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A testületi ülésen történt
2005. szeptember 7-én
soros ülését tartotta a Képvisel testület.
Napirend el tt a polgármester kért szót. A Képvisel testület döntése értelmében közöljük a napirend
el tti felszólalást és Antal
Gyula válaszát összefoglaló
levelet, amelyet szeptember
7-én délután küldött a polgármesternek.
Napirend el tti felszólalás
településünk 2005. augusztus 31-i és szeptember
eleji média megjelenése
kapcsán
2005. július 31-én és augusztus elején a megyei
napilapban, a bulvársajtóban, a televízió és közrádió
csatornáin megjelent hírek
szerint Fels örsön egy 21
hektáros külterületi szántóföldön a Megyei Földhivatal munkatársai a Balatonfelvidék legnagyobb összefügg parlagf mezejét találták meg.
Településünk
országvilág el tt negatív példaként
volt megemlítve, a média
Fels örs nevét l volt hangos. Hírhedtté vált. (S ebben az sem vigasztalhat
bennünket, hogy a saját
szemünkkel láthattuk, a

A képvisel -testület kiadványa
szomszéd településeken is
jócskán voltak fert zött
területek.)
Érzékenyen érintettek a
hírek, mert úgy éreztem,
hogy amiért évszázadok óta
dolgoztak el deink és mi is,
azt 1-2 nap alatt lerombolta
a parlagf -helyzet kapcsán
megjelent hírek sokasága.
Telefonhívásokban
és
személyes megkeresésekben fejezték ki az emberek
felháborodásukat és azt
firtatták, ki a felel s a le
nem
vágott
parlagf mez ért.
Nehéz
volt megértetni velük, hogy
nem a képvisel testület és
nem a polgármesteri hivatal
felel s a terület kaszáltatásáért, hanem a Földhivatal
és a Növényvéd Állomás.
A területet m vel t ezen
állami hivatalok szólítják
fel a parlagf irtására.
Mások azért telefonáltak,
hogy mondjam meg nekik,
milyen károkat okozott ez a
helyzet Fels örsnek, hiszen
féltik kis jövedelmüket a
szobakiadók, s féltik a település bevételeit, amik a
kiesett kurtaxából nem jönnek be. Azt gondolják, hogy
a 2-2,5 millió allergiás emberb l egy sem teszi be a
lábát Fels örsre, de még a
környékére sem sszel vagy
jöv re.
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Mások azért háborodtak
fel, hogy hiába irtják saját
kis kertjeikben a gyomokat,
ha ilyen nagy területen nem
figyelnek az irtásra, és az
allergiájuk miatt még a házból sincs kedvük kimozdulni.
Megértve ezeket a felvetéseket, felhívom cselekvésre Képvisel társaimat; településünk elöljáróiként is
fordítsunk különös gondot
arra, hogy személyes életünkkel, cselekedeteinkkel
mutassunk példát, hogyan
öregbíthetjük településünk
hírnevét.
Képvisel ként legyen célunk az, hogy pozitív példa
legyen falunk sz kebb és
tágabb környezetünkben –
mint ahogy sok visszajelzést kaptunk eddig is arról,
hogy a felújításokkal, beruházásokkal, virágosítással
minták vagyunk mások
el tt.
Felhívom Képvisel társaimat és a Lakosságot arra,
hogy munkálkodjon községünk jó hírnevének öregbítésén, s ki-ki a maga területén dolgozzon azért, hogy a
most parlagf vel közepesen
fert zött községünk jöv re
kevésbé fert zött legyen.
Kenézné Berei Györgyi
FELS GELLÉRI Mez gazdasági és Szolgáltató
Betéti Társaság
8227 Fels örs, Alsóörsi út
13. Tel.: 87/477-312, 477596
Szóbeli és telefonon
történt
megbeszélésünket
követ en mellékelten megküldöm a fels örsi Pityorkai
területen észlelet parlagf
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irtással kapcsolatos eddigi
munkálataink iratanyagát.
/Táblakönyv, Permetezési
napló/
Az észlelt területen étkezési búzát vetettünk 2004.
szén. A növényvédelmi
technológia szerint, valamint a kultúra igénye alapján 2005. május 3-án
Granstar gyomirtó szerrel
22 g/ha dózissal gyomirtást
végeztünk. Az állományban
észleltünk
vetésfehérít t.
Lisztharmatot,
ezért
2005.06.08-án Bayleton 5G
1kg/ha és Karate 25 EC
0,2l/ha dózissal kezeltük a
term területet.
2005. július 16-án kezdtük meg a betakarítást, de
ekkor már a parlagf feln tt
és a betakarítás alkalmával
le lett vágva. A szalmát
szerettük volna felbálázni,
mert a területet gyomirtózni
szerettük volna, ugyanis az
sz folyamán füvet terveztünk vetni az adott területre.
Mivel a szalmát az es zések
folyamatossága miatt nem
tudtuk betakarítani /július
hónapban 208 mm es esett
/, a gyomirtással meg kellett
várni azt az állapotot a parlagf esetében, amikor a
gyomirtást meg lehet kezdeni. Az es zések miatt ezt
a m veletet 2005.augusztus
19-én tudtuk elvégezni,
mert ekkor került a parlagf
olyan állapotba, hogy a a
vegyszer a hatását ki tudta
fejteni, a kezelést 5l/ha
Rounduppal végeztük. A
gyomirtás t követ en az
ötödik napig 53,5 mm csapadék esett. A gyomirtó
abszolút nem tudta kifejteni
hatását, éppen ezért azt terveztük, hogy zúzással ösz-

szeaprítjuk a szalmarendeket, valamint a kifejl désben lév parlagf töveket,
de ismételten folyamatos
es zések voltak, a területre
nem lehetett rámenni, mert
a zúzógép nedves állapotban nem aprítja össze a növényt és a szalmát, mert
eltöm dik. A zúzást 2005.
augusztus 29-én kezdtük el,
nem az Önök által fellelt
területeken, hanem a faluhoz közel es 0,5-1 hektáros területeken. A fellelt
területeken 2005. augusztus
30-án a kés délutáni órákban kezdtük el a zúzást és
31-én 19 óra 30 perckor
fejeztük be. 2005. augusztus
26-án cégünk növényvéd
üzemmérnöke Pecze Gyula
bejárta a területeket és jelezte felém, hogy a parlagf
fejlettsége a virágzásig még
nem jutott el, de amikor
lehet azonnal meg kell kezdeni a zúzást a szalmatarlóval együtt. Ezt a m veletet
az es zések miatt augusztus
29-én hétf n reggel tudtuk
legkorábban elkezdeni. A
virágzás hétf n délután
kezd dött el.
A fentiek a valóságnak
megfelelnek, ezt táblatörzskönyvvel és a permetezési
naplóval is tudjuk bizonyítani.
Fels örs, 2005.09.01.
Tisztelettel:
Antal Gyula
Üzletvezet
Percze Gyula
növényvéd üzemmérnök
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Az elmúlt ülés óta történt
események beszámolója a
következ kr l szólt:
- július 8-án Bornap
- július 22-24-én Falunap volt
- Fúvószenekari
felvonulás
tartottak norvég zenészek
- Július 21-én a Népjóléti Bizottság tagjaival meglátogattuk a Fenyves utcában a
Krannabeth családot, ahol
hármasikrek születtek.
- Az öt település polgármestere kiválasztotta a Turisztikai
Egyesület vezet jét a jelentkez k közül.
- Az öt település beadta a
Leader+ pályázatot.
- Július 21-én Könczöl Brigitta képviselte településünket
Zoboralján, Pogrányban a
„Generációk találkozása” fesztiválon.
- Bejegyezte a bíróság a
Fels örsi Közhasznú Polgár r
Egyesületet.
- Az iskolakezdés el tt elkészült az iskolában 5.590 eFt
beruházási költséggel a nagyterem, s ezzel teljesen beépült
az iskola tet tere.
A lejárt idej határozatok
ismertetése után els ként az
óvodavezet
beszámolóját
tárgyalta a képvisel testület, s
fogadta el azzal, hogy tervet
kell készíteni az óvodab vítés
lehetséges módjáról.
Az
iskolaigazgató
2004/2005. tanévr l szóló
beszámolóját elfogadták a
Képvisel k azzal, hogy az
iskolavezet készítsen az iskolát népszer sít beiratkozást
el segít propaganda-anyagot,
melyet a beiratkozás idején a
Fels örsi Hírmondóban közzé
kell tenni.
Harmadik napirendként a
könyvtáros beszámolóját fogadta el a testület, és javasolta
egy
számítógép-pályázaton
való beszerzését, internet szolgáltatás kiépítést. Mindaddig,
amíg ez megvalósul, a
Teleházzal kell együttm ködni
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az online könyvtárszolgáltatás
érdekében.
A 2006. évben a költségvetés tervezésekor a könyvtár
állománygyarapodási keretét
meg kell emelni. A Testület
javasolta, hogy 2006. évi rendezvénynaptárban
januárfebruár hónapban szerepeljen
író-olvasó találkozó Jókai
Anna írón vel.
A következ napirend egy
vitás Fenyves utcai építési
telket érintett, amiben a per
elkerülése céljából megegyezés született a telektulajdonossal.
Az Önkormányzat sorozatos lakossági bejelentésekre
(telefon, aláírásgy jtés) rendeletet alkotott a mozgóárusítás
során hangjelzés kibocsátásának tilalmáról. A rendelet
érinti mindazokat az árusokat,
akik zenével, hangjelzésekkel
hívják fel a lakosság figyelmét
az árusításra. A Polgármesteri
Hivatal segítséget nyújt az
árusoknak
tevékenységük
további folytatásához azzal,
hogy 30 napos türelmi id t ad
a fölkészülésre, a cégek menetrendjét eljuttatja a település
lakosaihoz, a Fels örsi Hírmondóban is megjelenteti, s
ezzel biztosítja azt, hogy
ugyanúgy, mint az autóbusz
menetrendnél, lehessen tudni,
hogy melyik árus mikor ér a
meghatározott helyre.
Az önkormányzat 2005. évi
költségvetési
rendeletének
módosítására került sor, s az
els féléves teljesítést is elfogadta a Testület és állást foglalt arról, hogy az önkormányzati telekeladásból származó
bevétel
ingatlanvásárlásra,
felújításra,
karbantartásra,
fejlesztésre legyen fordítva. E
célból az általános tartalékból
6 millió forint lesz zárolva.
Az Üttör utca 21. számú
családi házas telek tulajdonosa
örökös nélkül halt meg. A
zártkör
Képvisel testület
tárgyaláson kívánja a Kincstári

Vagyoni Igazgatóságtól megvásárolni az ingatlant, és közösségi célokra felhasználni.
A
Balatonfüred-Csopak
Tája Szövetkezet fölajánlotta
megvételre a geológiai bemutatóhely területét és a focipálya feletti zöld területet. A
Képvisel k úgy döntöttek,
hogy nem veszik meg azokat.
A F utca 67-77 számú ingatlanok mögötti Hóvirág
utcai közparkot rendezni kívánja az Önkormányzat úgy,
hogy a F utca csapadékvizét
elvezet árokban zárt rendszer csapadékvíz-elvezetés legyen.
A Faluház el tti közterület
rendezésekor dísz-kutat alakít
ki a Képvisel testület a meglév közkút helyén.
Az Úttör utca forgalomszabályzásával
foglalkozó
napirend megtárgyalását elhalasztotta a Testület, mert a
következ
ülésre meghívja
Grúber Sándor rend rkapitányt, hogy véleményezze a
felmerült szabályozási módokat.
A Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat idén is kiírásra
kerül.
Az iskola tet terében meg
kell oldani az árnyékolást,
ezért a közösségi térbe függönyök, az osztálytermekbe pedig roletták felszerelésér l
valamint az iskola tet tér közösségi termébe 70 db. szék
vásárlásáról született döntés.
A Képvisel testület a Településfejlesztési Bizottság bejárása eredményeként felmérte a
javítandó útpadkákat és a költségvetésben meglév keretb l
megjavítja azokat. A külterületen a Vadrózsa, Pocca és a
Kishegyre vezet út javításáról
döntöttek; valamint arról,
hogy a Hivatal kérjen árajánlatokat a hosszú sz l k fölötti
053/1 Hrsz.-ú út kit zésére.
A tanyagondnoki gépjárm
szervizelése volt a következ
napirend, s az önkormányzati
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honlap megújítására a Teleház
ajánlatát fogadták el a Képvisel k.
A testvértelepülési kapcsolatok kialakítása kapcsán a
következ döntés született:
- A szeptember 18-ai németországi általános választásokat
követ en a Képvisel testület
vegye fel a kapcsolatot
Salzweg elöljáróságával, meghívásuk elfogadását kifejezve
úgy, hogy legkés bb október
végéig esedékes németországi
látogatás alkalmával a szerz dés aláírásra kerüljön.
- A szlovákiai Pográny község
elöljáróságát hívja meg a
Képvisel testület a testvértelepülési szerz dés megkötésére egyeztetett id pontban.
A következ napirend az új
futballcsapat megalakításának
támogatását tárgyalta (megyei
III. o-ban). Mikóczi János
alpolgármester 2 havi tiszteletdíját ajánlotta föl a csapat
támogatására.
A Munka és Balesetvédelmi Szemle által föltárt hiányosságok rámutattak a játszóterek EU-szabvány szerinti
üzemeltetésének szükségességére. A szigorú szabályok
betartásával kapcsolatos kérdéseket (pl.: körbekerítés,
házirend, gondnok kirendelése, a játszótér bezárása, kinyitása) a következ ülésen tárgyalja a Testület. A fölmérés
szerint sürg sen meg kell javítani a F kút fölötti játszóteret,
mert valakik tönkretették.
A
Képvisel testület
a
gyermekvédelmi támogatásra
jogosult szül k gyermekeinek
étkezési támogatást nyújt, s
ezáltal étkezésük ingyenes lesz
az iskolában.

Hírek a Megyeházáról
− 2005.07.24 Fels rsön dr.
Márfy Gyula érsek úr tartott
rubin misét, melyen Kuti
Csaba a megyei közgy lés
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elnöke is köszöntötte Körmendi József prépost urat,
hosszú és eredményes munkássága alkalmából.
− 2005.08.18 augusztus 20-i
ünnepség alkalmából az
Egészségügyi Minisztériumban rendezett ünnepségen
Pusztai István alelnök vett
részt, ahol dr. Rácz Jen ,
egészségügyi miniszter dr.
Pákozdy Jánost, a Veszprém
Megyei Csolnoky Ferenc
Kórház-Rendel intézet
igazgatóját az egészségügyben végzett kimagasló munkájának elismeréseként a
Magyar Köztársaság Érdemrend Lovagkeresztjével tüntette ki.
− 2005.08.25 Veszprém megye önkormányzata az év
februárjában Tarnow várossal közös pályázatot nyújtott
be a Visegrádi Alaphoz,
melynek eredményeként 46
f s delegáció utazhatott Lengyelországba a Kultúrák Találkozása 2005. cím fesztiválra. Veszprém megyét az
Apte Néptáncegyüttes, a
Fláre Beás együttes, kézm vesek, borászok, turisztikai
információt nyújtó szakemberek képviselték. A delegációt Pusztai István alelnök
vezette, aki megbeszélést
folytatott Miceslaw Bien
polgármesterrel az eddigi
eredményes együttm ködés
jöv beli folytatásáról. A tervek szerint a lengyel partner
önkormányzat
vezet je,
2005. október második felében Veszprém megyei látogatásra érkezik.

Rend rségi hírek
Ha a naptárat nem néznénk,
és csak a b nügyi krónika
eseményeire figyelnék, észre
sem vehet , hogy a szezon
utolsó hónapját éljük. Talán a
rendkívül széls séges id járásnak köszönhet en nagyon
kevés szerencsére az ismertté
vált b ncselekmények száma.

Ez különösen igaz Fels örsre,
ahol augusztus hónapban
mindössze kett b ncselekmény vált ismertté. Az els
egy közterületen álló személygépkocsi feltörésér l szól,
ahonnan a tettes egy Sony
típusú autórádiót vitt el. A
másik b ncselekményr l szóló
bejelentés a Kishegyr l érkezett, ahol egy nyaralóba hatolt
be a nyitott, vagy nyitva felejtett ajtón keresztül az ismeretlen elkövet , és nagy mennyiség készpénzt, iratokat és
bankkártyákat tulajdonított el.
Ez utóbbi esetnél megállnék
egy kicsit, hiszen minden lehetséges fórumon, a média
minden lehetséges formájában
próbáljuk közvetíteni az állampolgárok felé, hogy legalább a környezetükre jobban
figyeljenek. A gondatlansággal ne tegyék könny vé a b nöz k dolgát. A tárva-nyitva
felejtett vagy hagyott ajtó
nagy vonzer t jelent egy b nöz számára, s mint azt már
tudjuk, ezek az emberek nem
szokták
kihasználatlanul
hagyni a kínálkozó alkalmat.
Fels örs község a fentiekt l függetlenül is, megítélésem
szerint, a biztonságos községek közé tartozik. Nagyon
sokan, és sokat tesznek ezért,
polgár rök, az önkormányzat,
magánszemélyek és vállalkozók is. Vannak azonban olyan
zavaró körülmények, amelyek
mindenki számára gondot és
problémát jelentenek, így pl. a
közlekedés helyzete, amely
Fels örsön is okoz helyi jelleg gondokat. Van azonban
olyan is, amely általában jellemz , s az utóbbi id ben
számomra megmagyarázhatatlan és minden logikát nélkülöz következményekkel is járt.
Ilyen az ittas vezetés, amely
különösen az utóbbi hónapokban okoz számos problémás
helyzetet, hiszen egyfel l mindig meghirdetjük a fokozott
rend ri fellépések célját, és az
ellen rzés módszereit, ennek
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ellenére ritka volt az olyan
nyári hétvége, amikor 20 alá
csökkent azoknak a járm vezet knek a száma, akit ittas
járm vezetésen értünk tetten.
Ez alól nem kivétel Fels örs
lakossága sem, hiszen jelenleg
8 olyan helyi polgár van,
akikkel szemben ilyen cselekmény miatt folyik valamilyen szint eljárás. A másik
oldalt az jelenti, hogy baleseti
helyzetünk katasztrofálisnak
mondható, s a bekövetkezett
balesetek következményei is
egyre súlyosabbak. Nehezíti a
helyzetet továbbá az is, hogy
az ismertté vált balesetek közel 30 %-át ittasan követik el.
Ebben az évben 3 motoros
szenvedett halálos következményekkel járó balesetet,
amelyekb l le lehet vonni azt
a következtetést is, hogy a
nagy teljesítmény motorok
tulajdonosai még nem alkalmazkodtak megfelel módon a
közlekedés üteméhez, és vezetési stílusuk, még akkor is ha
nem történik minden esetben
baleset, kockázatos és potenciálisan veszélyt jelent a közúton közleked kre.
Ezen a kialakult helyzeten,
megítélésem szerint nem lehet
pusztán rend ri ellen rzéssel,
vagy büntetésekkel lényegesen
változtatni, ehhez mindannyiunk szemléletében változásnak
kell bekövetkezni ha nem
akarjuk, hogy a helyzet tovább
romoljon, és emberek sérüljenek vagy haljanak meg a közúti közlekedésben.
Balatonalmádi, 2005. szeptember
12.
Grúber Sándor r. alezredes

Nyári veszélyek a természetben
A jó id beköszöntével sokat tartózkodunk a szabadban.
Akinek lehet sége van, m veli
a háztáji kertjét, mások kirándulnak erd re-mez re. A kellemes és hasznos id töltés
mellett azonban veszélyforrás
is lehet a természet.
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Nézzük el ször a b r folytonosságát megszakító sérüléseket. A hám felületes horzsolása különösebb következményekkel nem jár. Sokszor elég
egy szappanos vizes lemosás
és egy tiszta fed kötés az utólagos szennyez dés kivédésére.
A mély, szúrt sebeket viszont komolyan kell venni.
Ennek forrása lehet valamely
munkaeszközb l
származó
szálka, vagy egy rozsdás szög,
a kapa éle, a nyes olló hegyének szúra, növényi tüske a b r
alá fúródása. Fokozza a veszélyt, ha a földdel is szennyezett. Ugyanis a földben a tetanusz baktériumok megtalálhatók, és ezek a sérülés mélyére
kerülve a leveg oxigénjét l
elzárva szaporodásnak indulhatnak és igen súlyos tetanusz
fert zéshez vezethetnek.
A védekezés többirányú.
Ennek els lépcs foka a tetanusz elleni aktív véd oltás,
melyet ma kötelez en minden
gyermek megkap. Ezzel egy
ellenanyagszintet sikerül biztosítani a szervezetben. Ha
valakit tetanuszgyanús sérülés
ér, (minden mély szúrt sebet
annak kell tekinteni!) ezt az
ellenanyagszintet egy aktuális
véd oltással növelni kell. Tehát a sebellátás mellett –mely
fert tlenít szeres
lemosás,
steril fed kötés- még szükséges a kezel orvosnak tetanusz
véd oltást is adni. Tehát a
szúrt sérülésekkel, f leg ha ez
földdel szennyezett környezetben történik, mindig forduljunk háziorvosunkhoz, illetve
kezel orvosunkhoz.
Az utóbbi id ben ellepnek
bennünket a gyapjas pille hernyói. Hosszú pókhálószer
szálakon ereszkednek alá a
leveg ben, aztán b rünkre
kerülve heves allergiás gyulladást váltanak ki.
A legfontosabb védekezés,
hogy erd s fás területen zárt
ruhában tartózkodjunk, lehet leg kis b rfelületet hagyva

szabadon. Ha mégis végigmászik egy sz rös hernyó a b rön, azt gyorsan távolítsuk el.
A gyulladásos területekre patikában kapható Fenistil ken cs recept nélkül, mely általában hatásos. Ha ez mégsem
elegend , receptre egyéb, más
módon ható készítmények is
felírhatók.
Korábban már szó volt a
vegyi ártalmakról, melyek a
növényvéd -szerek permetezésével jutnak b rünkre. Jelenleg azokról most részletesen szólunk, csak ismételten
felhívom mindenki figyelmét,
hogy igen veszélyes, egészségre ártalmas kémiai anyagok
ezek a permetszerek, melyek
ép b rön keresztül is felszívódnak. Ezért mindig teljesen
zárt ruhában, véd maszkkal,
keszty ben végezzük a permetezést. Ha ezekre a veszélyekre odafigyelünk, a szabadban
való tartózkodás kellemes
id töltés lesz.
Dr. Benedek Adrienne
üzemorvos

Az augusztusi vízdíjszámla kapcsán
Az augusztusi vízdíjszámla
kapcsán szeretném elmondani
a lakosságnak a következ ket:
2004. decemberében (mint
minden évben) a Képvisel testületnek döntenie kellett a
2005. évi víz- és csatornadíjakról.
A DRV Rt. az év els felében (2005. január-július) a
2004. évi víz- és csatornadíjjal
szálmázta a lakosságnak és a
közületei fogyasztóknak a
díjakat, mert a 2005. év víz- és
csatorna díja attól függ, hogy a
Tárcaközi Bizottság mennyi
állami támogatást nyújt Önkormányzatunknak. Ez a döntés megszületett júliusban, és
így már lehetett látni, hogy a
decemberi díjból mennyit
vállal át az állam és mennyi
hárul a fogyasztókra.

Fels örsi Hírmondó

Az augusztus eleji számla
tehát tartalmazta 2005. január
1-t l augusztus 1-ig a 2004. és
2005. évi víz- és csatornadíj
különbözet összegét is, ezért
kapott
a
lakosság
elszámolószámlát, amely sokaknál igen nagy összeg volt.
Augusztus 1-t l azonban már
a tényleges díjakat fogja számlázni a DRV Rt.
Kenézné Berei Györgyi

A település rendjér l
A napirend el tti események kapcsán néhány gondolat
fogalmazódott meg bennem
településünk rendezettségével
kapcsolatban.
Telefonok sokaságát kaptam a község Lakosságától,
érdekl dtek a parlagf hír fel l, kérték, adjak magyarázatot
a történtekre.
Szeretném tájékoztatni a
Lakosságot arról, hogy a polgármesteri hivatalunk községünk belterületén felel azért,
hogy a parlagf vel fert zött
területeket rendbe tegyék a
tulajdonosok. Ebben az évben
3 hónapra 3 közhasznú dolgozót igényeltünk a Munkaügyi
Központtól a parlagf elleni
harc érdekében. Jegyz úr
lakossági bejelentésre és saját
bejárásai következtében folyamatosan szólította föl a
telektulajdonosokat a gyommentesítésre. A közterületeket
a 3 említett dolgozó, a falugondnok és egy állandóan a
hivatalban alkalmazott közhasznú dolgozó igyekezett
megtisztítani az es s id járás
miatt igen gyorsan növ f t l,
gyomtól.
A külterületen figyelemmel
kísérni a parlagf helyzetet a
Földhivatalok feladata.
Legf bb gondunk viszont
az, hogy sok helyen az ingatlantulajdonosok nem hogy a
házuk el tti közterületet, árkot
nem tartják rendben, de még a
kertjüket sem. Az Önkor-
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mányzatnak az el bb említett
feladaton kívül egyéb teend ket is el kell látnia, ezért senki
sem várhatja el azt, hogy a
köztisztasági rendeletben lakossági feladatként megjelölteket is maradéktalanul ellássa. A kb. 450 családi ház (és
sok-sok üres telek) el tti közterületek, a parkok, temet ,
ravatalozó melletti területek,
iskola, óvoda, parkírozók,
játszóterek, focipálya körüli
területek rendbentartása nem
fog menni annak a 2 személynek (és id nként +3 f nek) a
segítségével, akik ebben az
évben is dolgoztak e feladatokon.
Kérem tehát Önöket, segítsenek abban, hogy településünk rendezettebb, szebb,
gyommentesebb legyen. Ha
jól átgondoljuk –amikor vágjuk a kertben a füvet- az a pár
négyzetméter, ami többletet
jelent (a kerítésünk el tti közterület, árok) igazán nem jelenthet nagy gondot, míg ha az
Önkormányzati alkalmazottaknak kell megtenni, soha
nem érnek munkájuk végére,
és soha nem lesz rendezett a
község.
Ahhoz, hogy rend legyen,
be kell tartani a jogszabályokat, bár a hozzáállás többet
jelent, mint a jogszabályok
emlegetése.
Akinek az árkában derékig
ér lesz a f , a gaz, azt föl
fogjuk szólítani, mert az mégsem elfogadható, hogy ha az
egyik telektulajdonos le tudja
vágni, a másik pedig kijelenti,
hogy akkor se vágja le a füvet,
ha megbüntetjük, akkor levágja helyette a hivatal.
Én Fels örs rendszeret
Lakosaihoz fordulok segítségért! Segítsenek abban, hogy
szép, gondozott legyen községünk, és ha végigmegyünk az
utcán, ne bosszankodjunk
azon, hogy egyesek el tt szépséges virágok nyílnak az utcán, mások el tt pedig parlagf .

És ugyanez a helyzet télen
is. Van, ahol járhatók a járdák,
útszélek, másutt soha nem
takarítja le senki a járdát. Pedig ha azt a kb. 20x0,5 méteres szakaszt mindenki letakarítaná, valamennyien jobban
járnánk.
Nem kellene annyi pénzt
költeni a fenti dolgokra és
több maradna olyasmire, ami
még hiányzik, ami jó lenne, ha
lenne.
Azért én mégis bízom abban, hogy megtaláljuk el bbutóbb a közös célt, hogy megértjük, elhisszük azt, jobb élni
olyan településen, ahol figyelünk egymásra, érdekel bennünket a másik ember jobbléte
is. És akkor majd valóban
OTTHONUNK lesz Fels örs.
Már megkerestek engem
lokálpatrióták, akik szívükön
viselik településünk rendezettségét, és bejelentették, egyesületet hoznak létre a parlagf
fölszámolásáért, a szebb településért. Szívesen csatlakozom én magam is a kezdeményezéshez, és minden er mmel támogatni fogom munkájukat.
Kérek mindenkit, dolgozzunk s tegyünk együtt településünk rendjéért!
Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Felhívás
Településünk Önkormányzata ismét kiírja a Bursa
Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot fels oktatási intézményben tanuló, vagy oda készül
diákok számára. A pályázat
beadási határideje: 2005. okt.
31.
Helye: Polg. Hiv. Pingiczerné
Király Zsuzsanna f el adónál.
Érdekl dni és a pályázati
csomagot is átvenni nála lehet.
Tel.: 06/87/577-217

Fels örsi Hírmondó

Tájékoztató
Tájékoztatom a lakosságot,
hogy folytatódik a rókák és
egyéb vadon él ragadozók
veszettség elleni orális immunizálása a 13/2002. (I.30.)
FVM rendelet szerint. Az immunizálás Veszprém megye
egész területét érinti. A vakcina kihelyezési módja repül gépes kiszórás, valamint a
Balaton partján kézi kihelyezés.
Veszprém megyében az immunizálás várható id pontja
2005. október 1-8.
A vakcinázással kapcsolatos
feladatok a korábbi akciók
során már ismételten meghatározottakkal azonosak. Az akcióval kapcsolatban az alábbiakat emelem ki:
- Az akció szakmai menedzselése az állategészségügy
feladata, melyet a területileg
illetékes hatósági állatorvoson
keresztül old meg.
- A lakosság és az oktatási
intézmények
dolgozóinak
tájékoztatása céljából a területen dolgozó hivatásos vadászok plakátokat, szórólapokat
helyeznek ki.
Kérem, hogy a korábbiakban
kialakult módon ellen rizze és
segítse el a lakosság és az
oktatási intézmények tanulóinak tájékoztatását.
Az immunizálás idejére, valamint az azt követ 21 –
2005. október 1-t l 2005. október 29-ig – Veszprém megye
területére ebzárlatot rendelek
el. Ezen id alatt megtiltom a
sertésállományok
(kondák)
kihajtását, legeltetését.
- Kérem, hogy a vakcinázás
során esetleg bekövetkez
balesetekr l, rendkívüli eseményekr l
haladéktalanul
értesíteni a Veszprém Megyei
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Állategészségügyi és Élelmiszer ellen rz Állomást.
- A vakcinával történ közvetlen érintkezésr l a területileg illetékes háziorvost is haladéktalanul értesíteni kell!
- A csalétekben elhelyezett
oltóanyag él , attenuált vírust
tartalmaz, mely emberre, állatra ártalmatlan, veszélyt nem
jelent.
- Az immunizálás eredményességének ellen rzését célzó vizsgálati célú rókakilövés
és mintagy jtés 2005. november 18. és 2006. március 01.
között történik vakcinázott
területen. A mintákat az Állomáson elhelyezett mintagy jt -konténerbe kérjük eljuttatni,
ahonnan az OÁI körjárat keretében gy jtik össze. A minták
postán nem szállíthatók!
Tisztelettel kérem valamennyi
érdekeltet az együttm ködésre
és az akció eredményességét
célzó támogatás megadására.
Veszprém, 2005. szeptember
7.
Dr. Édes Géza
Igazgató f állatorvos

Rendelet a mozgóárusításról
Fels örs község Önkormányzata Képvisel testületének 11/2005. ( 09.08.) sz.
rendelete a mozgóárusítás
során hangjelzés kibocsátásának tilalmáról
Fels örs község Önkormányzatának Képvisel testülete a
környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995.
évi LIII. tv. 46. §. (1) bekezdésének c./ pontjában és 48. §.
(1) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a község
lakossága pihenéséhez való
jogának biztosítása érdekében
az alábbi rendeletet alkotja:

1. §.
E rendelet hatálya Fels örs
község közigazgatási területén
mozgóárusítást végz keresked kre terjed ki.
2. §.
Fels örs község közigazgatási
területén belül a mozgóárusítást végz keresked az árusításra történ figyelemfelhívás
érdekében semmilyen gépi
úton el állított hangjelzést
nem bocsájthat ki.
3. §.
Az a mozgóárusítást engedélylyel vagy engedély nélkül
végz keresked , aki az árusításra történ figyelemfelhívás
érdekében gépi úton hangjelzést bocsájt ki, szabálysértést
követ el, és 30.000,- Ft-ig
terjed pénzbírsággal sújtható.
4. §.
E rendelet a kihirdetését követ 30. napon lép hatályba.
A rendelet kihirdetésér l a
jegyz gondoskodik a helyben
szokásos módon.
A rendelet kihirdetését követ
10. napon belül a mozgóárusításra engedéllyel rendelkez ket a Polgármesteri Hivatal
írásban tájékoztatja e rendelet
el írásairól.
Fels örs, 2005. szeptember 7.
Kenézné Berei Györgyi
polgármester
dr. Könczöl Gábor
jegyz
A rendelet kihirdetve: 2005.
szeptember 8.
dr. Könczöl Gábor
jegyz

Hirdetések

Mikrokamerás hajdiagnosztika

Ezúton is tájékoztatjuk tisztelt vev inket, hogy élelmiszerboltunk, a KANYAR MINI MARKET nyitva
tartását 2005. október 1-t l az alábbiak szerint alakítjuk:
Hétköznap
06-18 óráig
Szombaton
07-12 óráig
Vasárnap
07-12 óráig
Ünnepnapokon 07-12 óráig

Dijmentes hajgyógyászati vizsgálat és szaktanácsadás
problémás fejb rre /korpásodás, zsírosodás, hajhullás/
Szeretettel várok minden érdekl d t.
Fels örs, F u.33.
Tel: 70/319-2007
87/477-593

Tisztelettel: Mozsolits család

ÜVEGEZÉS
NYÍLÁSZÁRÓK /AJTÓK- ABLAKOK/,
ÜVEGTET K, KORLÁTOK ÜVEGEZÉSE,
KITTELÉSJAVÍTÁSA ÉS FESTÉSE.

H SZIGETELT ÜVEGEK KÉSZÍTÉSE ÉS
BEÉPÍTÉSE

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.

HELYSZÍNI FELMÉRÉS ÉS MUNKA
HÉTVÉGÉN IS!

Piknikkel egybekötött kerékpártúra a Teleházzal!

TÜKÖRVÁGÁS

06/30/237 44 56

Id pont: 2005. október 8. szombat
Es esetén egy héttel kés bb.
Érdekl dni és jelentkezni a Teleházban, vagy a
06/87/577-011-es, vagy a 06/70/255-8438-as telefonszámokon lehet.

