Gitta és Szitási István 
Fels�örs, F� u. 46. 
 

A vas, mint szervezetünk 
egyik tartópillére 

 
Mikor az alábbi gondolatokat 
írom, sejtjeink fontos épít�kövé-
r�l, a vasról, javában tart a zi-
mankó. Bár itt kopogtat a húsvét, 
de a nyuszi hólapáttal toporog a 
küszöbön. A hosszú téli hónapok 
megviselik szervezetünket. A 
rövid sötét nappalok, a kevesebb 
zöldséget, gyümölcsöt tartalmazó 
étrendünk és a mozgáshiány - a 
tartalékaink vészes csökkenését 
eredményezik. Röviden fogal-
mazva: kimerül a cs�rünk. Hogy 
egészségünket meg tudjuk �rizni, 
fel kell tölteni a kiürült raktára-
kat. A vashiány a leggyakoribb 
hiánybetegség a világon, ezen 
belül Magyarországon is. A leg-
veszélyeztetettebb csoport a nö-
vekedésben lév�k, valamint a 
fogamzó képes korban lév� n�k, 
utóbbiak a havi vérzéssel sok 
vasat veszítenek. 
A vas el�fordulása szervezetünk-
ben:  
—  a vörösvértestekben lév� oxi-
gént köt� fehérje, a hemoglobin 
alkotóeleme  
—  az izmokat alkotó fehérje, 
szintén tartalmaz vasat  
—  a b�r és a nyálkahártyák is 
vastartalmúak  
Milyen tüneteket okozhat a vas-
hiány?  
Legismertebb a vérszegénység. 
Erre jellemz� a vörösvértestek 
számának és térfogatának csök-
kenése. Mivel az oxigénszállítás 
szenved csorbát, ezért a beteg 
fáradékonnyá válik szellemileg és 
fizikailag egyaránt. Az agy kö-
vetkezményes oxigénhiánya 
fejfájáshoz vezet. A vashiány a 
szív munkáját is kedvez�tlenül 
befolyásolja. A b�r színe sápadt, 
ez csak jelzésérték�. A nyálka-
hártyák és a b�r kiszáradnak, 
berepedeznek. Nyelési fájdalom 
alakulhat ki. A körmök elvéko-
nyodnak, töredeznek. Tipikus 
elváltozás a kanálköröm. Az 
immunrendszer érintettsége miatt 

gyakoriak a fert�zések. A kisba-
bát váró n�knél n� a koraszülés 
lehet�sége és az újszülöttek ala-
csonyabb súlyal jöhetnek világra. 
Mi vezet vashiányhoz? A két 
leggyakoribb ok: a fokozott vas-
vesztés, illetve a szükségeshez 
képest csökkent bevitel. Az els� 
esetben vérzés áll a vasvesztés 
mögött. Ez élettani körülmények 
között n�knél fordul el� a fogam-
zó képes korban.  
Ezen életkoron kívül, valamint a 
férfiaknál, ha vashiányos vérsze-
génységet találunk, mindig vizs-
gálni kell, hogy az emészt�rend-
szer, esetleg a vese részér�l 
nincs-e vérzés. Ennek hátterében 
fekély, daganat vagy vesek� 
állhat.  
A második esetben elégtelen vas 
bevitel okozza a hiányt. Itt a 
leggyakoribb ok a helytelen táp-
lálkozási szokások. Sokkal rit-
kább a vas felszívódási zavara, 
melyet az el�bbi okok kizárása 
után szakorvosi vizsgálatokkal 
lehet igazolni. A vasbevitel mó-
dozatai:  
Ha emészt�rendszeren keresztül 
kerül a vas a szervezetbe, túlada-
golás veszélye nem áll fenn, 
mivel a bélben van egy gát, mely 
a felesleges vasat nem engedi 
felszívódni. A helyes étrend ösz-
szeállításához ismernünk kell a 
táplálékok vastartalmát. Vegyes 
táplálkozás mellett az összes vas 
felszívódása az étrendb�l-kb. 
1O%ra tehet�. Figyelembe véve 
az átlagos vas veszteséget, egy 
biztonsági tartalékot is képezve, 
napi 15 mg vasbevitel ajánlott. 
Mely élelmiszerek tartalmaznak 
magasabb mennyiség� vasat? 
Húsételek: marha-, és sertés bel-
s�ségek, bárányhús, lóhús. Növé-
nyi eledelek: petrezselyem zöld, 
lencse, bab, mandula, dió, mák, 
ribizke, friss csipkebogyó, búza-
korpa, szójaliszt. A közhiede-
lemmel ellentétben a spenót 
ezeknél lényegesen kisebb meny-
nyiséget tartalmaz. A vas felszí-
vódását el�segíti a C-vitamin. Így 
a friss zöldségek, gyümölcsök C 
vitamin tartalma kedvez�en befo-
lyásolja a velük együtt elfogyasz-
tott táplálékokban lév� vas felszí-
vódását. A kávé, a tea viszont 
gátolja ezt. A vashiány egyszer� 
laborvizsgálattal kimutatható. Ha 
a természetes táplálékkal elégte-
len a vas bevitele, gyógyszer 

formájában kiegészíthet�, mellyel 
feltöltve a vasraktárakat, egyen-
súlyi állapotot lehet el�idézni. A 
gyógyszeres vasbevitel mindig 
orvosi tanácsra történjen.  

Dr. Benedek Adrienne  
 

Felhívás! 
 
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakossá-
got, hogy 2005. március 18-tól 
Fels�örs község a balatonalmádi 
Okmányiroda illetékességi terüle-
téhez tartozik. Balatonalmádi, 
Széchenyi sétány 1. 
 Ügyfélfogadás:  
Hétf�n és szerdán 8.00- 15.00 
óráig  
Pénteken 8.00- 13.00 óráig.  
 

Tisztelt Fels�örsi Lako-
sok! 

 
Fels�örs község Képvisel�testüle-
te a hagyományokhoz híven idén 
is megrendezi a Fels�örsi Napok 
rendezvénysorozatot július 22-24-
ig. Törekvésünk az, hogy bemu-
tassuk sz�kebb környezetünk 
értékeit, múltjával, történelmével 
megismertessük az érdekl�d�ket, 
valamint különböz� programok-
kal szórakozásukat, kellemes 
id�töltésüket segítsük el�. E 
napok eseményei azonban kiadá-
sokkal járnak, melyek fedezésé-
hez tisztelettel kérjük az Önök 
segítségét. Amennyiben hozzá 
tudnak és akarnak járulni a felme-
rül� költségekhez, kérem, felaján-
lásukat tegyék meg a következ� 
számlaszámon: 10104820-
63002700-00000008 (Budapest 
Bank Rt.), mely a Fels�örsért 
Közalapítvány számlaszáma.  
Személyesen is megtehetik ezt a 
Polgármesteri Hivatalban. Az 
összegr�l az Alapítvány igazolást 
fog kiállítani, hogy az az adóból 
levonható legyen.  
Támogatását el�re is köszönjük.  

Tisztelettel:  
Kenézné Berei Györgyi  

 

Felhívás! 
 

Normatív lakásfenntartási támo-
gatásra jogosultak azok a szociá-
lisan rászorult személyek, csalá-
dok, akiknek a családjában az egy 
f�re jutó jövedelem nem haladja 
meg az öregségi nyugdíj minden-
kori legkisebb összegének 150 %-
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át  (ez jelenleg 37.050,-Ft) és a 
lakásfenntartás elismert havi 
költsége a háztartás összjövedel-
mének 20 %-át meghaladja. A 
lakásfenntartás elismert havi 
költségét és nagyságát, a támoga-
tás egy hónapra jutó összegének 
kiszámítási módját az 1993. évi 
III. tv. 38. § (3)-(4), (6) és (7) 
bekezdései tartalmazzák. A tá-
mogatásról érdekl�dni lehet a 
Polgármesteri Hivatal Igazga-
tási irodájában.  
 

Májusi krónika az óvoda 
életéb�l 

 
Az áprilisban meghirdetett óvodai 
beíratás megtörtént, ugyanannyi 
kis óvodás jelentkezett, mint 
amennyi iskolás lesz. Ha volna 
olyan, aki elfelejtette a beiratko-
zást, kérnénk szépen, pótlólag 
még tegye meg. Minden érintett 
gyermek személyre szóló meghí-
vót kapott az óvodától, volt olyan 
leend� kis óvodás, aki személye-
sen vehette át a neki szóló levelet. 
Így részesei lehettünk izgalmá-
nak, ahogy bontogatja a neki 
szóló üzenetet, mely alapján már 
alig tudta kivárni, hogy jöhessen 
beiratkozni és jelet választani az 
óvodába. Volt olyan kicsi, aki 
határozott kívánsággal érkezett,”  
én katicabogarat szeretnék” , vagy 
abba a csoportba szeretnék járni, 
ahová a barátom jár.  
Minden leend� óvodás és szül� 
kívánságát figyelembe véve, 
sikeresnek mondható az óvodával 
való els� találkozásuk a gyerme-
keknek.  
Az óvónénik apró kis ajándékai-
val, az üveglapra felfestett jeleik-
kel a leend� ovisok büszkén 
távoztak az óvodából. Akinek 
volt ideje, betekinthetett a csopor-
tok életébe, majd felhívtuk a 
szül�k figyelmét, hogy látogassa-
nak el a gyermekeikkel jó id� 
esetén ismerkedés céljából az 
óvoda udvarára. Bizony nem 
tudhatjuk, milyen gondolatok 
kavarognak gyermek és szül� 
fejében egyaránt, amikor el�ször 
találkozik az óvodával. Szeren-
csés helyzetben vannak azok a 
szül�k és gyermekek, akik a 
nagyobb testvérük által már isme-
rik az óvoda életét. Nagy felel�s-
ség hárul a szül�kre azáltal, hogy 
hogyan is készítsék fel gyermeke-
iket az élet els� lépéseire,”  tele 

aggódással” ? vagy”  bizalommal, 
bátorítással” ?, mi azt javasoljuk, 
hogy a másodikat válasszák. 
„ Keresem a gyermek titkát és 
kérdezem: Hogyan segíthetnék 
abban, hogy ÖNMAGA lehes-
sen? „( Janese Korczak) hát így 
és még sok szeretettel. Az anyák 
napja a legszebb májusi ünnep, 
melyre minden gyermekünk nagy 
örömmel készül. E nap jeles 
ünnep az óvodánkban. Nem fá-
rasztó senkinek sem a dalok és 
versek tanulása, az ajándékok és 
meghívók elkészítése. Örülnek az 
óvodásaink, hogy nekik is van 
titkuk, amit félig —  meddig meg 
is tartanak, de ki is fecseghetnek 
az anyukájuknak. (“a nagyok 
versét el lehet mondani, de a 
mienkét nem”  mondják.) Otthon-
ról hozott virágokkal díszítik fel a 
termeket, énekelgetnek, és köz-
ben süteményt készítenek az 
anyukájuknak, amit közösen 
fogyasztanak el az ünnepen. Az 
ovisok e várva — várt napon szép 
ruhába öltözve, csillogó szemmel, 
büszkén várják és vezetik a he-
lyükre az édesanyjukat. Boldogok 
a gyermekek, hogy e napon sok-
kal szebb és csinosabb az anyuká-
juk, és csak �értük jött el, és csak 
is �rá kíváncsi. Jó látni a büszke 
édesanyák örömt�l könnyes sze-
mét, ahogy figyelik a gyermekeik 
szereplését. Verssel, énekkel, 
saját maguk által készített aján-
dékkal és virággal köszönik meg 
az édesanyjuk gondoskodását és 
szeretetét. A gyermekeink nevé-
ben az újságon keresztül szeret-
nénk köszönteni a nagymamákat 
és az édesapákat, akik nem lehet-
tek jelen az anyák napi m�sorun-
kon, a helysz�ke miatt. „ Édes-
anyám, nagymamám és édes-
apám, vedd e csokrot, ráadásul 
ezt a csókot. Szívem telve szere-
tettel élj sokáig, hogy nevelj fel. 
Élj sokáig számos évig, boldog-
ságban véges — végig.”  (Kiss 
Jen�) Május 02.-án gyönyör� 
napfényes id� volt. A csoportban 
beszélgettek az óvó nénik a 
gyermekekkel, hogy kinek állítot-
tak otthon májusfát.  
Megbeszélték mit jelent az, ha 
valakinek májusfát állítanak, 
elhatározták a gyerekek, hogy az 
óvodának is készítenek egyet. 
Érdekl�d� tekintettel figyelték a 
feln�ttek munkáját, majd kés�bb 
seregnyi gyermek segédkezett a 

díszítésben.  
A feldíszített fát körbekerítették a 
gyermekek, és az ötleteik alapján 
összeállt a m�sor. Kedvenc dalai-
kat énekelve, tánclépésekkel 
tarkítva, jó hangulatban telt el a 
nap.  
„ Leveles a május, virágos a rét, 
majálisra menni, jaj, de csuda 
szép. Búzavirág koszorú, ma 
senki sem szomorú! Pitypang óra-
lánc, sej-haj, körbe jár a tánc!”  
Május végén készülünk arra, 
hogy kitáncolhassuk a májusfát, 
majd várjuk a gyermeknapot, és 
az évzárót.  

Orbán Csilla  
óvodavezet�  

 

A nagy kaland 
 
- Odanézz Tesó! A gazdi nem 

tette vissza a házunk tetejét! 
Szabad a pálya, menjünk 
vi1ággá  

- Én nem merek Bátyó! Marad-
junk itt! Szuper a kégli, van ka-
ja, pia. Miért kockáztatnánk?  

- Gyerünk csak! Meglátod ez egy 
jó kis kaland lesz, de ha nem 
tetszik a kinti élet, visszajö-
vünk.  

- Na jó, veled tartok.  
Egy-két tornamutatvány a terrári-
um csúszós üvegfalán, és a két 
kis hörcsög elindult a nagyvilág-
ba.  
- Te jó ég! Hová lett ez a két 
b�zpamacs? Gyertek gyorsan, 
elt�ntek a hörcsögök!  
- kiáltott fel Anyu. Azonnal ke-
ressétek meg �ket, nem t�röm, 
hogy a lakásban sétáljanak. Elhú-
zogattunk, eltologattunk minden 
bútort, asztalt, ágyat, szekrényt. 
Végül a legbels� sarokban talál-
tunk rá az egyik reszket� szöke-
vényre. 
A Tesómnak minden ügyességére 
szüksége volt, hogy elkapja, 
miközben Anyu és én egy fotel-
ban állva összekapaszkodtunk, és 
hisztérikusan visítoztunk. 
- Ott megy, kapd el! El ne szalad-
jon! 
A hörcsögvadászat mér kezdett az 
éjszakai órákba nyúlni. A másik 
hörcsög közben már a nappaliban 
kirándult, ide-oda cikázott, enni-
valót kereshetett, de nem talált. 
Ez volt a mi szerencsénk, így 
vettük észre. 
- Ott van, ott sétál! - sikított 
Anyu, akir�l tudni kell, hogy 
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rettenetesen fél ezekt�l a kis 
aranyosoktól. (Nektek elárulom, 
hogy egy kicsit én is félek t�lük) 
Sok fáradozás után a terrárium 
mindkét lakója újra hazatalált.  
- Nesze Neked kirándulás, meg 
kaland! Ebben a nagy rohangá-
lásban rettenetesen elfáradtam, 
szerintem le is fogytam! 
- Ne sápítozz már Tesó! Kellett 
ez a kis izgalom. A fogyókúra 
meg egyébként is ránk fér.  
De most tegyük el magunkat 
holnapra, és álmodjunk Új kalan-
dokról!  

Sz�ll�s Réka    4.oszt 
8227.Fels�örs Úttör� u.4. 

Szül. év: 1995 
Iskola: „ Malomvölgy”  Ált. Iskola 

Fels�örs Úttör� u 
 

 
Sz�ll�s Réka - A nagy kaland 
 
Humoros, lendületes, határozot-
tan jó írás. 
Érdekes szerkezete izgalmas 
olvasmánnyá teszi foglalkozásod. 
Így tovább! 
Sok sikert kívánok Neked! 
 
Sz�ll�s Réka 4.oszt. tanuló már 
harmadik alkalommal nyerte meg 
a megyei prózaíró verseny I. 
helyezését. Büszkék vagyunk rá, 
gratulálunk neki! 
A nyertes fogalmazást itt közöl-
jük! 
 
Dicséret illeti az alábbi tanulókat 
a versenyen való részvételét és 
eredményes szereplésükért. Az � 
munkájukat is oklevéllel jutal-
mazta a zs�ri. 
 

- Tomkó Judit 3.oszt. 
- Kenéz Dániel 3.osz. 
- Somogyi Péter 4.oszt 
 

 
 
Roadshow  a Balaton nép-
szer�sítéséért,  2005. ápri-

lis 27 Bécs 
 
A Magyar Turizmus Rt szervezé-
sében negyedik alkalommal meg-
rendezett Balaton Roadshow a 
bécsi Collegium Hungaricum 
épületében került megrendezésre, 
melyen a Balaton-régió számos 
szolgáltatója mutatkozott be. A 
Fels�örsi  Önkormányzat célzott 
támogatása jóvoltából a rendez-
vényen  a Fels�örsi Vendégvárók 
Egyesülete is képviseltette magát. 
Az egyesületet a neves rendezvé-
nyen Hajdu Ágnes képviselte.  
A Balaton Nap hivatalos részére 
az osztrák sajtó képvisel�i és az 
ausztriai idegenforgalmi irodák 
kaptak meghívást. A rendezvény 
sajtókonferenciával kezd�dött, 
melyen Erdei János, a Magyar 
Turizmus Rt. Régióigazgatója 
tartott tájékoztatót és bejelentette, 
hogy jelent�s befektetések várha-
tók a Balatonnál. Kolber István 
regionális fejlesztésért és felzár-
kóztatásért felel�s tárca nélküli 
miniszter kifejtette, hogy a Bala-
ton fejlesztése Magyarország 
egyik kiemelt programja 2007 – 
2013 között. A sajtókonferencia 
után az újságírók és az idegenfor-
galmi irodák képvisel�i felkeres-
ték a kiállítókat. Kolber István 
személyesen is üdvözölt minden 
egyes kiállítót.  
A rendezvény közönségnek szóló 
részében, mely 17 órakor kezd�-
dött, a balatoni üdülési lehet�sé-
gekr�l , szolgáltatásokról kaptak 
tájékoztatót az  érdekl�d�k.  

 
A rendezvényen való részvétel 
eredményessége bíztatónak 
mondható. Köszönet a részvételi 
lehet�ségért az Önkormányzat-
nak. 

 
 
A Fels�örsi Vendégvárók Egye-
sülete nevében, 

Hajdu Ágnes 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Sz�ll�s Réka 
részére 

az 
 

„Ami a szívedet nyom-
ja!” 

 
Megyei vers- és prózaíró 

pályázaton 
 

Próza kategóriában 
elért  I. helyezésért 

Gólyahír 
 
Szül�k: 
Pleszinger Mónika 
Szakács Tamás 
Gyermek: 
Szakács Mátyás 
 
Gratulálunk a kisbabához! 

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

Felhívás 
 
Nyitott lovarda május 27. 
pónilovaglás, kocsikázás 
ingyenesen, egyeztetés a 
87/477-356 telefonon 900-1900 
 

Rásky Lovasudvar 

Gyermekholmit keresek 
megvételre! 

Használt gyermekágyat, 
összecsukható járókát, 
etet�széket vennék.  
Hajdu Ágnes, Vendégváró 
Iroda, F� u. 28. 
Tel:477-192, 20/553 6604. 

Ingatlan! 
 
Újonnan épített, vagy új-
szer� állapotú 4 szobás 
családi házat, valamint 3 
szobás családi házat 20 
MFt körüli értékben kere-
sünk megvételre. Kere-
sünk továbbá különálló 
lakrészt, saját kertrésszel 
hosszú távra albérletbe.  
Ár max 35 EFt/hó. 

Angol alapfokú nyelv-
tanfolyam a 
Teleházban! 

 
 

Figyeljék a plakátokat a 
pontos id�pont és az ár miatt! 

 
Tel.: 06/87/577-011 

Mail: pchospital@pchospital.hu 


