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mara tartott el adást az Európai
a tábornál lév önkormányzati
Unió és a kisvállalkozások
lakásban lakókat a lakbérhátracímmel. A vállalkozók megislék kifizetésére.

Fels örsi Hírlap
A település hulladékgazdálkodási tervének elkészítésére pályázatot kell beadni a Balaton
Fejlesztési Tanácshoz, amenynyibe kiírják azt.
Az orvosi rendel akadálymentesítését meg kell oldani a m ködési engedély bevonásának
elkerülése érdekében, és az
ÁNTSZ – t l haladékot kell
kérni a tervezés és megvalósítás idejére.
A Képvisel testület általános
tartaléka terhére 1000 Ft-tal
támogatja az Alsóörs, Csopak,
Lovas, Paloznak és Fels örs
Önkormányzatai által szervezett
„Mandulavirágzás
és
Olaszrizling” program megvalósítását. Ebben megyei újságok újságíróit, TV-seit látjuk
vendégül, s mutatjuk be a
mikrorégió településeit.
A már hagyományos – el bbi 5
falu
közös
rendezvénynaptárának kiadását
40 e Ft-tal támogatják a képvisel k.
A Képvisel testület megrendeli
Simon Gábortól a Ravatalozó
tetejére készítend csúcsdísz
faragási munkáit.
A Kulturális, Oktatási és Sport
Bizottságot felkéri a Képvisel testület, hogy dolgozza ki a kábeltévén keresztül m köd
Képújság m ködési feltételrendszerét, és gondolja át a
Fels örsi Hírmondó arculatának és megjelenési gyakoriságának kérdését.
A Testület elhatározta, hogy
150 ezer Ft összeghatárig 2 db
hangfalat és 1 db er sít berendezést vásárol, hogy az ünnepélyek hangosítását meg lehessen
oldani.

Hírek a Megyeházáról
2004-02-01
Az évente megrendezésre kerül országos turisztikai évadnyitón a budapesti kongresszusi központban jelen volt
Veiland László, a Turisztikai Hivatal vezet je. Átadásra kerültek a
szakmai szervezetek díjai: az év
idegenforgalmi
menedzsere
Csákvári Árpád, a Balatontourist
Rt. vezérigazgatója lett, míg a
legjobb kempingvezet a társaság
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révfülöpi egységének vezet je,
Balogh Ildikó.
2004-02-07
Székesfehérváron, a Szent István Galériában Kuti
Csaba a megyei közgy lés elnöke
részt vett az újonnan alakult F
(figurális) Képz m vészeti Csoport bemutatkozó kiállításának
megnyitóján, melynek megyénkb l
tagja Diénes Attila szobrászm vész, Horváth Lajos, Ughy István
és Kádár Tibor fest m vészek.
2004-02-13
A
Megyeháza
Gobelin termében Patka László
kulturális
referens
mondott
laudációt azon az ünnepségen, ahol
a nyugdíjas köztisztvisel k körében Szász András, a Veszprém
Megyei Tanács hajdani elnökhelyettese 80. születésnapján Kuti
Csaba a megyei közgy lés enlöke
adott át PRO COMITATU kitüntetést.
2004-02-13
Veszprémben a
Megyeházán tartotta soros ülését a
Közép-Dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács. A tanácskozáson
részt vett Nagy Sándor államtitkár,
aki többek között beszélt a területfejlesztés várható átalakulásáról
valamint Kuti Csaba a Veszprém
megyei, Szabó Gábor a Fejér megyei és Agócs István a KomáromEsztergom megyei közgy lés
elnöke is.
2004-02-19
Ülést tartott a
Megyei Önkormányzat Közgy lése. A képvisel k els napirendként
támogatták dr. Bánfi Ferenc dandártábornok úr kinevezését a
Veszprém
Megyei
Rend rf kapitányság élére, majd
elfogadták a megyei önkormányzat
2004 évi költségvetését.
2004-02-20
A Magyar Turizmus Rt. 2004. évi marketingtervének részleteir l adott számot a
Megyeházán megjelent 150 szakembernek (négy megyéb l) dr.
Galla Gábor vezérigazgató; a
2004. évi pályázatokról a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium
képvisel je tájékoztatta a résztvev ket.
2004-02-20
Megjelent
a
Megyei Turisztikai Hivatal legújabb, Konferencia helyszínek
Veszprém megyében cím háromnyelv kiadványa. A 20.000 példányban megjelent, ingyenes katalógus 40, konferencia rendezésére
alkalmas szálláshely adatait tartalmazza fényképpel illusztrálva.
Az üzleti találkozók lebonyolításá-

ra alkalmas 27 hotel és panzió
kondíciói külön fejezetben találhatók. A megye városaiban, konferenciák megrendezésére igénybe
vehet termek adatai is prospektusunk részét képezik.
2004-02-23
A franciországi
Maine-et-Loire megye 12 tagú
delegációja látogatott el Veszprém
megyébe, hogy Kovászna megyével és megyénkkel egy háromoldalú megállapodást írjon alá. az aláírásra a Megyeháza Szent István
termében került sor ünnepélyes
küls ségek között. Az aláíró három megyei elnök örömmel üdvözölte az eseményt, és kifejezte
reményét a további együttm ködés
hasznosságára és sikerére vonatkozóan.

A Megyei Állategészségügyi és Élelmiszerellen rz
állomás tájékoztatója
Tájékoztatom a Lakosságot, hogy
folytatódik a rókák és egyéb vadon
él ragadozók veszettség elleni
orális immunizálása. A vakcina
kihelyezési módja repül gépes
kiszórás, valamint a Balaton partján kézi kihelyezés, melynek várható id pontja 2004. április 13-19.
Az immunizálás idejére valamint
azt követ 21 napig – 2004. április
13-t l
2004.
május
10-igVeszprém megye területére ebzárlatot rendeltek el. Ezen id alatt
megtiltom a sertésállományok
(kondák) kihajtását, legeltetését.
Dr. Édes Géza
Igazgató f állatorvos

Közlemény
Súlyos mozgáskorlátozottak részére megállapítható közlekedési
támogatási kérelmeket 2004. április 30. napjáig lehet benyújtani a
Polgármesteri Hivatalban.

A kutatás illetve közvetlen
üzletszerzés célját szolgáló
adatkezelésekr l
Az elmúlt id szak növekv számú
panaszai arra utalnak, hogy a polgárok nem kapnak megfelel tájékoztatást arról, hogy lehet ségük

Fels örsi Hírlap
van nyilatkozatukkal megtiltani,
illetve korlátozni a közúti közlekedési nyilvántartásban és a személyi
adat- és lakcím nyilvántartásban
nyilvántartott adataik közvetlen
üzletszerzés (direkt marketing),
tudományos kutatás, közvéleménykutatás és piackutatás céljára történ felhasználását.
A közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV.
Törvény és a polgárok személyi
adatainak és lakcímének nyilvántartásáról szóló 1992. évi LXVI
törvény az adatalanyok hozzájárulásától függetlenül teszi lehet vé
bármely polgár, jogi személy, vagy
jogi személyiséggel nem rendelkez szervezet számára, hogy az
említett adatbázisok segítségével a
személyek és járm vek adatait
direkt marketing, tudományos
kutatás, közvélemény kutatás és
piackutatási célú megkeresésekre
felhasználja. Az adatok kiadását,
illetve egyéb módon történ felhasználását az érintettek korlátozhatják, azonban az Adatvédelmi
Biztos irodájához érkez ilyen
tárgyú beadványok emelked
száma arra enged következtetni,
hogy a Belügyminisztérium, illetve
a nyilvántartás szervei err l szóló
tájékoztatása ugyan sokakhoz
eljutott, mégis számos polgár nem
értesült még e lehet ségr l.
Felhívom az állampolgárok figyelmét, hogy a lakó- vagy tartózkodási helyük szerint illetékes
jegyz höz
(Okmányirodához),
vagy a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó
és Választási Hivatalának Ügyfélszolgálati Irodájához (1094. Budapest IX. ker. Balázs Béla u. 35.)
címzett nyilatkozattal (ajánlott
levélben, vagy személyesen) megtilthatják, hogy személyes adataikat ilyen módon felhasználhassák.
Az adatszolgáltatást tiltó/korlátozó
nyilatkozatok nem érintik a törvényben el irt adatok nyilvántartását és adatszolgáltatások teljesítését. Mivel a szóban forgó nyilvántartások nem kapcsolhatóak össze,
az állampolgároknak a két nyilvántartásban szerepl adataikra nézve
külön-külön kell kérniük a letiltást.
Felkérem az önkormányzati jegyz ket, hogy a jelen közleményt a
helyben szokásos módon hozzák
nyilvánosságra, és tájékoztassák a
polgárokat a letiltás jogáról.
Dr. Péterfalvi Attila
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„HAGYD ABBA ÉS
NYERSZ!”
A „ Hagyd abba ás nyersz „ dohányzásról leszokást segít program 1994-ben indult Finnországból. Azóta miden földrészr l egyre
több és több ország csatlakozik a
kétévente megrendezésre kerül
nemzetközi programhoz.
A program lényege, hogy a dohányzást abbahagyni szándékozó
személyeknek egy játékos lehet séget adjunk a leszokásra. Arra
kérjük a játékban részt venni szándékozó dohányosokat hogy egy
hónapra ( világszerte májusban ‚ 4
hétre ) hagyják abba a dohányzást.
Aki a jelentkezési kitöltésével
regisztrál a versenyre, sorsoláson
vesz részt. A szerencsés nyertes,
(akinél természetesen laboratóriumi teszttel megvizsgáljuk a nemdohányzást) nem csak a magyar
f díjat, hanem a földrész —és
nemzetközi f díjat is megnyerheti.
A jelentkezési lapot alá kell írnia
egy nem dohányzósegít tanúnak
is, aki tanúsítja, hogy az illet
valóban dohányos volt ás valóban
nem dohányzott négy hétig, Á
segít feladata ezen kívül a leszokó támogatása, átsegítése a leszokás megpróbáltatásain. A segít
tanú intézménye lehet séget ad a
nemdohányzók bevonására a programban. Egy tanú több dohányost
támogathat szándékában, pl. egy
tanár a diákjait, egy-egy orvos a
betegeit.
A minden páros évben rendezett
programot
egy
év
múlva
utánvizsgálat követi, amely során
véletlenszer en kiválasztott ezer
résztvev t kérdezünk meg arról,
hogy sikerült-e leszoknia a dohányzásról. Így meg tudjuk mondani, hogy mennyire hatékony
módja ez a program, a dohányzásról való leszoktatásnak.
Az egyéves vizsgálatok során, az
utánvizsgálati kérd ívre nem válaszolókat sikertelen leszokónak,
azaz továbbra is dohányosnak
tekintjük. Többéves hazai és nemzetközi tapasztalatok azt mutatják,
hogy a programra jelentkezettek
50%-a valóban nem gyújt rá a
vállalt négy hétig. Egy év múlva
nem dohányzik a résztvev k 25%a. Három-öt év múlva nem dohányos az eredeti jelentkez k 1720%-a. Azaz, minél szélesebb
körben sikerül a dohányosokkal

megismertetni a programot, annál
nagyobb lesz a program hatékonysága.
Á magyar programot a kezdetekt l
meghirdettük a tizenéves dohányosok részére is, azaz a 14-18 éves
leszokók számára is Írtunk ki díjat.
Ugyan így rendszeresen próbáltuk
megszólítani a dohányos kismamákat. 2000-ben és 2002-ben úgy
gondoltuk, hogy külön hangsúlyt
fektetünk az egészségügyi dolgozókra és a pedagógusokra, azaz
megpróbáljuk ket, a két, talán
legfontosabb példamutató csoportot minél nagyobb arányban bevonni a programba. Ezt leghatékonyabban különdíjak kit zésével
tudtuk megtenni.
2004-ben újra megrendezésre kerül
a program, amelyben a nemzeti
f díjon kívül számos különdíjat
hirdettünk meg a sikeres nemdohányzó egészségügyi dolgozóknak,
pedagógusoknak, fiataloknak,
A HAGYD ABBA ÉS NYERSZ !
2004. DÍJAI
Nemzetközi f díj (csak feln tt
kategória): 10.000.-USD
Kontingens díj (csak feln tt kategória) : 2.500.-USD
Magyar feln tt díj: 500.000.-Ft
utazási utalvány
F díjazott tanúja: 100.000.-Ft
utazási utalvány
Fiatalkorú f díjazott: 200.000.vásárlási utalvány
Fiatalkorú f díjazott segít je:
100.000.-vásárlási utalvány
Leszokó orvos különdíj: 200.000.Ft utazási utalvány
Leszokó pedagógus különdíj:
200.000.-Ft utazási utalvány
Leszokó nem orvos eü. végzettség ek különdíja: 200.000.Ft utazási
utalvány
Magyar Véd n k Egyesületének
különdíja:
Jelentkezési lapok beszerezhet k: : a háziorvosoknál, véd n knél, gyógyszertárakban, és a
balatonfüredi Városi ÁNTSZ-nél
( Balatonfüred, Major u 5.)
Állami Népegészségügyi És Tisztiorvosi Szolgálat Balatonfüred
Városi Intézete
8230 Balatonfüred, Major u. 5.
Tel/Fax: 87/580-155

Fels örsi Hírlap

Április-május havi programok
Április 16. Egészségnapi rendezvény (Polgármesteri Hivatal 16-19
óra) vérkoleszterin, vérnyomás,
testzsír-mérés, salátabár, ételkóstoló.
Április 21. Finn-magyar gyermektalálkozó az Általános Iskolában.
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Kálmán Csaba nagy siker el adást tartott a Víz Világnapja
alkalmából az iskolában.

szerelhet ethernet antenna kauciója 40.000 Ft, amely összeget viszszakapja az igényl , ha lemondja a
szolgáltatást). A szerz dések határozatlan id re szólnak, nincs éves
szerz déskötési feltétel.
Amennyiben érdekli Önt a lehet ség, a Polgármesteri Hivatalban
jelezze igényét ezen kitöltött kérd ív leadásával, 2004 április 30-ig.

Április 24. A Méhek Napja (Polgármesteri Hivatal)

Kedves leend óvodás
gyermekek és szülei

Április 24. Falutakarítás a Föld
Napja alkalmából 9-12 óráig.

Szeretettel várunk 2004. április
26-án, 27-én az óvodában (hétf n, kedden) a beiratkozás
alkalmából.

Április 30. Anyák Napja az Óvodában.
Május 1. Európa – Nap, Májusfaállítás. 11 óra: Elvarázsolt Katinka
– Tihanyi Vándorszínpad el adása
az Iskolában. 17 óra: Viszt Péter
folklór m sora a F kútnál – Májusfa állítása
Május 3. Anyák Napja az Iskolában.
Május 18. 18. óra Polgármesteri
Hivatal Tóth Gábor életmódkutató
el adása: Az E-számokról szintén
(Élelmiszereink árnyoldalai)
Május 28. Gyermeknap az Óvodában.
Pappné Kiss Zsuzsannának és
Papp Gyulának három kislánya
született. Anna, Sára, és Zsófia
jól vannak, rövidesen hazaérkeznek a kórházból.
Gratulálunk a szül knek, s a
kisbabáknak is jó egészséget
kívánnunk.

Szabó Pálné képvisel kezdeményezésére a Veszprém Megyei
Iparkamara tartott el adást az
Európai Unió és a kisvállalkozások címmel.

A jelenlegi
nénik
Orbán Csilla
óvódavezet

óvodások,

óvó

Rajzverseny kicsiknek és
nagyoknak
Fels örs Község Önkormányzata
rajzversenyt hirdet „Fels örs, az én
falum” címmel. Örömmel várjuk
minden óvodás, általános iskolás
és középiskolás rajzát, festményét
vagy bármely technikával elkészített munkáját. A beküldött m veket független zs ri bírálja majd el,
a legjobb és legtökéletesebb alkotásokat korcsoportként jutalmazzuk. Nevezni lehet: óvodás,
alsótagozatos, fels tagozatos és
középiskolás korosztálynak. Beadási határid : 2004. május 14.
Kérjük a m veket Könczöl Brigittának vagy a Teleházba eljuttatni.
A munkák hátoldalán szíveskedjenek feltüntetni az alkotó nevét ,
életkorát (hányadikos) és címét.
Eredményhirdetés és a m vekb l
összeállított kiállítás megnyitása
2004. július 3.

ECDL tanfolyam illetve vizsgáztatás indul a fels örsi
Teleházban.
Érdekl dni: Személyesen vagy
a 87/577-011-es telefonon.

KÉRD ÍV

CS CSERE

Tisztelt fels örsi Lakosok! Lehet ség nyílt Fels örsön is vezeték
nélküli, szélessávú Internet kapcsolat kiépítésére.
Az Internet kapcsolat kétirányú,
300-500 KB sávszélesség .
A szoláltatás modern biztosításával
egyéni felhasználók számára havi
bruttó 8.750 Ft (az USB antenna
kauciója 20.000 Ft. vagy, a tet re

Magnum 54 állószolárium új
csövekkel.
Bejelentkezés:Fels örs F u.33.

SÜRG SEN KERESÜNK
Fels örsön 3 szobás /100-120
m2-es/ új építés ,
vagy teljesen felújított családi
házat.
KERESÜNK EZENKÍVÜL
kisméret családi-, és hétvégi
házakat,
építési telkeket,
beépíthet , közm vesíthet
külterületi telkeket.

Teleház Hírek!
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