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A testületi ülésen történt
A Képvisel -testület els napirendként meghallgatta a Balatonalmádi Rend rkapitányság beszámolóját 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 száma.
Mindegyik jellemz b ncselekmény 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 eljárást, 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 sérüléssel járt az esemény. A fiatalkorúak által elkövetett cselekmények
kb. 95%-a szabálysértés, az 5%
b ncselekmény volt.
A szabálysértések többnyire
közlekedésiek, melyeket általában segédmotoros kerékpárral
követtek el. Sokszor nincs vezet i
engedély, nem viselnek bukósisakot vagy ketten ülnek egy kismotoron. Sok esetben rongálásokkal
találkoztak a rend rök, szerintük
a fiatalok a buszmegállókat, a
táblákat, a kisfákat és a kandelábereket károsították. Több vizsgálat bebizonyította, hogy a cselekményeket 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 képvisel k.
Az iskolában a kapubejáró átépítését fontolgatja a testület azért,
hogy a gyermekeket megóvják az
iskolába bemen autóktól, és
attól, hogy kiszaladjanak az utcára.
A Képvisel testület a Mandulasor
közútra zsákutca és 2,2 m szélességi korlátozó tábla elhelyezésér l döntött a telektulajdonosok
kérelmére.
A Fels örsi Falunapok 2005.
programjait jóváhagyták a Képvisel k azzal, hogy a fels örsi
fiatalok táncbemutatójához 20
ezer Ft-tal járulnak hozzá.

A képvisel -testület kiadványa
A Balaton Fejlesztési Tanács
pályázatára be kell adni a Bornapok és a Falunapok programjait,
mert a kiadások 50%-ához hozzá
lehet jutni eredményes elbírálás
esetén.
Önkormányzatunk
egyhangú
szavazással hagyta jóvá a Balatonalmádi Kistérség Többcélú
Társulása társulási megállapodását. (Sajnos a kell számú települési szavazat nem született meg a
Társulás létrehozásához, így
2005-ben sem sikerült azt megalakítani).
A közterületek rendbetételéhez
52 ezer Ft-ért vásárolt f nyírót az
Önkormányzat.
A Veszprém Megye Idegenforgalmáért Közalapítványhoz 68
ezer Ft-ra benyújtott településképeslap pályázaton 42 ezer Ft-ot
nyert a Vendégváró Egyesület,
ezért a hiányzó összeget (26 ezer
Ft-ot) az Önkormányzat biztosítja.
Az Óvodakerítés javításához 225
ezer Ft-tal járult hozzá a Képvisel -testület, és az önkormányzat
közbeszerzési szabályzatát is
jóváhagyta.

Nem csak szerencsét hoznak
Amikor látjuk a kéménysepr t,
felmerül bennünk a kérdés, miért
is jönnek a feketeruhás szakemberek?
A kéménysepr k feladata a kémények ellen rzése és tisztítása,
melyhez a tulajdonosnak biztosítani kell a feltételeket. A kéményseprést törvények és rendeletek
szabályozzák és írják el kötelez en. A tevékenységet 3 f szempont szerint végezzük, élet és
vagyonvédelem és a megel z

Fels örsi Hírmondó
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 berendezések és a kémények. Egy nem
ellen rzött és karbantartott f tési
rendszer, mint azt a híradásokból
tudjuk, akár emberéletet is követelhet. Nem lehet figyelmen kívül
hagyni, hogy a gazdaságos energiafelhasználáshoz nagyban hozzájárul a megfelel , karbantartott
f tési rendszer is. Ezért írják el a
jogszabályok a kötelez kémény
ellen rzéseket. A szilárdtüzelés
kéményeket évente kett alkalommal ellen rizzük és tisztítjuk.
A gáztüzelés kémények esetében évente egy alkalommal keressük fel a tulajdonosokat ellenrzés és a szükség szerinti tisztítás céljából, valamint ellen rizzük a füstgáz maradéktalan távozását.
Tehát kéménysepr
ellen rzi,
hogy a kazán és a kémény „összhangja” megfelel -e. A tartalékkéményeket évente egy alkalommal ellen rizzük. Az utóbbi kéménytípusokba tartoznak azok a
kémények, amelynél tényleges
használat
nincs
—
tüzel berendezés nincs csatlakoztatva rá-, de jogszabály szerint
használható állapotban való tartása szükséges. A közszolgáltatás
az üdül kre is kiterjed, melyek
szilárdtüzelés és tartalékkéményeit négy évenként kell ellenrizni és tisztítani. A kémények
ellen rzése önmagában nem elég.
A gázkészülékeket is karban kell
tartani. Jelenleg a jogi szabályozás nem megoldott a gázkészülékek ügyében, azonban célszer
minden f tési szezon el tt hozzáért szakemberrel átvizsgáltatni a
gázkészülékeket is. Egyre nagyobb problémát jelentenek a
lakások korszer sítése után fellép üzemzavarok. Az egyik legf bb probléma az épületek h szigetelése után jelentkezik. Felújítás után gyakran hívják a kéménysepr t, gázkészülék szerel t,
hogy a „kazán mindig lekapcsol”.
A probléma egyik része a nyílászárókban keresend ! A meglév
15-20 éves fa ablakokat, ajtókat
kicserélik egy modern ún. fokozott légzárású nyílászáróra. Ezen

2
nyílászárók a lakásba való leveg bejutást
megakadályozzák,
melyre bizony a gázkészülékeknek 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 készülékeket. Ezek a készülékek a helyiségb l szívják ki a leveg t —
természetesen ez a feladatuk-, de
nem minden áron! Egy ventillátor
teljesítménye nagyobb mint a
kémény huzata, tehát az égésterméket vissza tudja szívni a kéményb 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 mekkora a visszaáramlás mértéke.
Minden hasonló esetben gondoskodni kell a leveg -bevezetésr l,
a kereskedelemben kapható légbevezet k alkalmazásával. Ha a
gázkészülék körül észlelünk
páralecsapódást, akkor a f tési
rendszerünk nem m ködik megfelel en. Ilyen esetben azonnal
szakembert kell hívni! Sajnos a
gyakorlati tapasztalatok azt mutatják, hogy a fentiekben említett
problémák mára mindennapossá
váltak. Ezért minden esetben, ha
felújításba fogunk el zetesen
egyeztessünk szakemberrel! Néhány ezer forint többletköltség
miatt ne kockáztassuk az életünket!
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. Mindöszsze egyetlen bejelentést kaptunk,
amely azonban eltér az eddig
megszokott, vagyon elleni b ncselekményekt 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 személyiségi jogok miatt nem is lehet olyan

részletességgel tárgyalni, hogy
abból esetleg a szerepl k felismerhet 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 bejelentés, 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 lehet ség, mint a törvényben számunkra meghatározott feladatok
következetes végrehajtása. Minden 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 súlyosabb b ncselekmény is megvalósul – él a bíróság az el zetes
letartóztatás intézményével is.
Talán az eddig leírtaknak is érezhet egy kis negatív kicsengése,
de annak érdekében tárgyaltam
b vebben e b ncselekményfajtáról, mivel egyre inkább elburjánzó jelenségr l van szó, és bizonyára az is nyilvánvaló az Önök
számára, hogy a probléma társadalmi jelleg , ennek okán a rendrség nem alkalmas a teljes felszámolására, ehhez összefogás
kell, mert mi csak a tüneti kezelésre vállalkozhatunk.
Az elmúlt hónapban más b ncselekményr l nem érkezett bejelentés, ami nagyon örvendetes, hiszen a községhez tartozó nyaralóövezetek ezúttal sértetlenek maradtak. 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 eredményesen dolgoznak k is, az
biztos, hiszen ahogy jeleztem

Fels örsi Hírmondó
Önöknek, az elmúlt hónapban
nem érkezett vagyon elleni b ncselekményr l bejelentés. Továbbra is gondot jelent a közlekedés helyzete, hiszen nagyon
sokan vannak még, akik a község
jobb min ség útjait versenypályának tekintik, és ezért e tekintetben 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 rjár r jutni. Kérem, ne tekintsék
felesleges zaklatásnak intézkedéseiket, hiszen mindannyian azon
dolgozunk, hogy közútjaink biztonságosak 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 Kézm ves foglalkozás
( Vászoly)
este: tábort z + szalonnasütés
2 nap:
délel tt: gyalogtúra
Zádorvárra
itt Kincskeresés +
viziélettani vizsgálatok
délután: Kézm ves foglalkozás
(gyertyaöntés stb.)
este: Bátorságpróba !
3. nap:
délel tt: Boncolás! ( hal,
béka) Céllövészet
délután: ebéd után csomagolás
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 Horgászegyesület meglátogatása
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június 13. Sport nap Akadályverseny!
Az akadályversenyre feln tteket
is várunk!
Az a csapat aki feln tteket hoz
magával +5pontot szerezhet
csapatának személyenként!
június 14. Rend rnap az iskolában! Kerékpárverseny!
Anyukák gofrit sütnek a gyermekeknek!

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 igyekeznek, 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” ( Bpr 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 járassa. 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 családias hangulatban.
Az persze „türelmet” hirdet
korunkban elképzelhetetlen, hogy
a szül k elég tekintélyes csoportját 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 alapvet en meghatározó kérdések ezek.
A legjobb b nmegel zési program 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 megkövetelik a teljes odaadást, csak
éppen a legfontosabb feladatokhoz, -ban nem.
A Teremt adjon Önöknek álhatosságot,
rendíthetetlenséget
munkájukhoz!
Tisztelettel: Bolla Marianna

Ezt a levelet a rádióban elhangzott riport meghallgatása után írta
Bolla Marianna a fels örsi iskola
igazgatójának. A riportban összehasonlításra kerültek a kisiskolák
a nagyiskolákkal. Úgy érezzük, a
község lakosai is elolvashatják
Bolla Marinna véleményét. Örültünk neki, hogy valaki a riportot
hallva id t, energiát nem sajnálva
tollat ragadott azért, hogy tudomásunkra hozza, mennyire egyetért 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 valamennyi itt él benyitna hozzánk
és megnézné mi mindent készítünk a rideg, kemény, de csodálatos
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 varázsát, a tükör ezerarcú felhasználását? Ez szinte lehetetlen! A készen kapható és megrendelhet
dísztárgyak, poharak és öblösüvegek feliratokra és versidézetekre, jókívánságokra várnak, mi
meg nagy-nagy szeretettel Önökre!
Naponta 13 - 17 óra között,
szombaton 9 - 12 óráig várjuk
látogatásukat, minden vásárlási

Fels örsi Hírmondó
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 kövér l, a vasról, javában tart a zimankó. 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 fogalmazva: kimerül a cs rünk. Hogy
egészségünket meg tudjuk rizni,
fel kell tölteni a kiürült raktárakat. A vashiány a leggyakoribb
hiánybetegség a világon, ezen
belül Magyarországon is. A legveszélyeztetettebb csoport a növekedésben lév k, valamint a
fogamzó képes korban lév n k,
utóbbiak a havi vérzéssel sok
vasat veszítenek.
A vas el fordulása szervezetünkben:
— a vörösvértestekben lév oxigént köt fehérje, a hemoglobin
alkotóeleme
— az izmokat alkotó fehérje,
szintén tartalmaz vasat
— a b r és a nyálkahártyák is
vastartalmúak
Milyen tüneteket okozhat a vashiány?
Legismertebb a vérszegénység.
Erre jellemz a vörösvértestek
számának és térfogatának csökkenése. Mivel az oxigénszállítás
szenved csorbát, ezért a beteg
fáradékonnyá válik szellemileg és
fizikailag egyaránt. Az agy következményes
oxigénhiánya
fejfájáshoz vezet. A vashiány a
szív munkáját is kedvez tlenül
befolyásolja. A b r színe sápadt,
ez csak jelzésérték . A nyálkahártyák és a b r kiszáradnak,
berepedeznek. Nyelési fájdalom
alakulhat ki. A körmök elvékonyodnak, töredeznek. Tipikus
elváltozás a kanálköröm. Az
immunrendszer érintettsége miatt
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gyakoriak a fert zések. A kisbabát váró n knél n a koraszülés
lehet sége és az újszülöttek alacsonyabb súlyal jöhetnek világra.
Mi vezet vashiányhoz? A két
leggyakoribb ok: a fokozott vasvesztés, illetve a szükségeshez
képest csökkent bevitel. Az els
esetben vérzés áll a vasvesztés
mögött. Ez élettani körülmények
között n knél fordul el a fogamzó képes korban.
Ezen életkoron kívül, valamint a
férfiaknál, ha vashiányos vérszegénységet találunk, mindig vizsgálni kell, hogy az emészt rendszer, 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 táplálkozási szokások. Sokkal ritkább a vas felszívódási zavara,
melyet az el bbi okok kizárása
után szakorvosi vizsgálatokkal
lehet igazolni. A vasbevitel módozatai:
Ha emészt rendszeren keresztül
kerül a vas a szervezetbe, túladagolás veszélye nem áll fenn,
mivel a bélben van egy gát, mely
a felesleges vasat nem engedi
felszívódni. A helyes étrend öszszeállításához 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 bels ségek, bárányhús, lóhús. Növényi eledelek: petrezselyem zöld,
lencse, bab, mandula, dió, mák,
ribizke, friss csipkebogyó, búzakorpa, szójaliszt. A közhiedelemmel ellentétben a spenót
ezeknél lényegesen kisebb menynyiséget tartalmaz. A vas felszívódását el segíti a C-vitamin. Így
a friss zöldségek, gyümölcsök C
vitamin tartalma kedvez en befolyásolja a velük együtt elfogyasztott táplálékokban lév vas felszívódását. A kávé, a tea viszont
gátolja ezt. A vashiány egyszer
laborvizsgálattal kimutatható. Ha
a természetes táplálékkal elégtelen a vas bevitele, gyógyszer

formájában kiegészíthet , mellyel
feltöltve a vasraktárakat, egyensúlyi állapotot lehet el idézni. A
gyógyszeres vasbevitel mindig
orvosi tanácsra történjen.

Dr. Benedek Adrienne

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

Tisztelt Fels örsi Lakosok!
Fels örs község Képvisel testülete a hagyományokhoz híven idén
is megrendezi a Fels örsi Napok
rendezvénysorozatot július 22-24ig. Törekvésünk az, hogy bemutassuk sz kebb környezetünk
értékeit, múltjával, történelmével
megismertessük az érdekl d ket,
valamint különböz programokkal szórakozásukat, kellemes
id töltésüket segítsük el . E
napok eseményei azonban kiadásokkal járnak, melyek fedezéséhez tisztelettel kérjük az Önök
segítségét. Amennyiben hozzá
tudnak és akarnak járulni a felmerül költségekhez, kérem, felajánlásukat tegyék meg a következ
számlaszámon:
1010482063002700-00000008 (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 támogatásra jogosultak azok a szociálisan rászorult személyek, családok, akiknek a családjában az egy
f re jutó jövedelem nem haladja
meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150 %-

Fels örsi Hírmondó
át (ez jelenleg 37.050,-Ft) és a
lakásfenntartás elismert havi
költsége a háztartás összjövedelmének 20 %-át meghaladja. A
lakásfenntartás elismert havi
költségét és nagyságát, a támogatás egy hónapra jutó összegének
kiszámítási módját az 1993. évi
III. tv. 38. § (3)-(4), (6) és (7)
bekezdései tartalmazzák. A támogatásról érdekl dni lehet a
Polgármesteri Hivatal Igazgatási irodájában.

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 beiratkozást, kérnénk szépen, pótlólag
még tegye meg. Minden érintett
gyermek személyre szóló meghívót kapott az óvodától, volt olyan
leend kis óvodás, aki személyesen vehette át a neki szóló levelet.
Így részesei lehettünk izgalmának, 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 gyermekeknek.
Az óvónénik apró kis ajándékaival, az üveglapra felfestett jeleikkel a leend ovisok büszkén
távoztak az óvodából. Akinek
volt ideje, betekinthetett a csoportok életébe, majd felhívtuk a
szül k figyelmét, hogy látogassanak 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. Szerencsés helyzetben vannak azok a
szül k és gyermekek, akik a
nagyobb testvérük által már ismerik az óvoda életét. Nagy felel sség hárul a szül kre azáltal, hogy
hogyan is készítsék fel gyermekeiket az élet els lépéseire,” tele
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aggódással” ? vagy” bizalommal,
bátorítással” ?, mi azt javasoljuk,
hogy a másodikat válasszák.
„ Keresem a gyermek titkát és
kérdezem: Hogyan segíthetnék
abban, hogy ÖNMAGA lehessen? „( 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 fárasztó 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.) Otthonról hozott virágokkal díszítik fel a
termeket, énekelgetnek, és közben 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 helyükre az édesanyjukat. Boldogok
a gyermekek, hogy e napon sokkal szebb és csinosabb az anyukájuk, és csak értük jött el, és csak
is rá kíváncsi. Jó látni a büszke
édesanyák örömt l könnyes szemét, ahogy figyelik a gyermekeik
szereplését. Verssel, énekkel,
saját maguk által készített ajándékkal és virággal köszönik meg
az édesanyjuk gondoskodását és
szeretetét. A gyermekeink nevében az újságon keresztül szeretnénk köszönteni a nagymamákat
és az édesapákat, akik nem lehettek jelen az anyák napi m sorunkon, a helysz ke miatt. „ Édesanyám, nagymamám és édesapám, vedd e csokrot, ráadásul
ezt a csókot. Szívem telve szeretettel élj sokáig, hogy nevelj fel.
Élj sokáig számos évig, boldogságban véges — végig.” (Kiss
Jen ) Május 02.-án gyönyör
napfényes id volt. A csoportban
beszélgettek az óvó nénik a
gyermekekkel, hogy kinek állítottak
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 dalaikat 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 óralánc, 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! Maradjunk itt! Szuper a kégli, van kaja, pia. Miért kockáztatnánk?
- Gyerünk csak! Meglátod ez egy
jó kis kaland lesz, de ha nem
tetszik a kinti élet, visszajövünk.
- Na jó, veled tartok.
Egy-két tornamutatvány a terrárium csúszós üvegfalán, és a két
kis hörcsög elindult a nagyvilágba.
- Te jó ég! Hová lett ez a két
b zpamacs? Gyertek gyorsan,
elt ntek a hörcsögök!
- kiáltott fel Anyu. Azonnal keressétek meg ket, nem t röm,
hogy a lakásban sétáljanak. Elhúzogattunk, eltologattunk minden
bútort, asztalt, ágyat, szekrényt.
Végül a legbels sarokban találtunk rá az egyik reszket szökevényre.
A Tesómnak minden ügyességére
szüksége volt, hogy elkapja,
miközben Anyu és én egy fotelban állva összekapaszkodtunk, és
hisztérikusan visítoztunk.
- Ott megy, kapd el! El ne szaladjon!
A hörcsögvadászat mér kezdett az
éjszakai órákba nyúlni. A másik
hörcsög közben már a nappaliban
kirándult, ide-oda cikázott, ennivalót kereshetett, de nem talált.
Ez volt a mi szerencsénk, így
vettük észre.
- Ott van, ott sétál! - sikított
Anyu, akir l tudni kell, hogy

Fels örsi Hírmondó
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 rohangálásban 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 kalandokról!
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, határozottan 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 közöljük!
Dicséret illeti az alábbi tanulókat
a versenyen való részvételét és
eredményes szereplésükért. Az
munkájukat is oklevéllel jutalmazta a zs ri.
-

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

Sz ll s Réka
részére
az

„Ami a szívedet nyomja!”
Megyei vers- és prózaíró
pályázaton

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

A rendezvényen való részvétel
eredményessége
bíztatónak
mondható. Köszönet a részvételi
lehet ségért az Önkormányzatnak.

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.

A Fels örsi Vendégvárók Egyesülete nevében,
Hajdu Ágnes

Roadshow a Balaton népszer sítéséért, 2005. április 27 Bécs
A Magyar Turizmus Rt szervezésében negyedik alkalommal megrendezett 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 rendezvényen a Fels örsi Vendégvárók
Egyesülete is képviseltette magát.
Az egyesületet a neves rendezvényen 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 várhatók a Balatonnál. Kolber István
regionális fejlesztésért és felzárkóztatásért felel s tárca nélküli
miniszter kifejtette, hogy a Balaton fejlesztése Magyarország
egyik kiemelt programja 2007 –
2013 között. A sajtókonferencia
után az újságírók és az idegenforgalmi irodák képvisel i felkeresték a kiállítókat. Kolber István
személyesen is üdvözölt minden
egyes kiállítót.
A rendezvény közönségnek szóló
részében, mely 17 órakor kezd dött, a balatoni üdülési lehet ségekr l , szolgáltatásokról kaptak
tájékoztatót az érdekl d k.

Gólyahír
Lomtalanítás
Szül
2005. k:
június 6-7-én Fels örs
Pleszinger
község
kül-Mónika
és belterületén
Szakács Tamás
lomtalanítás
lesz.
Gyermek:
Szakács Mátyás
Gratulálunk
a kisbabához!
Ingatlan!
Újonnan épített, vagy újszer állapotú 4 szobás
családi házat, valamint 3
szobás családi házat 20
MFt körüli értékben keresünk megvételre. Keresünk továbbá különálló
lakrészt, saját kertrésszel
hosszú távra albérletbe.
Ár max 35 EFt/hó.

Angol alapfokú nyelvtanfolyam a
Teleházban!
Figyeljék a plakátokat a
pontos id pont és az ár miatt!
Tel.: 06/87/577-011
Mail: pchospital@pchospital.hu

