A felsőörsi önkormányzat

képviselő-testülete és a polgármesteri hivatal helyi tájékoztatója
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orsz ággytítésiképviselőm válaszol
Dr. Szabó Tamás miniszter úr, orszóggytllési képviselőnk
minden lehetőséget megkÍvón ragadni, ho7y a ,,Malomvölgyi
HÍrvivő Felsőörs" helyi sajtónkat kózösségépÍtő és közösség'
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Szóba kertilt, hory a helyi sajtó szívesen indÍtana egy olyan

Lz

egészségesebb B alatonért
B e szél geté s Szabó Tamós
or s zá g gyíhl é s i képv i s e l őv e l

_ A Parlatnenrben az elmaradou térségekről sok szó esik. De foglalkozik-e valaki a Balatomal? - kérdezte munkatársunk Szabó Tamás ország_
gyűlési képviselót'
-'
- A B.titonnal foglalkozni kell. A Magyar Tudomrínyos Akadémia és a
Kormríny jelenleg is-dolgozik egy új és áfogó programon a Ba]aton-kör_
nvék minóséee iavíüísáért'a környezet megóvásríért.
'
- Prograá sők szüIetik. Miben lesz új az előbb említetl ten?
- CsaÍ akkor van értelme hírmilyen programnak, ha a realitiásokból in_
dulnak ki. A tudorruínyos vizsgálat és a tapasztalat is i gazolja, hogy a Balaton ifllapola nem javrrlt az utóbbi években. Az algásodás nem csökkent,
rendszeiesek a haipusztulások, és pusztulnak a partmenti nádasok is' Ta_
pasztalha{uk, hogy szennyezőek a_vízfolyiísokés a shandok sem kellően
?'elszerettek és nsiták. Az üdülőövezet túlzsúfolt. Széles körben gond a csatornázás hiánya, sok helyütt a rendetlen, szemetes vidék beonyonását kelti
a part. A szemételhelyezés a legtöbb helyen megoldatlan. S a vendégkiszol_
grílás zöme ma is bodegákbol történik.
javuljon?
- S hanem javutt a helyzet, mit ke!! tenni, s kinek, hogy
rrreg kell
- A Balato_nra áldomi kell. A célok világosak. Az algrísodrÁst
rállítani' A strandok vizét közegészségügyi és bakterológiai szempontból kifoeástalanná kell tenni. Meg keu állítani a niídasok pusztulását és meg kell
előzni a halpusztulásokat E'zek az egyszerű célok feladatok egész sorát
igénylik' S minden erőmmel azon vagyok, hogy ezek a döntések megszülessenek.

- Ezekkel

a céIokkal mindenki

azotasulni tud. De hogyan lehet ezeket eI'

érni?

- Sok mindent kell tenni érte. A teljesség igénye nélkül felsorolok ezek_
ből. Kell egy er6teljes csatornázási pÍogÍam, el kell émi a városokban a
sánte t€ljeJ'' a falukban a legalább 6o%o'os csatomázási szintet.

A

szenny_

víztisztítáknál nagyobb hatiíifokot kell elémi. A szippantott szennyvíz elhelyezése is új megoldást igényel. El kell árasztani vízzel a Kis-Balaton 2'
meáencéjét.Á Keszthelyi-óbdben a legszennyezetüebb felsó iszapréteget
ki keil kótomi. A csapadékvíz e1őtároúsát és természetes szűrők rendszerét
kell kialakítani. A halastavak vízeresrtésétmáshogy kell megoldani' A ha_
Iászab,-horgászati kérdésbena rrrcghatÁ,rozó a tényleges és természetes haltermelő képesség lehel Idegen halfajokat nem szabad_behozni' A korábban
betelepíbtíeket érőteljesen gyéríteni kell' Bővíteni kell a természetes part_

szakaszokat. Minden strandon hivatalos és ingyenes zuhanyzók és WC_k
kellenek De nem folytatom! A teendő renget'eg.
_ S Ön képviselL tlr, mit lesz ezek megvalóstiósaert?
- Elősxiiis állandóan ,,hajtom'', hogy legyenek meg a sztikséges dönté_

óllandó rovatot, ahol az országgytllési képviselő válaszolna a
gy ké r dés e il ako s s á g r és zér öl f e lv et ő dő ké r dé s e kr e. K érj ük, ho
ket vagy felvetéseiket minden hónap 25-ig juttassák el afelső'
örsi polgármesteri hivatalhoz: személyesen és trásban 8227
Felsőörs, Szabadság tér. 2' Telefonon: 86l347-14] '
sek. Másodszor, a csatornázással és miíssal összefiiggő pályáaatokat nagyon !ámogatom' Harmadszor, részben az én kezdeményezésemre j ött létre
á Balatoni Regionrális Tanács, hogy ,,gazdája'' Iegyen a tónak. S most azon
dolgozom,'hogy gyolsan rálljon fel a Balatoni FejlesztésíTrársaság. Ha az
idéá a fenti programról döntés szüleírk, s ha megkezdódi} a végrehajtrís'
enyhülhet aggodalmunk a tóval kapcsolatban.
- S a programhoz a helybeliekrck is módjuk lesz hozzószólni?
- Igen. Á pÍogÍamrövid viíltozatát minden polgármesternek megküldtem kérve, hogy az önkormányzatok tárgyalják meg. S még az ősszel egy
nagy tanácskoást is foguú szervezni az egészségesebb Balatonért.

Megkérdeztük Szabó Tamás
országgyűlési képviselőt a lobb izásr ól
és a céltámogatásról
terület _ éppen a lobbizás miatt
hozzájut valamihez, a núsík
térségpedig elesik va]amitóI?
- A Balaton nem egy a tertiletek

Szabó Tamás' az Eszak-Bala'

ton országgy{ilésl képviselője

Magyar Hírlapban úgy nyilatkozott, hogy lobbizik a Balatonért.
Ennek kapcsán készítettünk lnterJút.

_

Erkölcsös,

vagy nem on

szerint, ha egy képviseló sajót
vóIasztókörzetéért, az adott te'
lepillések, az on lakók érdeké'
ért küIön harcol?

_ A képviselónek nem csak az a
dolga, hogy reggeltőI estig a Parla_
mentben iiljön, hogy törvényeket
hozmn, hogy a törvények előkésátésétvégezze' hanem az is dolga'
hogy frgyelje' tudja és értse az emberek mindennapi gondjait. Hol értené ezeket leg|obban, ha nem saját
vál,asztókörzrtében, ahol ő is lakik'
ahol a szülei élnek?
- Én nyíltan vallom és viáIlalom:
képviselőnek választókörzete
gondjaira is frgyelrri kell. En nyíItan
vi{llalom: igenis képviselem az itt
élók érdekeit, ha úgy tetszi}, lobbizom a Balatonért.
- Elfugadható-e ha az egyik

a

_

a

között.

A

Balaton.térségéértnem

lehet eleget tenni. Ep.pen mert belés külföldi ezt keresi fel a legtöb-

bet, itt kell először színvonalas telefonhálózat, víz- és csatomarend-

szer, gázszolgáÁtatiís. Itt kell elő-

ször átfogó programként

pánít'

kerék-

- Van-e valatni friss híre
ami a mí településünknek, Fel-

sóörsnek válik hasznara?
Igen. A Parlament lehetőséget
telemtett, hogy a telepiilések kiilön
tiámogatásban részesüIjenek bizonyos célokra. S önimrrrel sámolok
be képviselóként arról' hogy gyarapodni tud' mert az áetveszélyessé
vrílt általános iskolai tanterem kiváltrására 1993-ban 3'7 mi]lió forintot, l994-ben l, l millió forintot kap

-

a

település. Erről szeptemberben
tudtam önimrrrel értesíteniaz ön-

korrruányzatot a polgi{rmesteren ke-

resztiil.

Nov.

].

Nov. ]]

Nov.

Nov.

Enyhe november- hideg tél.
Ha elrnúlik mindenszentek, mindig szélnek mennek

.

25.
30.

lvlí'llsz GYULA
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(r észlet)

Abdnatos és barna asztagok
az ősz csönd ölm kallódw óznak,
jegenye gannyaszt a vóg ég alatt,

kendtek.

Fehér lovon jön Márton (havazik)' enyhe tél várható.
Ha Márton napján a lúd a jégre áll, karácsonykor Mr-

tüke alatt

az elmúIásnak.
Ó bánatos esbarna asztagok,

bajár.
Katalin locsogós, karácsony kopogós.

hol tsan a nyár, a tűznyilak, a tóncok?

]egenye gunnyaszt avén ég alatt
s az őszi kiinny sziuirog.

András napi malacok mind rossz hízók lesznek.
András napja kopogós, karácsony locsogós.

Hol vagytok
fiatalok?
Itt van uz ősz, itt vaj újra...
kezdhetném soraimat e Petőfiidézrtte|, hiszen elmúlt a nyír
és eljött a sziiretek, a szüreti

mulatságok ideje. olvasgatva
az újságokat szinte nap mint
nap szembe ötlenek a szüreti
mulatságokról szóló nrdósítások Vidrím arcok, népviseletbe
öltözött fiatal lányok és fiúk,
akikról szinte sugárzik a felhdr
len szórakozrís öröme. Nem
szégyenlik, hogy fiatalok, nem
szegyenlik, hogy vidámak' és

nem szégyerrlik feleleveníteni a
népi hagyomr{rryokat. Aztiín el-

gondolkodon Vajon Felsdör-

sön nincsenek fiatalok, vagy ha

vannak akkor nem szeretnek
mulatni, bolondozni, vagy ha
szeretnének is nem merik ezt

vállalni? Lett volna alkalom,

lett volna szervezóíkészség is,

csak a fiatalok hiányoztak' és
elmaradt a sztireti felvonuliís.

Sajnos a felismerés már régebben szöget ütött a fejemben, hiszpn voltak itt már,,Falunapok''
is, de ott is inkáb a ktizépkoni
és idósebb korosztáIy képviseltette magát. Felmerül tehát a

kérdés,hol vagytok fiatalok?
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Vegzprén. t993. oP.tóber 21.

Mi

az oka annak, hogy nem keresitek egymás társaságát? Mi-

ért hiányzik ebból a faluból

a

közösségi szellem? Jó lenne' ha

ezen elgondolkodva, egy kis
összefogással sikerülne e1y
olyan közösséget kialakítani'

akik jelen lennének a falu életében, hétköznapjaiban és üzzepeiben. Ezzel kapcsolatban várunk minden ötletet, javaslatot,
bízva abban, hogy talán sikerÍilhet itt is, ami már olyan sok helyen megvalósult - együtt' egymással közössu'*n

éhi-

no

-

Iktató.zátr

P6tacíh: Vc4rrán, PÍ. 16'. a?ol, cÍo: v6z9rén' lvári Fem u.
leleÍonz /úl/ zq-?u,, ?B4(,5,lelex: 057298, Fax: 25-a6a

7.

Háztartási tanácsok
(folytatás)
KONYHA:
Élesztő heteken át friss marad' ha liszttel elmorzsolv4 szorosan Po_
hárba vagy csészébe nyomkodjuk.
Az é|esztós tészt6b6l készítettsütemény tovább friss marad, ha a
tésztÁhoz egy elózó nap megfózött burgonyát adunk.
Elsózott éte le k kij av ítósa :
Néhány csepp almaecettel és ugyanarrnyi cukonal semlegesíthedük
az éte|ek túl sós ízét.
Ha túl sósra sikeríilt ételekbe fél nyers burgonyát fózünk' ismét jó
ízelesz azoknak'
Azeper nem okoz csalránkiütést, ha enyhén cukrozv4 teljszínhabbal
vagy tejjel fogyasztj uk.
Íónk rendkívül |aza |esz, ha víz helyett szénsavas ásványvizet
használunk.
^
Bármilyen fasírozoltat készítünk,jobb sütőben megsütrri, mert az
olaj nem ég meg' kevesebb olaj fogy' tehát gazdaságosabb' egész_
ségesebb, egyszerűbb az e|készítése.
Gombócot vagy galuskát fdzve, elóbb főzzunk ki egy próbagombó_
cot. Ha szétfd, liszttel, zsemlemorzsával javíthatunk a masszán, ha túl
kemény, lcis vízzel, tejjel lágyíthatjuk.

HAZTARTAS
fé|

hagymával bedörzsöljük' majd ronggyal kifényesítjtik.
A hó okozta foltokat petoleumos ronggyal tüntethetjük el.
A sófoltokat ecetes vízbe mártott ronggyal távolíthatjuk el'
Az új cipr csúszását megakadályozhaduk' ha a talpátjól bedörzstiljük nyers burgonyaszelettel.
Csipkék' motagramok, hímzések vasalását megkönnyíthetjük' ha a
vasalódeszkára frottírkendót teszünk, és az anyagokat hátoldalukon vasaljuk.
Azezüst vaqy arany nyaklóncon lévó csomót könnyen ki lehet bon_
tani' ha a lríncot elóször kevés olajba vagy folyékony szappanba mártjuk.
A dohónyszag és afüst eltűnik, ha a szobában éjszakára nedves frot_
tírkendót akasztunk ki, vagy ha éjszakríra néhrány ecetesvízzel teli tálat
helyezünk el.

FoLToKTI\ZTÍTÁSA:

A fűfoltok

eltrínnek, ha alkohollal enyhén bedörzsöljük' majd a ruhát szappanos oldatban kimossuk.
Gyertyafoltot eltrávolíthatjuk ha a vastagabb réteget lekaparjuk'
majd két szívóréteg (itatós papír, újságpapír) közé he|yezzúk az anyagot és meleg vasalóval többször áwasaljuk.
Gyümölcs, befótt, vörösbor foltját fehér pamutvászonról fonó' szap_
panos mosiíssal tr4volítjuk el, a visszamaradt fesÉkanyagot hypóoldattal vessztik ki, ut,ána a hypót L)%o-os fixírsó oldattal közömbösítjtlk.
KiöblíÜtik' vagy langyos, szappanos szalmiákszeszes vízben áztztj,ak a

A friss gyümölcsfoltokat

azonnal benedvesídük citrommal' va8y tej-

ben áztatjuk.

KALENDARIUM
November

19.

- ERZSÉBET

Eredeti héber alakja: Elisabeth Istenbe vetett bizalom. Árpád-háziklrályaink családjaiban II. Endre lányától kezdve gyakran találkozrrnk Ensébetekkel. A kiníly palouíból csakhámar alászríllt és elvegyiilt az egyszetí nép
k,ijzött. Ezt bizonyída sámtalan becéz6 váLtozata: Erzsi, Erzsók, Zs óka,Zsike, Bözsi' Böske stb.

November 30. - ANDRÁS
A halász Péter apostol fivére maga is halász volt. Elsőként követte Krisztust. A hagyomány szerint X formájú keresaen szenvedett vértanúságot, róla nevezték el andn{s-keresztnek. Andnís nap újabb fordulat a naptrírban. A
rríkövetkezd napon jő a meteorológiai

tél; a néphagyomány Márton mellett

Andníst is a ,'febér lovon járok'', havat hozók közé sorolja. Andrással, pontosabban szólva ádventtel

kezd&k az egyházi

zése ulón a zalaegers2egi kórhóz csecsem- gyermek osztólyán
dolgozram. 1988-ban szakvizs-

gót teltem, ezt követően

Lenti

év.

nev{1

egy

kisvárosban dolgoz-

Íam, ahol a gyermek körzet mellett

Cipó: Eltűnnek a foltok a bdrcipóról' ha a szükséges helyeket

textfliát.

A Malomvölgyi Hírvivó elózó
szótna megírta, oklóber elsejétól
ismét betöltöu a Felsóörs telephely(1, Lovas és Alsóörs községekre is kiterjedö lerületi ellátósi kötelezettséggel rendelkezó gyermekorvosi óllós.
Dr. Széll Jónosnak hívnak, pólyázat útjón nJertem el az óllóst,
36 éves vagyok,2 gyermek apja.
Egyetemi tanulmónyaim befeje-

feladatom volt egy (tltalónos

iskola' a gimnózium és a szakmunkásképzó orvosi feladatainak ellótósa mellerr a környezó
faluk 5 felnőu körzetében folyó
csecsemö-g1ermek ellátas szak-

mai irónyítasa, s ezen körzetek

gyermek-szakrendelési teendóinek ellótása. EmelletÍ 5 éven át a
hétközi és hétvé?iÍelnött ügyeleti
ellótósban is részt vetlem. Ha

a területtel,
mind a védónlvel, mind ónéIkiimegismerkedem

le

csecsemó lótogaÍósokaÍ is

kell

végeznem, ahol

az

egész-

séges gyermekek cstlllldjait is

fel kell keresnem. Kérem' ne

ve-

gyék najd ezeket a lótogatósokat tolakodósnak, ezek a gyermekorvosi munka' a megelózó

ténykedésrészei.
A rendelő festése megtörÍéil, a

mózolósi m'unkókal a tavaszra
tervezzük. Az anyagi helyzet fel-

mérése uÍán tervezem a rendelö
felszereltségének növelését, hogy

bizonyos vizsgólatok helyben is

elvégezhetőek legyenek, ne kelljen miattuk a betegnek utaznia.
I gy e kezni fog unk d e ko r ac i óv al,
virágokkal a rendelöt és vórót
barótsógosabbó tenni' Jó lenrte,
ha a községben leme ,,flókgyógy-

szertór", atni ellátnó a betegek

gyógyszerigényét, de ez már nem
a gyermekorvosi munka kerdés'
köre '..

Bizonyara el kell telnie jó I/2_
évnek míg a sziilók és a gyermekek megszokjók' hr7y van
gyermekorvos a községben. Szerelném elérni' hogy megnyerjem
a szüll bizalmót, s nem kellene
gyermekeiket mós telepiilésekre
gyermekorvoshoz vinniük, mint

l

- részben a szülö mósutt lévő munkahelye, részben a koróbbi átmeneti

teszik ezt mosr öbben is

óllapol miatt, mikor nem voil

gyermekorvos.

Remélem a község kepvisell1-

testülete

masik

jól döntötí, s a falu és a
telepiilés lakosainak

2

megelégedéséreÍo8 szolgálni
ténykedésem.

Végezetiil nehóny akíuólis ta-

nócs:

Eddig itteni ténykedésem alatt
két dolgot tapasztailam örömmel:
gyeraz egyik, hogy sok n

34

mekes csalód, a masik pedig az,
hogy a szülók (s köztiik az apukók
is!!) ismerik a lózcsillapítós módjait, s alkalmazzák is azokat. Rendeléseken, csecsemó-lanácsadósokon ennek ellenére szinle

mindenkinek elmondjuk munka-

tórsaimmal

(asszisztensemmel
védónó-

Arvai Zoltónnéval, és a

vel: Hardi Lószlónével), hogy lózas betegség eselén csecsernónél,
gyermeknel ELSÖ u táz MEGFELÖ csittapítósa, aztón majd az
okoÍ megkeresi az orvos' s ha kell
ad az okot befolyósoló gyógyszerÍ,

Ebben

a

nyírkos' párós ószi

idószakban sok gyermek n(uhós,
köhög. Ha láza nincsen 34 napig a szülő adhat a patikában recept nélkül kapható vagy természetgyógyószaíi szereket ( harsfa
tea+méz, propolisz stb.), lóz vagy
hónyás eselén azonban orvoshoz

kell fordulni. A hányós HA
To B BszÓ R Isu rrtÖ oK, qtteg

a csecsemóknél veszélyes. A gyakori hányásstll folyadékot és sót
veszít - emiatt ,,kiszóradhat" a
csecsemó. Alapelv, hogy a hanyó
gyermek 34 órón ót ne egyen
semmit. A folyadé kbev

it

elt v iszont

fokozni kell. Kapjon akór 3-5

I_l korty teót! Egyszerre nagyobb mennyiséget ne,

percenVn!

mert azl is kihónyja.

A szülók már lapasztalhalták,
beteg gyermeket közösségbe nem
engednek. Ennek több oka is van;
sem az óvoda-iskola, sem a gyermekek nem sínylik meg az akór
4_5 napos tóvollétet, a gyógyulós
esélye viszoru nagyobb, a tünelek
v isszatér ése ped ig kisebb.

Dr. SzéllJá'nos

csecse

mtí - gy e rme kg yóg yósz

szahorvos
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Gazddtlanul &z utcdn
kevés egy kis hanc(trozós, jó-

ték' Sztikség van

r$yre
zunk a falu
}1
I-l kóbor kurydkkal, néha
kutyafalkókkal.
A kisgyermek ismerősnél
többször

talólkautcóján

tett látogatás utón hirtelen
.fellóngol: neki kutya kell.

Valóban a kiskurya aranyos,
szeretetre méltó, jótékos, de
e

gyszer felnő

'

Tehót odakerül a csalddhoz
kis négylábú, és természetesen vele egytitt a gondok
sokasága. Első nap utdn kide-

a

rül, mennyi törődéSt igényel:

napjúban
több szöri e gés zsé gügyi sétóra,
étkezésre, sok-sok törődésre'
hogy okos és szófogad.ó kutyus
váljék belőle.

Természetesen a szülők

fognak legtöbbször rájónni,
hogy a kutya vételára, vaqy

ingyenes befogadósa csak első gond' Ezt követi: ha szíikséges óllatorvosért kell szaladni, ha még nem szobatiszta a padló közepén elhelyezett névjegy és még sorolhatnám,

Mindezt tetőzi, ha a kisgyermek megúnja a kutyussal
a állandó törődést, a sétáltatás pedig a szíjlőkre húrul.
Ilyenkor következik, hogy a

2

getik a jórókelőket, kisgyer-

dédelgeten, órtatlan kutyus, a
csalód szernefénye egyik napról a mósikra az utcóra ke-

mekeket.

Naponta tőbben keresnek
fel bennünket - ismerve az Ónkorm'ónyzat ide vonaÍkozó

rtil. Vánszorog egyik háztól

a

mósikig, szerencsés eselben találkozhat egy áIlatszerető emberrel, aki magóhoz
veszi. Ez még jó, de nagy ré-

rendeletét _ és teszik fel jogosan a kérdést, miért nem szerzünk érvényt a fenti rendele-

sze legyengülés után végezheti életéta rolnnó autók ke-

tünknek?

Ismétehen kériink minden

kuryatulajdonost a tartási kÓ-

rekei alatt,

Felelősségel kell döntet-

t

nünk akkor, amikor egy kis
tiszta, akór keverék.

Szólnunk kell azon ,,harci"

b e krő

l,

ame ly eknek többs

tósóra.

Senkil nem szeretnénk elmaraszÍalni, büntetni, de 0
kutyam.aróst, harapást minde nképp e n sz er e tné nk elke r ül'

négyldb(t társat veszünk magunkhoz, legyen az akár faje

ele zettsé 8 be tar

ni.

vIGYÁZZUNK EMBERÁTRSAINKRÁ. ÉsA HtJsÉGEsnÁzÖnzÖ KUTYUSOKRA IS!

ge

é

nappal kötve, illetve zárva

vannak. Egy részÍiknappal is,

de éjszaka is szabadon fenye-

,

NOVEI.{YVEDELEM
aa

A szőlőültetvényekben az utóbbi években egyre nagyobb
számban találunk pusztuló tőkéket. A pusztulásnak számos
oka lehet, melyek között szerepelnek vírusok, baktéri_
umok, gombás megbetegedések. A gombás megbetegedé-

sek ellen eredményesen tudunk védekezni különböző növényvédő szerekkel, míg a vírusok és baktériumok ellen
csak megelőzéssel, szelektálással (tókék kivágásával) vagy
közvetett módszerekkel - pl. a talajban élő betegségeket terjesztő fonalférgek elleni kezeléssel - lehet védekezést megoldani.

A

fás részek pusztulását

Entypa armeniacea és a

_ az itn.

,"kordonkar'' elhalását
Phomopsis viticola gombafajok

idézhetik elő.

Metszés alkalmával a fertőzése könnyen átvihető az
egyik tőkéről a másikra. Tünetek a szőlóültetvényeinkben
elsósorban a tavaszi késleltetett fakadás, a fás részekben
kialakuló szürke foltok. A gombabetegségek szilmára
kiilönösen kedvezó a hűvös, csapadékos, ktidcis idtíjárás.
Jellemző, hogy ősszel sokáig életképesés fejlődik' terjed a
fás részekben. Ez ad lehetőséget arra, hogy ősszel is tudjunk ellene védekezni, melynek különösen hideg, kÖdös
időjárásban van jelentősége. Lombhullás után rézÍartalmú szerekkel lemosószerűen permetezzúk meg a tőkéket' Metszés után tavasszal feltétlenül égessük el a vesszőket.

A konyhakerti betakarítás utáni ásáskor győzödjünk meg
A talajban étrő cserebo-

a talajtakaró kártevók létszámáról.

gárpajorok (csimaszok), drótférgek vagy bagolylepkeher-

nyók ellen talajfertőtlenítéssel védekezhetünk. Fontos,

hogy ez addig történjék meg, míg a kártevők a talaj Í'első

l5-

20 cm-es szindében találhatók, később l m mélyre is lehú_

zódnak és tavaszig nyugalomba maradnak.

Veszprém Megyei NÖvény-Egészségügyi
és Talajvédelmi Allomás - Csopak

Egy vállalkozás margój ára
Az újság szerkesztése során
többször felmerült miír bennünk
a kérdés, mi az ami a falu la-

dott, hogy ez sem tartozik a
könnyű rnegélhetéseksorába.
Községünkben is egyre többen
ki az ipart'', egyre töb''váltják

kosságát igazán érdekli' milyen rovatokkal lehetne bdvíteni Felsdörsríl, az itt élókló'l
szóló híreket. Sajnos községünket sem kerülte el a munkanélküIiség hulláma, egyre
többen kerülnek válaszút elé:

ben próbálnak önállósodni' Nekik szeretrrénk segíteni azzal,

hogy idóről idóre

- Hogyan tovább? Sokan elfogadjrík a jövedelempótló támogatás' a munkanélküli jráradék adta kereteket, sokan
azomban úgy érzik, tovább

kellene lépni. Ma a vállalkozá_
sok korát éljtik' és sokan próbálkoznak saját eróiből, hitelek_
ből felépíteni egy önrílló vilá_
got. Vannak szerencsések, akik_

nek sikerül, vannak

akiknek
nem. Miára már bebizonyoso_

bernutatunk

egy itt éló' dolgozó vállalkozót,
aki talán hiteles képet tud feste_
ni arról, milyen is a ,gnaszek''
világ. Egyben a falu lakosságá-

nak is szeretnénk segítséget
nyújtani abban' hogy megismer_

jék a környezetükben

éló szak_

embereket, és bízvást fordulhas_
sanak hozzájuk segítségért.

Kérjük azokat a vállalkozó-

kat' akik szívesen bemutatkoznának a Malomvölgyi Hírvivó
hasábjain' keressék fel Angyal
IsNán polgármestert a faluház_
ban.

A felsőörsi önkormányzat képviseló-lestülete és a polgármesteri hivatal helyi tríjékoztatója. Szerkeszti

a szerkesztóbizottság.
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