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A testületi lésen történt
2004. március 1-én soros ülést tartott a
Képvisel testület.
Els ként megválasztotta Vári Piroska m vel désszervez t a Kulturális, Oktatási és Sport Bizottság tagjának.
Vári Piroska letette az esküt.
A Képvisel testület kiválasztotta a szociális bérlakás
kivitelez jének a Struktor Kft-t. A beruházásnak október 31-ére el kell készülnie a pályázatban foglaltak
szerint.
A Képvisel testület eldöntötte, hogy a falufejlesztés
keretében milyen feladatokat óhajt megoldani – pl.
Prevics-ház, Geológiai csoda, turistaútvonal kialakítása
a Malom-völgyben, útépítés, faluközpont rekonstrukció.
A jegyz beszámolt a Polgármesteri Hivatal 2003. évi
munkájáról. A beszámolót elfogadták a képvisel k.
A Képvisel testület elfogadta a 2004. évi munkatervét,
és döntött arról, hogy beadja a pályázatát az iskola nyílászáróinak cseréjére.

Falunk tisztaságáról
Önkormányzatunk –1990 óta, mióta csak létezik- egyfolytában harcot vív a település tisztaságáért az emberekkel, a természettel, az elemi er kkel.
Külföldön járva példát lehet arra látni, hogyan viszonyulnak az emberek saját környezetükhöz. Vannak
civilizációk, ahol jóérzéssel megy ki az ember az utcára,
természetbe, mert tudja, nyugodtan teheti. Szemét,
érzékszerveit nem zavarják meg a b zös, írdatlan menynyiségben szanaszét hever szeméthalmok. Más országokban viszont az árokpartok, az utak szélei, az erd k, a
vizek, az egész természet fuldoklik az eldobált, elhajított, hegyekké növ szemétt l.
Nálunk valami köztes állapot uralkodik. Házunk, kertünk viszonylag rendben van, de az erdeink, árokpartunk már kevésbé. Valami baj van az emberek szemléletével. Nem értik meg, hogy sohasem lesz rend akkor, ha
csak a „magunkéra” vigyázunk. A közé, a falué már
juthat ebek harmincadjára. Mert mi indokolja azt, hogy
a házak körüli udvarok rendezettsége mellett sokszor a
ház el tti közterület, árok tele van szeméttel, m anyag
flakonokkal, cigarettás dobozokkal. S az utak mentén
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sokszor csekkekkel, személyes holmikkal teletömött
öreg táskák, zsákok, kidobott mosógép, centrifuga,
kályha, wc csésze és egyéb használati eszközök „díszítik” a tájat. Az utcán járva gyakran látja az ember, hogy
megeszik a csokit és eldobják a papírját, kiürül a cigarettás doboz, összegy rve a földre kerül, s a kifogyott
üdít s flakont is ott görgeti az utakon a szél.
Lassan elolvad a hó, megérkezik a tavasz, s a hó alatti
világból el t nik majd a téli szemét, a bemocskolt világ.
A síkosságmentesítés során is sok-sok szóróanyag került ki, amit el kéne távolítani. A tavaly felújított útjaink
szépek voltak, amikor leburkolták ket, ám az idei tavaszra már bizony takarítani kell, hogy újra jószívvel
tudjunk járni rajtuk.
A falugondnoki szolgálat eddig is mindent megtett a
falu tisztaságáért, de elkel a segítség, a jószándék a
település lakói részér l is. Látni házakat, amik el tt
mindig tiszta a járda, virágoktól pompázik a kerítés és
járda közti közterület, s még az úttestet magát is szívet
melenget en tisztára söprik. Engedjék meg, hogy megkérjek minden fels örsi Lakost, hogy nézzék meg a
különbséget egy ilyen járda és útrész és egy olyan között, amit nem takarítanak.
Kérem, segítsenek szebbé, tisztábbá tenni falunkat!
Mert az elhanyagoltság helyett a gondozottság érzése
fölemel , szemet gyönyörködtet . 430 ház van a faluban és 1724 ha terület, amelyet képtelenség csak a hivatalnak rendben tartani. A község lakossága nélkül nem
megy. Ismét kérem, segítsenek! Segítsenek lesöpörni
majd a hóolvadás után az utakat, a kocsik által fölvágott
közterületeket elgereblyézni, a kerítések tövét virággal
beültetni, a gazt kihúzogatni, a házunk körül lév szemetet összeszedni, és legf képpen zsebbe, szemetesbe
tenni az odavalókat, hogy közös örömünkre tisztább,
rendezettebb, emberibb legyen környezetünk. Hogy
öröm legyen sétálni benne, leülni az erd kben és a mez kön a pokrócra, gyönyörködni a tájban, és kocsiba
ülve büszkének lenni arra, Fels örs tisztább település,
mint bármelyik szomszédja.
Kérem, segítsenek abban, hogy ez így legyen.

Kenézné Berei Györgyi
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Farsangi Terembajnokság a Hamuház
fogadóban.
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Február 28-án, szombaton nagy siker terembajnokságot szerveztünk. A szép számú jelentkez az alábbi
sportágakban nevezhetett:
•
•
•
•
•

Asztali tenisz egyéni
Asztali tenisz páros
Biliárd
Csocsó
Szkander

A versenyzés komoly díjazásért folyt.
1. hely: Emlékplakett, oklevél, 2000Ft érték fogyasztási bon a Hamuház fogadóban.
2. hely: Oklevél + egy üveg pezsg a Sportegyesület
felajánlásában.
3. hely: Oklevél + egy üveg bor a Hamuház fogadó
felajánlásában.
A kés délutánig tartó esemény nagy sikert aratott a
résztvev k körében, a szervez k ígéretet tettek a folytatásra.
A díjazottak névsora sportáganként:

Csocsó

1: Szendrei Szilvia – Prazsák Zsolt
2: Mórocsa László – Szendrei Ern
3: Vass Zsolt – Borbély György

Biliárd

1: Galambos Zsolt
2: Kopcsándi Sándor
3: Csóti László

Szkander

1: Borbély György
2: Nagy István
3: Szendrei Ern

Asztalitenisz
egyéni

Asztalitenisz
páros

1: Galambos Zsolt
2: Papp Gyula
3: Nagy István
1: Galambos Zsolt - Borbély György
2: Nagy Zoltán - Vass Zsolt
3: Papp Gyula - Angyal István

Szervez k: -Fels örs község Kulturális Oktatási és
Sportbizottsága
-Hamuház fogadó
-Fels örs Sportegyesület
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A Hamuház fogadó továbbra is várja az érdekl d ket,
minimális terembérleti díjért lehet a fenti sportágakat
gyakorolni.
Kálmán István
szervez

Szájüregi gócok általános hatásai
Szervezetünk kapuja a szájüreg. Ezen keresztül vesszük
fel mindennapi kenyerünket, és biztosítjuk folyadékszükségletünket. A felvett táplálékok nem sterilek,
baktériumok, vírusok kis mennyiségben mindig megtalálhatók bennük. Gyakran egyéb anyagok is érintkezésbe kerülnek szájüregünkkel, p1. kézzel nyúlunk a
szánkhoz, megnyaljuk az ujjunkat, vagy éppen bélyeget
nyalunk. A szájüregben lév nyál ezeket a bevitt kórokozókat nagyrészt hatástalanítja, illetve a lenyelt,
gyomorba került fert z ágensek a sósav hatására elpusztulnak.
Azonban vannak a száj üregben olyan elváltozások,
melyek kedvez táptalajt nyújtanak ezen baktériumok
megtelepedésének, majd szaporodásának.
A nem kell en mosott fogakon lepedék jelenik meg. Ez
a fogak nyakán, valamint az egymás felé néz fogak
felszínén a leggyakoribb. Ebben megtapadva a baktériumok, kiváló szaporodási helyekre lelnek. A baktérium
tömeg az után gyulladást vált ki a fogínyben, mely
nehezen tisztít ható, és mintegy öngerjeszt fogínygyulladás lesz a következmény.
Milyen következményekkel jár egy tartósan fennálló
fogínygyulladás?
El ször a helyi hatásokat vizsgáljuk meg. Egy hosszantartó gyulladásos közegben károsodik a fogágy, el bbutóbb kilazulnak a fogak. A fognyakak szuvasodásában
is szerepelhet oki tényez ként. De sokkal ijeszt bb,
távoli betegségek kiváltója is lehet. Részben a baktériumok, részben a következményesen termel dött kémiai
anyagok, melyek az érfalak gyulladása következtében
fokozottabban át járható falán keresztül bejutnak a keringésbe, eljutnak távoli szervekbe, azok betegségét
okozva. Szakemberek egyre gyakoribb összefüggést
látnak a szívinfarktus és a hirtelen agyi történések, valamint a tartós fogágy betegségek között.
A fentebb említett fogíny gyulladásból felszabaduló
kémiai anyagok a keringéssel el jutnak a szív, valamint
az agy kis ereihez, melyek bels rétegét megbetegítve,
annak olyan fokú sz kületét okozzák, melyek azon
szervek akut vérei- látási zavarán alapuló életveszélyes
kórképeket okozhatnak.
Mit tehetünk ellene?
El ször is rendszeres, jó min ség , gyakran, (legalább 3
havonta) cserélt fogkefével való fogmosás. Ajánlott
lenne minden étkezés után fogat mosni, ez azonban nem
mindig oldható meg. De legalább este, lefekvés el tt
mossunk fogat, ugyanis az éjszakai nyáltermelés nagyon
minimális, így a fogak természetes tisztulása éjszaka

elmarad. Fontos a helyes fogmosás végzése, mely függ leges irányú legyen és legalább 1—2 percig tartson.
Gyakran még ezzel sem védhet ki a fogínybetegség,
ezért fél-egy évente panasz nélkül is nézessük át száj
üregünket fogorvossal, panasz esetén pedig azonnal.

Rend rségi hírek
Szerencsés id szakot zártunk legutóbbi lapszám óta,
hiszen nem jelentettek betöréses lopást a község területér l. Büntet feljelentés érkezett ugyan, amely feltehet en egy hosszabb vizsgálatot igényl ügyr l szól, s
mivel személyiségi jogokat sértene, ha ennél többet
írnék, így maradok a puszta ténynél, a feljelentésnél.
Az, hogy ilyen helyzet állt el , ennek pozitív tartalmát
megítélésem szerint nem csak a rend ri munka sikerének értékelhetjük, hanem annak is, hogy egyre többen
segítik munkánkat a civil lakosok közül akár olyan
formában is, hogy a polgár r egyesület munkájából
veszik ki a részüket. Természetesen nagyon fontos
számunkra az önkormányzat támogatása is. Még akkor
is, ha tudjuk, hogy nagyon komoly nehézségekkel küzdenek, hiszen az
költségvetésük is rendkívül sz kre
szabott.
Tekintettel arra, hogy most nincs igazán ok arra, hogy
b nügyekkel foglalkozzam, néhány gondolatot engedjenek meg az elmúlt évr l, hiszen a cikkírás id pontjában
tartjuk az 2003. év feladat-végrehajtásáról szóló állományértekezletünket. Itt kerül sor az idei év feladatmeghatározására is. Az nyilvánvalónak látszik, hogy
nem változott lényegében a b nözés szerkezete. A legtöbb b ncselekményt, az összesnek mintegy 60 %-át a
nyári hónapok alatt követik el. Ez azért érdekes Fels örs
vonatkozásában, mert mint háttér-település itt a korábbi
években fordított volt ez az arány. A nyaralóövezetek
sérelmére az szi-téli id szakban több b ncselekményt
követtek el, mint az év hátralév részében az egyéb
b ncselekmények tekintetében. Ez azért is érdemel
kiemelt figyelmet, hiszen a beszámolómat is ezzel kezdtem, hogy a nyaralóövezetek egyre nagyobb biztonságban vannak, és adódik ebb l a feladat is, hogy most már
jelent s er ket kell koncentrálnunk a nyári szezon id szakára. Minden önkormányzat, így a fels örsi is különböz rendezvényekkel igyekszik vonzóvá tenni a
települést a turisták számára - bizonyára így lesz ez
2004-ben is. A mi feladatunk és az önkéntes segít inké
is az, hogy ezeken a rendezvényeken is tudjuk biztosítani a közrendet, a köznyugalmat.
Külön figyelmet érdemel a közlekedés helyzete. Ezt
azért tartom fontosnak kiemelni, mivel mindkét id szak,
a mostani és a nyári szezon is rendelkezik olyan sajátosságokkal, amelyekre rend ri eszközökkel is figyelnünk
kell. A mostani id szak legnagyobb gondja az, hogy
minden jószándékú figyelmeztetés ellenére is, még
mindig nagyon sokan vannak, akik nem megfelel m szaki állapotú járm vel vesznek részt a forgalomban,
s t két helyi polgárral szemben folytatunk jelenleg is
ittas járm vezetés miatt eljárást. Több figyelmetlenségb l bekövetkezett baleset is történt a község területén,
amelyek kisebb anyagi károkat okoztak ugyan, de ez
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csak a szerencsén múlott, és nem a járm vezet kön. Az
idei évben már a felújított, jó min ség utakon közlekedhetnek a gépkocsik, ezért szintén fontos feladatunk
lesz, hogy az el írt sebességkorlátozásokat betartassuk a
járm vezet kkel.
Végezetül szeretném kérni Önöket, Tisztelt Újságolvasókat arra, hogy akár névvel, akár név nélkül segítsék
észrevételeikkel, felvetéseikkel munkánat, hiszen a
rend ri munka soha nem lehet öncélú, és csak akkor
válik eredményessé, ha ebben Önök is közrem ködnek.
Csak emlékeztet ül szeretném itt leírni azt a telefonszámot, amelyen üzenetrögzít fogadja hívásaikat.
Igérem mi minden problémára, bejelentésre reagálni
fogunk. A telefonszám: 88/43 -464
Balatonalmádi, 2004.02.25.
Grúber Sándor r. alezredes
rend rkapitány

Lomtalanítás
Az Önkormányzat felhívja a Lakosság figyelmét arra,
hogy 2004. március 27-30-ig lomtalanítási akciót szervez. A Kommunális Rt március 31-én (szerdán) szállítja
el a kapuk elé kirakott szemetet. Kérjük a Lakosságot,
hogy veszélyes hulladékot és építési törmeléket ne rakjanak ki, mert annak elszállítása nem része az akciónak.
(A külterületi lomtalanítás 2004. június 5-6-án lesz, az
elszállítás 7-én.)
Kenézné Berei Györgyi

Teleház és Konditerem
szolgáltatásai:

Kutyaiskola

Március 7-én 9h-tól újra indul a kutyaiskola a sportpálya mellett. Jelentkezni lehet a helyszínen, illetve Rusrai
Zoltán oktatónál.
Tel.: 06 20 427 1698
Fels örsieknek külön kedvezmény!
E-mail: kutyaiskolafelsoors@freeweb.hu

Torna

2004. március 3-tól er sít , alakformáló tornát indítunk
(Callanetics)
Helyszín: Malomvölgy Általános Iskola
Id pontok: hétf , szerda, péntek 18-19 óra.
A tornához szükséges: kényelmes ruházat és tornasz nyeg.
A torna díja: nincs
Korhatár: nincs.
Szeretettel várunk mindenkit!
Érdekl dni lehet: Plell Olga
Tel.: 06 87 713 034
Mobil: 06 30 421 6543

Számítógéphasználat
Internet
Gépelés, szövegszerkesztés
Nyomtatás
Szkennelés
Névjegykártya készítés
Számítógép értékesítés, szerviz
Folyamatosan fejlesztett gépparkkal és hálózati játékokkal várjuk kedves vendégeinket.
Új számítógépek akciós áron!
Celeron 2,4 konfiguráció 40 Gb-os HDDvel, CD, 256Mb RAM-al, 128Mb-os VGAval már 69500Ft-ért!!!
Az ár az áfát nem tartalmazza!

Nyitva:
Hétf -Péntek: 800-1000 1500-2000
Szombat:
1500-1900
Tel.: 06/87-577-011
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