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A felsőörsi önkormányzat

képviselő-testiilete és a polgármesteri hivatal helyi tájékoztatőja
1994.január

IV. évfolyam, 1. szám

Jelenté s

az 1993. évi munkánkról

Ez az év a négy éves választrísi cik]us harmadik éve volt. A költségvetés tervezés idószakában úgy gondoltuk, hogyjobb' kevesebb gondda| járó, az elsó években tervezett hos sz(l távű célfeladataink teljesítése
korrnyebb |esz' Az idó nem minket igazolt. Mindezt befo|yás.olt9-azévkozi l'kényszer he|yzet" : pol gármester v á|asztísi procedura is. 9 Fy er'zem és avisszajeDések ii azt bizonyítjiík,hamarosan sikerült a hivatalt
és a testiiletet is a legfontosabbra, az elóttünk álló feladatok minéIjobb
teljesítésérehangolni. Szi.ikséges volt ehhez munkarendszerünket'
münkastílusunkaf újra gondolni és azt az elóírrísoknak megfelelóen teljesíteni. Bízunk benne a még meglévó hirínyosságok folyamatos javítáiával egyre eredményesebb munkráról tudunk jelentést tenni.

Ez éiezhető márr az évvégiszámadrásnál is.
Az önkormrányzati testület 11 alkalommal ülésezett. Az ülések napi_
rendjei aktuálisak voltak. A testületben többségét részletesen megvitat-

ázokól 28ohatfuozat született. Négy önkormányzati rendelet módosítására került sor (telek, építmény,idegenforgalmi valamint ipar_
űzési adókról szóló rendelet módosítása).
1993-ban önkormányzatunk 15 M5 MFt normatív állunthozzájá,rulással és 8,6 MFt saját bevétellel számolhatott, ezt az összeget tervezhette éves feladatok teljesítéséhez.
Nagyobb kiadások terhelték: (Nem a teljességre-törekedve) pl.:
3'2 MFt
óvodai nevelés
ták'

szociáüs étken'etés
segélyek
nappali szoc. ellátás
á1taliínos iskolai oktatás
iskola beruházás
polgármesteri

hivatal

3,0
2,0
940
2,2
3,5

MFt

MFt

(2,5 MFtbevétel)

EFt

MFt
MFt

3'8 MFt

ieformátusegyháztámogatÁsa 800 EFt
Nagyon kevés az az össz'eg, amely még fennmaradt, ebből krizls
dönÉ;-alapján sikerült néhány fontos területen eredményeket elérni:
pl.:
_

Gyennekgyógyászmurrkakörbeállítása,

- orvosi rendelőközpontifrítés szerelése,
- Hóvirág utca asdaltozása,
_
- Malomvőlgyi utca murváztatása,
Sportöltözókorszerdsítése,
- Ravatalozófelújítása'
- A négytantermes általános iskola átépítésének,bdvítésénekelkezdése.
-Egész évben önkormr{nyzatunk érezte - a feszes költségveÉs miatt -

, hogy köItségvetési tartalék nélkül kellett dolgozni- Mindenki eldtt tudott, hogy az önkormányzat nem nyereség orientríIt, így a kezünkben
lévó pén7összeggel, ésszerrí kockázattal töltöttiift be mindig a legfonto-

legstirgetőt lgeny réseket. Így sikerült eredményesen űgy gaz'
dálkodni, hogy nyugdíjasainknak, iskolás gyermekeinknek karásabb,

csonyra meglepetést is tudtunk szerezni.
Aiig fejeződöttbe ez az év, már is újra tervezünk. Saj-nos 1994_ben

semmivel sem lesz több bevételtink, szinte ugyanennyi pénzze| kell.
számolnunk. Az önkormányzati testület alaposan fog mérlegelni a feladatok teljesítésének rangsorolásában. Ehhez természetesen a falu minden egyei állampolgrírának aktív közéleti tevékenységéve|is hozzá
kell járutnia (pl. gázprogram). Az |994. évt munka tervezéséró'l' a j1nuiíri testületi- ülásen tárgyalt költségvetés elfogadása utrán számolunk
be. Az 1993. évi munka teljesítésébenaktívan részt vett ríllampolgára_
inknak munkáját az önkormányzati testiilet nevében tisztelettel megköszönöm.

r

Angyal István
polgármester

Legyen gáz Felsőörsön!
A falu tisztelt lakói ktjzül a többség bizonyána valami módon már
értesült községünk életében remélhetőleg I_2 éven belül bekövetkezd
jelentds fejlesztésról, nevezetesen a vezetékes gáz bev ezetésérő|.
Az e|&észítő munkák meglehetdsen elóreha]adott állapotban vannak Miír elkészült a falun beltili középnyomású elosztóhálózat tanulmríny terve, amely a Faluhiíz elótti hiÍdetótáblán és a hivatalban megtekinthetó.
Az Ipari és Kereskedelmi Minisztérium Energia Hatóságától megkértük a gázbekötési engedélyt, aminek a kiadására a MoL Rt. eldzetes nyilatkozata alapjrín számíthatunk.

A környező községek polgiírmesterei a közelmúltbarr Balatonftireden tanácskoztak a vrírható grízellátással..kapcsolatos fejlesztésekól.
Ezen a megbeszélésena MoL Rt. és a KOGAZ illetékes vezeÍőikózségünket érintóen vállaltrák' hogy veszprémi g6aátadótó| a falu határáig
a nagyközépnyomású vezetéket és a gáz nyomáscsökkentót saját köhségükön megépítik.Ennek létesítésiktlltsége tehát nem fogja terhelni a
leendó fogyasztókat.
A falu belterületi határrán belül kell számolni a lakosság anyagikózreműködésével.
A tanulmányterv gazdasági mutatói alapján véEzett elózetes számítás szerint a középnyomásű génhíJózat megépítése,és egy hízhoz tartozó csatlakozási pont kiépítésemai iáron lUo%o-os részvételesetén 47
ezer forintba, 757o-os bekötési igény esetében pedig várhatóan 63 ezet
forintba fog kerülni.
A polgármesteri hivatal a lakossági terhek csökkentése érdekében
benyújtott egy pá|yínatat a Környezetvédelmi Hivatalhoz' ahonnan remélhetőleg kapunk anyagi támogatást a környezetvédelmi alapból a
gázprogram megvalósításához.
A korszerrÍ fűtési energia bevezetése óriási minó'ségi fejlódést fog
jelenteni a falu életében. Nagyon bízunk abban, hogy a lakosság körében érdek]ódésre tart számot a tervezett beruházás.
A részvételiigények felméréseérdekében elózetes szándéknyilatkozatot kértünk a lakosságtól. Gázbekötési igényt írásban ez tdeig |57 -en
jelentettek be. Reméljük azonban, bogy ez nem végleges szám és ké-

sóbbiekben is számíthatunk jelentkezókre, így lehetdség adódik a további költség csökkentésre.
A tervezett fejlesztéssel kapcsolatban minden érdek]ódónek szívesen
adunk felvilágosítást a polgármesteri hivatalban.

Varga József

műsz. ea.

Köszijnetnyila ánítás
Kepuiseló-tntüIetünk és a magam neaében ezúton fejezem
ki köszijne t e me t m i n d azoknak, akik önko rm á ny za t u nk nak j Q kíaánsógaikat fejezték ki, s tauábbi sikereket kruantat< az'Úi
Esztendó alknlnuÍbóI'

Ezúttal kíaánok Felsőörs község mindm polgárának sike-

res, knesebb 4ondot

hoú, békés,boldog új esztendőt

'

Angyal lstudn
polgármester
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1990. őszén Felsóörs

l.s..o,

.l.?

lakossága is meg-

választotta a fatu képüselőit. Tette ezt

- mint azt a nevÍik is tÍikrtizi
képüseljék
választóik, a falu érdekeit.
Döntéseket hozzanak közügyekben és
azért, hogy

személyes iigyekben is. Mégis akozelgí

választások előtt úgy tűnik, hogy a lakosság nincs tisztában azzal,hogy tulajdon-

képpen kik is döntenek az őket érintő
kérdésekben.Az általános közvélemény
a polgármesteri hivaltra, az ott do|gozókrahárítja a felelősséget. A számulaa kedvez6t|en döntéseket rendszerint a polgármesteren és a jegyzón kérik számon. Az
I992-ben megalkotott hatráskÖri törvény
megbatÁrozÍa, azt hogy mely ügyekben
dönt a képviselő-testület, mely ügyekben
dönt a jegyző. A tanácsi rendszerrel ellentétben a polgármesternek szinte semmilyen ügyben nincs önrálló döntési lehe-

..l..

Az 6 véleményea képviseló-testületi üléseken hangzik el és csak szavazati joggalrendelkezik. A jegyző feladata
a képviseló-testületi hatfuozatok végrehajtrása. A testületi üléseken véleményezésijoga van, de szavazatijoga nincs. Az
ő elsődleges feladata a törvényesség felügyelete, annak betartiása és betartatiása.
falu lakosságát érintő legfontosabb
kérdésekben minden esetben a képviselőtestület dönt. Ilyenek például a szociális
tigyek (segélyezés,ékeztetés' közgyógyellátrási igazolvány, munkanélküliek
támogatása stb.), a falu fejlesztési, iizemeltetési ellátása, az ehhez tartozó költtősége.

A

ségvetés jóváhagyása stb.
A jegyző tehát a polgármesteri hivaüalhoz beÉrkezett kérelmeket minden eset-

ben felterjeszti a képviselő-testiilet elé,

akik anól

-

be

felsőörsi tapasz-

talataimról, melyek a szülők e gé szsé gi-e gé szs égügyi ismer e teivel voltak kapcsolatosak. Az elmúlt két hónap mé8 is Íelvetette a

cÍmadó kérdést.

Hogy miért? Azért, mert a csecsem.őlátoqatúSok sorón munkatársammal, Hardi Lószlóné védőnővel arra a meqqyőződlsre
jutottunk: hnsznos lenne ha a kisgyermekes anyák valamilyen
szervezett form.ában tudndk mindazokat

a hgsznos ismereteket

egymás közt kicseréIni, amivel könnyebbé tehelik a baba, a saját maguk s a csalód életét.

Milyen ismeretekre gondolok?

A

legkülönfélébbekre. Hogy

lehet a sÍró-rúgkapóló náthás csecsemót egyedíil is úgy lefugni'
hogy a kellemetlen élményt jelentö orrszÍvás elvégezhető legyen; a szoptatóst, a tejlevúlasztóst elősegítő apró Íoqások; miért ne vegye szájóba az anya csecsem'ője cwnijót? Stb. stb.
S mjért szervezett formdban? Mert így ellenőrztjtt keretek

közt cserélődnek ezek az ismeretek, s í8y elkerülhetővé válik,
ho gy t tLl hal ado u, ko r s z e r lLt l e n i nfo r móc ió k t e rj e dj e n e k. M e g b e na e 8y - e 8y t éma.
Krem mindazokat akik sztvesen eljönnének ilyen beszélgetésre, a lapban megtalálható kérdőívet vdgják ki és juttassák el a
s z

él hetővé, me

gvit at hatóv á

v

ál

polgármesteri hivatalba, az élelmiszer-üzeletbe és az oryosi
r endelőb e elhelyezett gyíljtődobo zok valamelyiké b e 1 994. fe bruúr 12-ig.

A beszélgetések időpontjáról és helyéről a felmérés eredmé-

nyének ismeretében később értesítjük az érdeklődőket'
S

e

g Ít s égüke

t

kj

döntést

.FiI

hoznak. A határozatban e dönÉsről kapnak tájékoztatást az érdekeltek. E zt a hatÁrozatot a képviselő-testiilet nevében a
polgiármester, a törvényesség nevében
pedtg a jegyző írjaaLá.
Jó lenne tehát, ha a jövőben a tisztelt
választópolgárok nem tévesztenék szem
elól ezeket a tényeket és problémáikkal,
kéréseikkel és sok esetben sérelmeikkl az
általuk megvá]asztott és az őket képviselő testületi tagokhoz is fordulnának.
Felsőörs község önkörmányzati képvi-

selő-testületének ragjai: Angyal Isnón
(polgármester), K aszás G ábor (a]polgrármester), Bors István, Gyarmati József,
Kovács Gúbor, Kránicz Ferenc, Lengyel
Kólmán' Tóth József képviselők.
Fentielaől kissé megkésve _ de a jövőre nézve reméljÍiknem haszonlalanul _
tájékoztaduk tisztelt olvasóinkat.

rÉnnoÍv
1.

) Vangyermeke
J.

igen

Gyermeket v ár l v agy terv ez

Gyermeke(i)

I 2 3 4
0-1 év alatti
1_3 év kcjzötti
34 év ktjzÓtti

5 6
igen
igen
igen
igen
6_16 év közötti

nem

nem
nem
nem

nem
Természetesen több gyermek esetén tÓbb válasz is adható

4. Családjának és Önnek melyik nap felelne meg?
hétfó kedd szerda csütÓrtök péntek (szombat)
5. Melyik napszak felelne meg Önnek?
É_I'1őrakőzött

Ű_19 óraközött

6. Férjétrátudná-e venni, hogy részt vegyen ezeken
szélgetéseken?

igen

a be-

nem

7. Jelölje meg mely témák érdeklik.

a)
b)

c)

tl)
e)

Csecsemők ápolása, taplálása

Csecsemókori betegségek, mit kell tennie a szülőnek, mit fehet a szülő?
Bórtiinet egyenlő bőrbetegség?
Leggyakoribb gyermekbetegségek
Egyéb:

pl.....

8. Legyen klub, szívesen eljönnék.

s ztj nv e :

Dr. Széll Jónos
c secse

-

megvitatrísa után

Legyen-e
kismama klub?
Korúbbi cikkemben örtjmmel szómaltam

....F.ill ltÍ.]l..,.,.,.,,Eil,Ei[,E,B.'

mö - gy e rme kgy ó gy tÍsz

szakorvos

9' Nem vennék részt ilyen klubban, de szívesen olvasnék
fenti témákról a Malomvölgyi

Hírvivőben'

Pá|yázati felhívás a mezogazdasársi célú
fö

l

d h as z n o s ítá s h o

Az egyes elkiilönített állami pénzalapokról szőlő 1992. évi LX)oűtr' törvény 54. s (2) bekezdésében
és az e törvényt módosító 1993. évi

Lpoov.

törvény 2. $á-ban kapott
felhatalmazrís alapján a környezetvédelmi és területfejleszÉsi mini szter a fiildművelésügyi miniszterrel
egyetértésben 1993. évre a mezí

gazdasá$ célúföldhasznosítiíshoz
kapcsolódó támogaÍás elnyerésére
az alábbi

mogatás

felhívásttesnkőzzé. A tá-

úlja a

mezőgazdasági
föIdhasznosítrás elősegítése azokon
a gazdasági-tÍmadalmi szempontból elmaradott és/vagy munkanélküliséggel jelentósen sújtott településeken, ahol a településhez tafioző
szántóterüIet átlagos aranykorona
értékenem haladja meg a 17'00

AK/ha értéket.

A

támogatásra azok a belföldi és

külföldi magánszemélyek' belft'ldi
és kiilföldi jogi és nemjogi szemé-

lyiségrí gazdálkodó szervezetek páIyázhatnak, akik meghatírozott telepiiléseken kiiltertileti sántó, kert,
gyümölcsös, szőló és gyep (rét-legeló) művelési ágú tertileten mezG
gazdasági termelést, illetve művelést folytatnak (továbbiakban: mező gazdaságt fo|dhas znosítók).

B pályázat

szempontból mezó
gazdaságí ftjldhasznosító lehet tulajdonos, bérlő vagy engedéllyel
rendelkező ingyenes ftildhasználó.
A tiámogatásra az a frildhasznrfló

jogosult, aki

a

termőföldet

szántó' kert, gyümölcsös,

mrívelésiágak ulín 1800
gyep

szőlő

Fíha'

(Érlegelő) uuín 500 Ftlha.

Támogalís csak 5000 m", illetve
az ezt megha|adó nagysrígú területekre vehető igénybe.

A uámogatísi összeg kiszámíLísánál a teriiletet egész hektárra ke-

rekíwe kell meshatározni. A töredék hekuírt 499ím2-ig el kell hagyni. 5000 m' felett egész hektárra
kell kerekíteni. A kerekítést a szántó, a kert, a gyümölcsös és a szőlő
művelési ágba tartoző teriileteknél
ezek összesített adataira, a gyepterületnél pedig a rét és legeló együt_
tes teriiletére kell elvégezni.

A

lámogatás elnyerésének feltá
tele, hogy a páiyáző a használatában lévő földterületen mezőgazdasági termelést folytasson, vagy az
l987. évi I. törvényben meghatáro'
zott talajvédelmi, gyommentesítési,
növényvédelmi előínísokat betartva
gondoskodjon a termőföld termőképes rállapotban tarüásráról (ugarolás).
A termőföld hasznosítását a jogi

személyiségűítildhasználók eseté-

so ló

ben az illetékes megyei földműve-

lésügyi hivatalok, a magánszemé-

lyeknél a helyi önkormányzatok ellenőrzik.
A tiímogatrís igazolása az 7. szác
mú mellékletben közölt adatlap 3
példrínyban történő benyújtísával
kérhető.

Az

adatlapokat a

jogi személyi-

(szövetkeze_
ségtí földhasznrálóknak
teknek, állami vállalatoknak' gazdasági társaságoknak stb.) az illetékes

megyei földművelésügyi hivatalok-

hoz, magánszemélyeknek a helyi

d

ő támo gatás

önkormiínyzatokhoz kell benyújtani
a felhívásban

közölt

iímogatrísifel_

tételek teljesülésénekigazolása céljából.
Ha apályáző ráltal használt' i]let_
ve művelt teriilet több település
köngazgatási határához tartonk, az
adatlapot telepiilésenkéntkiilön-kü_
lön kell kiáJlítani és benyújtani. Az
adatlap igazolásra történő benyújtásakor a pr{lyázónak saját tulajdon

esetén be kell mutatni az általa
hasmált teriiletek tulajdoni lapját'
bérelt területek eseÉn a bérleti szer-

PALYAZATI FELHIVAS
A falugazdász fóbb feladatai:

a falugazdász az a szakember, aki részletesen ismeri a Kormány agrár-

gazdaságú érint6 rendelkezéseit, a hatrílyos törvényi jogszabályokat

és ilymódon hathatós segítséget tud nyíjtarri a körzetében induló'

.

.
.

iller

ve múköd6 vállalkozások beruházási' fejlesztési, termesztési, tenyésztési stb. elképzeléseinek szakmai megalapozásríhoz, illetve a különböz6 pályázaÍokrabenyíjtandó tervek, elképzelések elkészítésébez,
a piacgazdaság sokréttÍ és vríltozó információi alapján képes a legfontosabb termékpiacok követelményeinek, tendenciáinak, változásainak
a termelők szárm&a történó közvetítésére, ugyanakkor hasznos információkat nyíjthat a helyi termelói szríndékokról, piaci feszültségekróI,
az agrárpiaci rendtartás szárm#a, elősegítve ezáItal a termékelóríllítís,
feldolgoás és forgalmazás jobb összehangolását.
a falugazdász segítséget nyújt a gazdríknak, a gazdaságuk fejlesztéséhez felhasználható különböző pílyázatok összeállításában, szakmai
megalapozásában,
a falugazdrísz segíti a gazdrík és amez6gazdasági szaktanácsadási tevékenység közötti, a kölcsönös
bizalomra épül6 kapcsolat létrejöttét.

Pályázhatnak:

'.

a helyi gazdaközösségek, a falu gazÁársz szeméIyének megjelölésével,
szakemberek e gy éni pí,Iy ázartat

A mUnkakör betöltésének feltételel:

.
.
'
.
'

A

egyetemi, főiskolai végzettség'
mezígazdasági gyakorlat,
a feladat el7átásáthoz szükséges döntési, szervezó-, tárgyalási és kapcsolatteremt6 készség,
személygépkocsi, gépjármúvezetói engedély,
működési körzetében lakjon
ázathoz mellékelni kell:
rövid szakmai ónéletrajzot,

.
.
.

p ály

.

mtík<jdik)'

három hónapnríl nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
(amennyiben a ktjrzetben ilyen szervezet
a gazdaközösségekjavaslatát

rövid (I-2 gépelt oldal) elképzelést a köÍzetet illetőjövóbeni
járő|,

ye r

és ér

munká-

e

ződést, ingyenes művelés esetén pedig az ingyenes mrívelésrevonatko-

zó megállapodást' engedélyt' haíí-

rozatot stb. A pályázónak Írásban
kell nyilatkoznia anól' hogy a pá_

|yáaati fe|hívőtsban meghatározott
hasznosítrísi, illetve mlívelésiköte_

lezettségnek ele get Esz'
Az adatlapot a telepiilési önkor_
mányzatokná lehet beszerezni.
Az adatlapot igazolrís céljából' e
felhívás megielenését követően fo-

lyamatosan lehet benyújtani. Az

igények kielégítésea beérkezés sorrendjében, a törvényben erre a célra
jéig történik.

A Földművelésügyi Minisztérium a Kormány 1994. január 13-ai döntése
alapján a gazdaságfejlesztő intézkedésekköLvetítése céljából pályázatot hirdet falugazdász tevékenységre.

'

eln

elkiilönített 1'5 milliáÍd forint

,ura

rrr.íjus

31-én hasznosította.
A tiímogatás formája: vissza nem
téítendő támogatás.
A Lámogatás mértéke:

z kapc

ere_

A trímogatrást az igazolt adatlap
csatolásával 1994. janurír 31-ig le_
hetigényelni.
Az aláíló miniszterek a tiímogatrís folyósítísának gyorsított ütemű
lebonyolítása érdekébenfelkérik az
érintett önkorrnrányzatokat a Terü-

letfejlesztési Alap kezelésére törvé_
nyi úton felhatalmazott Allami Fej_
lesztési Intézettel való együttműkci.
désre.

Az

együttműktjdés keretében a

benyújtott pályázatt adatlapokat
magánszeméIyek esetében

a) az önkormányzatok igazolás,
illetve jóváhagyás utrín a hónapok
15-ét, illetve hó végétkövetően
összesítik és továbbítjrák a tÁmogatiísi összeg kiutalása érdekében az
Allami Fejlesztési Intézethez @p.
1909Pf.216).
b) Az AFI a pályázatok beérke-

5 munkanapon belül
támogaL'ás összegét az önkor_
mányzatoknak átutalja,
c) az önkormiínyzatok a támogatrísok kiutalását követően ha]adéktalanul gondoskodnak annak a pá_
ly ázők tészére történő kifizetésérdl.
jogi személyiségű prílyrízók
pályázaa' adatlapjukat az illetékes
megyei földművelésügyi hivatal
igazolása' illetve jóváhagyása után
közvetlenül az Allami Fejlesztési
Intézethez. küldik (Bp. 1909 Pf.
216). Az Allámi Fejlesztési Intézet

zésétkövetően

a

A

a páiyázat

beétkezÉsétkövetó 5

legalább egy önkormányzat ajánlását
'
A pá|yázaÍot a területileg illetékes Megtel Földm{lvelésügyi Hivatalhoz
1994. február 4-éig kell benyújtani.
A pályázatokat a Megyei FöldmrÍvelésügyi Hivatal bíráIja el, abeérkezési hat"áridót követó 15 munkanapon belül és az eredményről ínísban ad érte-

munkanapon belül támogatási öszszeget a pá,ly ázati adatlapon szerep
lő bankszámlára átutalja.
A felhívás megjelenésének idó_

sítést.

adatlapokat az AFI-hoz kell továbbítani.
B. pátyázati felhívás megjelené_
sével egyidejűleg korábban e tÁnEyb,an közzétett s' örn yezetvédelmi és

a körzetből

A megyei körzetbeosztását a polgármesteri hivatalokban vagy a megyei
földműveléstigyi hivatalokban lehet megtekinteni.
A ta|agazdász javadalmaása megvíási szerzddés alapján, megegyezés
szerint a körzet nagyságától függ6en történik. Az eredményesen p6,Iyázókkal a Megyei Földművelésügyi Hivatal 1994. december 3l-éig köt szerződést. A megbízási szerzódést a feladat teljesítéseesetén a Földművelésügyi
Hivatal automatikusan meghosszabbída.
A páIyázatokkal kapcsolatos bóvebb felvilágosítríst a megyei földművelésügyi hivatalok adnak.
Budapest, 1994. jauruir 17

pon{ág az APBH-hez

beérkezett

Epítésügyi Ertesító 1993. évi l0.
számában megjelent) pályázan

Íe|-

hív;Ás érvényétveszti.
A pátyázattatr' kapcsolatban felvilágosítást adunk a polgármesteri hi_

vatalniá].

PoLGÁRMEsTERI HIvATAL rozrnuÉNyBI

Polgárőrség
Az állampolgámak már ma is

kózeli élményJa bríncselekmény. Életérzésséváit, meí nem csak a tévében

Tisztelt olvasóink!
römmel vettük megt isztelő
érdeklödésijket újságunk
irónt. Szeretnénk, ha az elkövetkezó idószakban még több
olvasóhoz eljuthatrn, ezérÍ a
Ó

M

alomvölgyi H írvivó-ért nem

kell fizetni. Ennek ellenére,
aki bórmilyen összeggel támo-

gatni kívánja az újság megjelenesét' azt szívesen és köszö-

nettel fogadjuk.

SzerkeszÍőbizottsóg

látja, vagy a hírekben hallja, hanem
6t, a szomszédját, vagy ismerősét
konkrétan is megérinti. Ma a brírrcselekmények 80?o-a vagyon elleni. Ki
védi meg nagy fáradoással megszer_
zett, megépített tulajdonainkat, értékeinket? Természetesen elsődlegesen
a tulajdonos. Egyedül bírja-e? Nehe-

zen. SzÍikséges minden lehetdség
megragadása' amely minimáüsra
csökkenti a károkozás lehetőségét.

Így szewezídótt 1992-ben a faluvédők csoportja, a polgárdrség.
Nagy létszámmal, nagy akarattal
és eredményességgel kezdte felel6sségteljes munkáját. E munkáról 1993ban testületi ülésen Kiss l,ajos a polgárőrség vezetíje jelentést is tett. A
testiilet biztosította továbbra is munkájuk trímogatrísát.
Az utóbbi hónapokban több hiányosságot tapaszláltunk munkájuk-

ményt egy képviseldtestületi ha-

a
táLÍozat, mely szerint Felsóörsön
közétkeztetést 1994. január l-jétől kezdódóen az Udvarház étterem látja el. A döntést hosszú vita
e|őzte meg, melynek soriín elhangzottak én'ek' ellenérvek. A

képviseló-testülel néhríny tagja
régóta érlelt elhatrározást fogalmazott meg akkor amikor a,,falu-

konyha'' megszüntetését kezde-

ményezték.In kell elmondani'
hogy a falu lakosságának 10%-a,
100-120 fő éÍkezettott, köa'ttük
gyerekek és magukat ellátni képtelen idős emberek. Az étkezésért
ilzeteÍt térítésidíj legmagasabb
összege 80 Ft volt' melyet az önkormányzat támogatásával mindenki meg tudott fizetni. Most a
100 fó egy hét alatt 45-re csökkente, viszont a térítésidíj Io2'90
Ft-ra növekedett. Miért kel]ett akkor ilyen roham tempóban megsztintetni a konyhát? A képviseló
urak szerint azért, mefi nem volt
nyeresé8es. De hol van az a közétkeztetés,ami profitot termel?
A konyha nem nyereség megtermelésére, hanem a falubarr .ielentkezó alapvetó igények kielégítésére lett létrehozva. A falugyűlésen elhangzottak a lakosság köréból vélemények, kérések a konyha további működtetésével kap-

_

a csoportok ú1jászen,ezése,

feladatok konkretizrílása,
helység, összeköttetési rendszer
(rendőrséggel),
a

eépjárÍr.l'x biztos ítása stb.

A község minden ríllampolgára lét-

rejöttét bizalommal tudomásul vette'
munkájukat így vagy úgy segítette is.
Kijelenthetjük ennek ellenére,
hogy több támogalást elvárunk a la_
kosságtól személyileg is, vagy anyagilag is. Egyre sokasodik azazegyéni
magántulajdon, amely védelmet kell
hogy kapjon.
Polgáróreink feláldozva szabadidejiiket, meghauírozott helyeken, idó-

biaosídák a
mege|őző jelenlétet. Információt

szakokban járőröznek,

gyűjtenek és ez alapján jeleznek az
érintett hatóság, illetve a lakosság felé
megelőzési céllal. Segítik a bűnözők
tettenérését,elfogását. Segítenek a
rendezvények, balesetek, katasztrófák

(túz' elemi csapás) helyének és a

mentés biztosításában. Ebből is látha-

tó, hogy munkájuk sokrétű, felelős-

ségteljes. Segíti mindezt, a teríiletért

felelős balatonalmádi rendóőrs

Egytik meg azt amit fiizttink!
A drógafalukonyha helyett e8y olCSó vóllalkozás?
csolatban és ott úgy tűnt hogy
Ismét felkavarta a közvéle-

ban, amelyek kijavíása rövid idón
belüli közris megbeszélésen meg fog
történni. Pl'

és

közvetlenül a falu körzetmegbízottja.

Az

a

testület körében ez megértéste talált. Akkor némileg megnyugod_
va távoztak az emberek' bízvaab-

ban' hogy sikerült olyan érveket
felmutatni, amely a konyha fennmaradását eredményezi. Sajnos a
falu meggyózó ereje sem tríntorította el eredeti elhatározásuktól a
képviseló uraka! ezért az (tj évben új élet kezdódött. Gondterhelt szülők és kétségbeosett idó-

sek kerestek megoldást az új
problémára. Hiszen az idósek
klubjában csak néhányan lézengenek, a napköziotthonban kilenc
gyermek maradt. Aki tudja bírja
magát" fízésreadta a fejét' aki te-

együttmÍlkördés során megvalósul

Csecsemő_gyermek
házÍorvos szo|gálat

8-10 óra
13_15 óra
8-10 óra

Szerda:

I4-l5 óra
csecsemó-tanácsadiís

Csütörtök:

12.30.-13.30óra
Péntek:
8_10 óra
Rendel: Dr. Széll János csecse_

lábol. De mi lesz azokkal, akik

ász szakorvos
Rendelő telefonszáma: 861347142
Stirgős esetben elérhető Felsóörs, Fó u. 2L.Tel.:861347 -595

zést otthon? Mert az eddigi tapasztalatok a|apján az Udvatház

Hétfó

heti, gyermekéthazaviszi az isko_

nem képesek megoldani az étke-

étterembdl feltálalt étel a le&jobb

indulattal

is

minóségileg és
mennyiségileg elfogadhatatlan,
sót ehetetlen.

Az

emberek zugolódnak' panaszok tömkelegével
árar.ztják el a polgrármesteri hiva_

talt. Mit lehet most tenni? Az én
javaslatom az, hogy e határozat
alkotói fizessenek be a konyhára,
és kóstolják meg azt amit ,,f6ztek''! Talán akkor hajlandóak
lesznek döntésüket felülvizsgálni
és azÍ a falu javr{ra fordítani'

A felsdörsi önkormányzat képviseló-testülete

hely-

adással, képzéssel segíti a napi műkö_
dést, a jogszerrí fellépést.
Az önkormányzat és a polgárőrség
viszonya fontos kérdés. Sziikséges,
hogy a képviselő-testűlet erkölcsileg,
anyagilag ismerje el a helyi közérdekért tevékenykedő embereket (elhe_
lyezés' gépjármű, benzin, rádió, fényképezőgép stb.).
Természetesen a polgárőrség nemcsak az önkormrínyzat, hanem alapít_
vr{nyon át a helyi vállalkozók, hétvégi
ház tulajdonosok és benzinkutat mrí_
ködtetők anyagi támogatását is szíve_
sen fogadjrík.
Polgárdrségiink az aprőbb és ilyenkor természetes kezdeti nehézségek
ellenére a feladatok teljesítésében
megtorpantak, bízunk az e hónapi
összejövetel eredményében, amely
biztosítani fogja az űj feláIlást.

Uj

rendszer nagyszerríen segíteni

fogja a k<izös ügyiink' a közbiaonság
megszilárdíuísát.

Mindenképpen fontos megiegyez_

nünk. hogy a tisztességesen és jogszerűen működ6 polgárdreink teljes megbecsiilésben részesüljenek községünkben, ugyanakkor a rendórség trímogatásáÍ' bíz^lmál' is éLvezze.

A felsöörsi Vöröskereszt szeryezete a Zánkán nyaraló ukrajnai ár-

FELsŐÖRs

Kedd:

tÁjéko*atás, közös

zeÍéÍlékelés.
A rendórség tanács_

V ö r ii s ke r e s zt ttÍj éko ztat ój a

rendelési ideje
Hétfó:

a kölcsönös

mő-gyermekgyógy

vízkórosulÍ gyermekek és hozzótartozói részére ruhaneml1 gyí1jtést

szervez.
Szeretnénk gyermekenkent l kg
cukrot is adni.
Játékot, meséskönyvet szívesen
fogadunk.
Az a.dományokat 1994. januór

3]-én du. 16 órótóI a FALUHAZban vesszük át.
Segítségiket várjuk és köszönjük.
*

Mórcius vagy óprilís hónapban

színházlátogatóst tervezünk

Hypolit a lakáj c. elóadasra'

a

JegyigényíTislér Gyulánénak
szíveskedjenek 1 994. februór l}-ig
bejelenteni. Csak a megrendelt jegyeket igényelji)k a színháztól!

Rendelési idó'_ felnó'tt betegek részéreFelsó'örsön
Kedd:

Szerda:

Csükirtök:

14-16 óra
8_1 0 óra

terhes tanácsadás

73_74 óra
Péntek:
l3-l5 óra
8-10 óra Rendel: Dr. Bardóczi Miklós
páratlan héten Telefon: 861347 -l5o

-

Szilveszteri bál_ helyett

-

farsangi bál

A fels6örsi ,,Iskola Alapítvríny''trímogatására szilveszteri bált szerettünk vol-

na rendezni. Sajnos ez meghiúsult részben az elkésett kezdeményezés, részben
a lakosság érdektelensége miaÍÍ. EzéÍt - hiszen úgyis hagyomány volt már - a
szűlói murrkaköl:ség 1994. február 12-én du. 4 órai kezdeÍÍel másnap hajnalig
tartó FARSANGI BALT rendez' Kérjük a tisztelt szülőket, hogy részvételükkel
és segítségükkel trímogassák e rendezvényt.

Szülöi munkakiizösség

és a polgiírmesteri hivatal he|yi tájékoztatója. Szerkeszti a szerkesztóbizottság.
Komputertipográfia: Szurmay Lász|ó. Nyomtatás: REPROPRINT, Nemesvámos. Felelós vezetd: Eper András

