VII. évfolyam 8. szám 2004. augusztus
A testületi ülésen történt
Az elmúlt ülésen történt
2004. szeptember 8-án soros
ülését tartotta a Képvisel testület, 32 napirend szerepelt a Meghívóban.
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Az elmúlt ülés óta történtek a
következ k:
Július 2-án este a F kútnál
néptáncbemutató volt, 3-án
Bornap, borverseny.
Megkapta az Önkormányzat
az 1,7 millió Ft támogatást a
Fejlesztési Tanácstól a Rendezési Tervre.
Vészleszállóhelyet jelöltünk
ki a focipályán.
Az iskola tet tér részleges
beépítésére 6.993.595 Ft-ot
nyert az Önkormányzat a Területfejlesztési Tanács pályázatán
A szennyvízcsatorna egy éves
felülvizsgálata lezajlott, elutalta a Hivatal a visszatartott
pénzösszeget a Hoffman Rtnek
Elkészült a sportöltöz csatornabekötése
Elindult az iskola tet tér
beépítése és gyalogos kijárat
épült az iskolában a gyermekek védelme érdekében
Befejez dött a Ravatalozó
környékén a tereprendezés, és
székeket vásároltunk a Ravatalozóba
Elindult a Vízközm Társulat
fölszámolása a küldöttgy lés
szeptember 1-i döntése után
Nem nyert a Sapard pályázatokon az Önkormányzat
Els napirend a Rendezési Terv
módosítása volt. Néhány – többe-

A képvisel -testület kiadványa
ket érdekelhet - kérdésr l született döntés. Ilyen a József Attila és
Táncsics utca területén a telkek
beépíthet ségének fölemelése
25%-ról 30%-ra.
Beadvány érkezett több lakos
aláírásával arról, hogy szabályozza
a Képvisel testület a megkülönböztet hangjelzést használó mozgóárusok tevékenységét úgy, hogy
a dudálást, hangosbemondót használók és a zenei jelzést adók –
tevékenységüket korlátok között
végezhessék csak.
A képvisel testület nem szabályozza külön rendeletben tevékenységüket, hanem az országos
jogszabályban meghatározott zaj
és rezgésterhelési határértékek,
közlekedési szabályok betartását
akarja érvényesíteni. A Testület a
zaj és rezgésterhelési határértékek
csökkentését illetve a gépi úton
hangsugárzó eszközzel történ
reklámozást nem tiltja.
A Képvisel k javasolták a Rendezési Terv módosítását végz építész irodának, hogy vizsgálja meg
olyan szabály beültetését a Tervben, amely építkezés céljára épít anyag szállítását 12t összsúly feletti gépjárm vek részére megtiltja.
Több olyan kérelem is érkezett a
Testülethez, amelyeket a Rendezési Terv mostani módosítási folyamatában már nem lehet beilleszteni, de egy következ módosításban
igen. Ilyen például a F utca –
Béke utca mögötti intézményterületté besorolt terület más funkcióval való ellátása. Az érdekelt ingatlantulajdonosokat felhívta a Testület arra, hogy tegyenek konkrét
javaslatot a Rendezési Terv módosítására.
A Képvisel testület elfogadta a
Teleház beszámolóját az idei tevékenységér l, és egyetértett abban,

Fels örsi Hírmondó
hogy a nyitvatartás az alábbiak
szerint változzon:
hétköznap: 1300-2000 óra
szombaton: 1500-1900 óra.
A nyitvatartás - változást az indokolja, hogy a Teleházat délel tt
gyakorlatilag senki sem látogatta.
Az iskolai szünetekben a Teleház
azonban továbbra is nyitva tart
délel ttönként.
A F szöll k ivóvízellátását szorgalmazók ismét megkeresték az
Önkormányzatot, hogy vállaljon
kezességet a beruházásra. A Képvisel k kérték, hogy a döntés el tt
a szervez bizottság készítsen kimutatást arról, hogy hányan szorulnak rá az érdekeltségi területen
az érdekeltségi hozzájárulás összegének részletekben, lakáskassza
szerz dés kötése útján történ
fizetésére és mekkora összeg
hitelfelvételhez kérik az önkormányzat kezességvállalását.
A Képvisel testület megtárgyalta a
Fenyves utca melletti Kertalja
terület közm vesítésére beérkezett
ajánlatokat, és úgy döntött, hogy
elfogadja a Vill-Korr Bt ajánlatát a
villamos hálózat kiépítésére: közvilágítás bruttó 5.615.407Ft és
gyengeáram alépítmény építése
bruttó 2.768.500Ft vállalkozói
díjért.
A Kertalja terület vízhálózatának
kiépítésére adott ajánlatokból – az
egyik ajánlattev kérésére – zárt
ülésen döntött a Testület. Végül a
Korr Kft ajánlatát fogadta el, mely
bruttó 6.100.000Ft volt 10 év garanciával és napi 200eFt kötbérrel.
A Képvisel testület állást foglalt
arról, hogy a Kertalja telektulajdonosok (134/1-6, 10-16, 19-21, 24,
25, 38, 40 hrsz) ingatlanjaik ivóvíz, villany, gáz közm vesítésének
költségét közm fejlesztési hozzájárulás formájában 2004-ben kiveti
úgy, hogy az összeg felét ez év
december 31-ig kell befizetni. Az
ingatlantulajdonosok a hozzájárulás mértékér l és idejér l írásban
kapnak tájékoztatást. A Képvisel testület azért döntött a hozzájárulás
idei évi 50%-os befizetésér l – bár
a költségvetésben 100% volt betervezve -, mert a Területfejlesztési
Tanács pályázatán forráshiány
miatt nem sikerült csökkenteni a
költségeket.
A képvisel testület hozzájárult egy
telekhatár rendezéshez, minek
következtében az Úttör utcából
gyalogúton be lehet majd jutni a
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Kertalja telekhez. Erre úgy kerülhetett sor, hogy 2 tulajdonos lemondott az Önkormányzat részére,
míg a 3. tulajdonostól megvásárolja az útterület további részét.
A Képvisel testület megköszöni
Rásky
Imrének
és
Varga
Józsefnénak, hogy önzetlen hozzászólásukkal sikerült kényelmesebbé tenni a Kertalján majdan lakók
életkörülményeit.
A Rizling-köz és a Mandula-sor
lakói útjavítási kérelmét a 2004.
évi el irányzat felhasználása miatt
az Önkormányzat nem tudja teljesíteni, de a Mandula-sor útjavítását
a 2005. évi el irányzat felhasználása során els ként vizsgálja meg.
A Képvisel testület az Almádi út
mellett lév 055/24 hrsz-ú ingatlant belterületbe vonja úgy, hogy a
belterületbe vonás költségét a
kérelmez fizeti.
Az iskola – és óvoda-kezdés kapcsán fölmerül kérdések kerültek
sorra a napirendek tárgyalásakor:
Meg kell keresni az alsóörsi
Önkormányzatot, hogy mutassák ki, milyen támogatásokat kapnak az alsóörsi általános iskolások alanyi jogon,
hogy azokat Fels örs Önkormányzata biztosítani tudja
az Alsóörsre iskolába járó
gyerekeinek.
Az iskola tet térbeépítésénél
fölmerült
tet javítási
(125.368 Ft) költséget elfogadta a Testület, hogy megakadályozza a további beázásokat.
Az alsóörsi általános iskolába
járó gyermekek éves bérletét
kifizeti az Önkormányzat, valamint a Fels örsre járó 1.
osztályosok tankönyvét és
bérletét.
A következ kben az óvoda és
iskola alapdokumentumait tárgyalták a Képvisel k. Elfogadták az
Alapító Okiratokat, a Pedagógiai
Programokat, a Szervezeti és M ködési szabályzatokat és a Min ségirányítási Programokat.
Az SZMSZ-ek tartalmazzák, hogy
a térítési díjak beszedése minden
hónap 2. hétf jén történik. Amenynyiben a szül nem fizeti be azt,
akkor a hét szerdáján fizetheti be
pótlólagosan.
Az általános iskola Alapító Okiratát is módosította a Testület, s
ezután lehet ség nyílik gyógypedagógus alkalmazására, amennyi-

ben sajátos nevelési igény gyermek felvételét kérik az intézménybe.
Az iskolaigazgatót megbízta az
Önkormányzat azzal, hogy egyeztesse a helyi pedagógiai programot
az alsóörsi Endr di Sándor Általános Iskola pedagógiai programjával, és jóváhagyásra a következ
ülésen terjessze el a Képvisel testület számára.
A Képvisel testület elfogadta a
2004. évi költségvetésének I. félévi
helyzetér l készített beszámolót, és
elhatározta a következ ket:
- Készüljön kimutatás arról, hogy
az Önkormányzat m ködési célú
bevételei mennyiben fedezik a
m ködési célú kiadásokat
- ismételten legyen megvizsgálva a
Hoffmann Rt ipar zési adó fizetése.
A Képvisel testület ajánlatokat vár
a Faluház tanácskozó termében
lév bútorzat felújítására a következ ülésre.
A Hulladékgazdálkodási Terv
elkészült, s elfogadták a képvisel k. A Tervben szerepelnek az
elkövetkezend évekre lebontva a
feladatok, melyek végrehajtásával
lehet ség nyílik a szelektív hulladékgy jtésre és a gy jt udvar
kialakítására.
A Képvisel testület elfogadta a
DRV Rt ajánlatát és 4.880.936Ft
vállalkozói díjért kiváltja a Hóvirág
utca
teljes
(600m)
ivóvíznyomóvezetékét. Ez a szakasz elöregedett, sok cs törés,
meghibásodás volt már rajta, úgyhogy a kiváltása mindenképpen a
biztonságos vízellátást szolgálja.
A Képvisel k elfogadták a szociális bérlakások közm vesítésér l
szóló beszámolót.
A Jegyz megbízta a Képvisel testületet, hogy készítsen kimutatást a
megépült szennyvízhálózatra rá
nem csatlakozott ingatlantulajdonosokról. A kimutatás alapján
döntenek a talajterhelési díj 2005.
január 1-i bevezetésér l.
A Képvisel testület megbízta a
Jegyz t, hogy az épül szociális
bérlakások bérbeadásának feltételeir l terjesszen el rendelettervezetet a következ ülésre az alábbi
feltételekkel:
- a bérlakások nyilvánosan legyenek meghírdetve és a jelentkezésre
határid t zve
- a kérelmez családjában az 1 f re
jutó jövedelem ne haladja meg az
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öregségi nyugdíjminimum kétszeresét ( 46.400 Ft)
- a bérleti jogviszony maximális
id tartalma 5 év, amennyiben a
bérlet alatt a bérl az épül házára
használatbavételi engedélyt kap,
illetve a lefoglalt ingatlant megvásárolja, a bérlet 1 hónapon belül
megsz nik
A bérleti szerz dés megkötését
követ 2 éven belül bérl nek igazolnia kell, hogy Fels örsön építési telekkel rendelkezik és arra
joger s építési engedélye vagy
Fels örsön ingatlan vételére vonatkozó – foglalóval meger sített –
adásvételi el szerz dése van.
Amennyiben a bérl az el z ket
igazolni nem tudja, bérleti jogviszonya azonnal megsz nik.
- bérl csak Fels örsön tartózkodási hellyel rendelkez , gyermek(ek)et saját háztartásukban
közösen nevel házaspár lehet.
Az Önkormányzat a Dózsa tér 5.
számú alatti bérlakást törli
(Prevics-ház), a F u. 21/3. számút
kiadását az óvodab vítés miatt
felfüggeszti a bérlakások listáján.
A Szociális bérlakások lakbérének
mértékér l a következ ülésen
döntenek.
A Képvisel testület különböz
feltételekkel járult hozzá a 064/1,
2, 3, 52, 53, sz-ú ingatlanok belterületbe vonásához (pl. közm vesítésr l gondoskodni kell, stb.)
A Képvisel testület nem vásárolja
meg a TSZ-t l az iskola mögötti
területet, és nem fogadja el egy
öreghegyi telektulajdonos támfaljavítási javaslatát.
Döntés született arról, hogy a F
utca 77.sz. ingatlan kapubejáróját
átépítteti, hogy ne folyjon be a
csapadékvíz az ingatlanra ( a csatornaépítés
következménye
a
gond).
A Testület a Naplóban kér ajánlatot a leend tornacsarnok tervezési
munkáira, s a helyi újságban
meghírdeti a Bursa Hungarica
Ösztöndíjpályázatot. A Testület
egyetért
azzal,
hogy
Királyszentistván és Papkeszi a
veszprémi statisztikai körzetb l
átkerüljön a Kelet-Balatoni Társulásba.
Az orvosi rendel be klímaberendezést vásárol és szereltet be Dr.
Bardóczi Miklós háziorvos és az
Önkormányzat 50-50%-os költségmegosztással.
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A Testület nem finanszírozza a 71es út lovasi elágazásánál lév tábla
cseréjét azért, hogy jelezze
Fels örs települést ( ezt a Bornapok szervez i kérték, de az Önkormányzat e célból nem vállalja a
táblacsere költségeit).
A Bornapok megszervezéséért,
lebonyolításáért köszönetét fejezi
ki a Képvisel testület Rózsahegyi
Zoltánnak.
A Megyei Közgy lés hírei

2004-06-28
- A Közoktatásfejlesztési
és
Pedagógustovábbképzési Kht. az Oktatási
Minisztérium megbízásából egynapos konferenciát szervezett az
„Alapfokú m vészetoktatási intézmények m ködése és min ségfejlesztése” címmel. A rendezvény
központi részét az elmúlt évben az
önkormányzati és nem önkormányzati intézményekben az Oktatási Minisztérium által végeztetett
szakmai és törvényességi ellen rzés tapasztalatainak ismertetése
jelentette. A konferencián Wieland
Erzsébet közoktatási referens képviselte hivatalunkat.
2004-07-01
Semmelweis
Ignác születésének 186. évfordulója alkalmából Budapesten, a BM
Duna Palota Színháztermében
került sor az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztérium
által szervezett központi Semmelweis napi ünnepségre, melynek
keretében Dr. Kökény Mihály
miniszter egészségügyi és szociális
területen tevékenyked szakemberek számára adott át kit ntetéseket.
A miniszter ünnepi beszédében
hangsúlyozta, köszönet illeti az
egészségügyi és szociális ellátórendszer valamennyi résztvev jét
áldozatos tevékenységükért és
helytállásukért, és azért is, hogy
sokszor bizonytalan körülmények
között is teljesítik hivatásuk parancsait. Írásbeli felterjesztésem alapján több évtizedes kiemelked
szakmai tevékenysége elismeréseképpen az ünnepség keretében Pro
Sanitate elismerésben részesült Dr.
Somlai Géza f igazgató, a
farkasgyep i
Tüd gyógyintézet
vezet je is, akit az elismerés átvé-

tele alkalmából Bodor Imre, az
intézmény gazdasági igazgatója, és
Sándor Tamás a hivatal Egészségügyi, Szociális és Gyermekvédelmi
Irodájának a vezet je kísértek el.
2004-07-05
- Veszprémben
munkaebéden találkozott Kuti
Csaba a megyei közgy lés elnöke
az
ukrán
belügyminiszterrel,
Nyikolaj Belokony úrral. A tanácskozáson részt vett a magyar
belügyi kíséret, dr. Bánfi Ferenc
r.dandártábornok Veszprém megyei rend rf kapitány, dr. Horváth
Imre r.ezredes Veszprémi rend rkapitány, Asztalos István Veszprém Megyei Jogú Város alpolgármestere,
dr.
Szabó
Géza
r.alezredes hivatalvezet , Váradi
Piroska titkárságvezet . Kölcsönös
tájékoztatók hangzottak el a rendrség és az önkormányzatok kapcsolatáról.
2004-07-23
Július 23 – augusztus 3. - A nemzetközi ifjúsági
cserekapcsolatok keretében 10 f
utazott a svédországi Boxholm-ba
az Európa Camping-be. A táborban svéd, francia, angol, lett, litván
és német fiatalokkal találkoztak a
résztvev k. Az Európa Camping-et
2005-ben Veszprém megye rendezi. Terveink szerint ide meghívjuk
mind a 16 velünk két- és többoldalú cserében együttm köd partnerországot. A csoportot Jurics Imre
vezette.
2004-07-25
Július 25 – augusztus 3. 61 f fiatalt fogadott a
Veszprém Megyei Önkormányzat
Lengyelországból és Erdélyb l, a
nemzetközi ifjúsági cserekapcsolatok keretében, akiket a csopaki
Ifjúsági Üdül ben helyeztek el. Az
itttartózkodás során a vendéglátók
megmutatták Veszprém megye és
Budapest szépségeit és közös programot szerveztek a táborban tartózkodó magyar diákokkal.
2004-08-12
Rendkívüli
veszteség érte megyénk pedagógustársadalmát a Veszprém Megyei Pedagógiai Intézet igazgatón je, a Veszprém Megyei Közgy lés képvisel je, Bauer Nándorné
dr. halálával. Az elhunytat a Megyei Önkormányzat saját halottjaként helyezte örök nyugalomra
végakaratának
megfelel en
Balatoncsicsó községben. A megye
nevében Kuti Csaba a megyei
közgy lés elnöke búcsúztatta
Bauerné Máriát.
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2004-08-20
- Nagy öröm volt
a megye életében a Veszprém
Megyei Közm vel dési Intézet új
székházának avatása. A Havranek
Ház színvonalas felújításával létrehozott új központot Vass Lajos
államtitkár úrral együtt Kuti Csaba
a megyei közgy lés elnöke avatta
fel, az ünnepségen részt vett Pusztai István alelnök is. Az átadással
egyidej leg kiállítás nyílt Él
népm vészet címmel. A megnyitót
galántai és tarnówi vendégek részvétele, illetve az egyid ben zajló –
és a Veszprém Megyei Közm vel dési Intézet által szervezett –
Folkloriáda 8 országból érkezett
résztvev i színesítették.

Európa Liget
„Létesült 2003-ban”

Úton-útfélen megállítanak a környez településen él emberek, és
dicsérik Fels örsöt, a csodálatos
környezetben fekv , láthatóan
fejl d községet.
Felsorolják a Ravatalozót, a Szociális bérlakásokat, a H si Emlékparkot, az új lakótelepeket, a virágokat, és az embert egy pillanatig
jó érzés tölti el: valóban szépül,
gazdagodik lakóhelyünk. De aztán
elindulok GYALOG az utcákon,
az átutazó vendég által sosem vagy
csak ritkán látott helyeken, és
mindjárt elt nik a szívemb l a
béke, nyugalom, a büszkeség.
Mert nézzük csak meg a kerítések
el tti közterületeket. Ott bizony
igen sok helyen n a gaz, parlagf ,
s a szálak között szépen gyarapszik
a cigarettás doboz, a kis pálinkás
üveg, a csoki-papír, s amikor nekiindul a szél, viszi odébb a szomszédba, a szembe ház elé, az úttestre.
Vagy menjünk el a buszmegállóinkba. Más települések a mi buszváróink tervez jét kérték meg
sajátjaik megtervezésére, elismer-
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ve ezzel, hogy szépek, tájbaill k,
ízlésesek a fels örsiek. Nálunk
meg minden reggelre teledobálják
szeméttel,
összefestékezik
a
farészeket, ugrálnak a tetején, az 1
cm-es ablaküvegre kis robbanószert ragasztanak, s amikor mégsem törik be, kiszedik a szemetest,
s annak a lábával viszik sikerre
aljas tervüket. A buszmegállók
melletti
szemetesek
reggelre
kommunális hulladékkal vannak
teletömve, s a kutyák által kiszakított zacskókból gyermekpelenka,
intim betét és egyéb hulladék szóródik szét a földön.
A sportöltöz tet terét is érdemes
megnézni, elvégre azért építtette
be az Önkormányzat, hogy legyen
hol szórakozni a fiataloknak. Ma
már ott tart a helység kezel je,
hogy alig akad olyan valaki, akinek szívesen odaadná a kulcsot,
mert egy-egy buli eredménye
olyan, hogy ha valaki látná, nem
hinne a saját szemének sem. Mert
az, hogy lehányják az ablakon át a
felújított küls festést vörösborral,
hogy lábbal-ököllel beszakítják a
burkolatokat, hogy WC helyett
használják a lépcs el tti területet,
hogy mindenhol hányás, kilocsolt
italok, kiöntött ételek, már sajnos
megszokott látvány.
Aztán menjünk el a F kúthoz, ahol
néhány éve még égig ér gaz virult, most meg szép közösségi tér
van ....
Azaz lenne, ha esténként vandál,
magukat fegyelmezni nem bíró
fiatalok nem tennék tönkre az
épített környezetet. Mert nem
gondolom, hogy a rönkasztalok
kell s közepén kell tüzet rakni, azt
sem hiszem, hogy a néz tér székein kell megmutatni száguldozó és
távolugró képességét bárkinek is.
Azt se hiszem, hogy minden reggelre tele kell szórni az asztalokpadok környékét étel, csomagolópapír és italosüvegek tömkelegével, s a kis patakunk medrének
szemétgy jt helynek kell lennie. S
aztán amikor azt hisszük, több
"merénylet" már nem lehet a környezet ellen, akkor jön az utolsó
csepp a pohárban. Randalírozó
valakik megrongálták, kidöntötték
az Emlékpark díszkandelábereit,
amik olyan kedvessé, meghitté
tették a színpad környékét. "Csak"
160 eFt kárt okoztak ezzel, s bár
ismeretlen tettes ellen följelentést
tettünk, nincsenek illúzióim afel l,

hogy ezzel bármi változás is lesz a
fölsoroltakban.
Mert fölteszem a kérdést, hogy
lehet az, hogy kiskorúak teljesen
berúgva randalírozhatnak a falu
közterületein.
Tudják-e a szül k, hogy merre
járnak gyermekeik szabadidejükben? Tudják-e, hogy autók szétszerelése után a roncsokat kiszállítják
a Malomvölgybe, az erd be - mez re, és ezzel úgy viselkednek,
mintha minden rendben lenne?
Mert ki biciklizik - motorozik a
geológiai csodánál? Ki miatt kellett korlátot építeni az egyik bemutatandó k tábla fölött, hogy ne
használják
CROSS-terepnek?
Kinek okoz örömöt fölgyújtani,
kiégetni a bemutató táblákat, betörni véd üvegüket? Kinek? Kinek? Mindig ez a kérdés kerít
hatalmába, amikor látom a falugondnok és a közhasznú munkás
szélmalom-harcát.
Nem tudom, kinek okoz örömöt a
rombolás, a törés-zúzás, a károkozás.
Kit visz rá a lelkiismerete arra,
hogy ellopja a plébánia hivatalról a
csodálatos virágokat, letépje a
rózsákat, fölrúgja, kigyújtsa a
szemeteseket. Fogalmam sincs. De
azt tudom, hogy összefogás nélkül,
Fels örs lakosainak odafigyel
segítése nélkül soha sem fog megváltozni az el bbiekben ecsetelt
helyzet. Márpedig azt gondolom,
élhet települést csak együtt, egymással karöltve tudunk kialakítani. Néhány ember elszánása, odaszánása kevés.
Kenézné Berei Györgyi

Felhívás
Fels örs község Önkormányzata
kéri a Lakosságot, hogy vegyenek
részt a település rendezésének
kialakításában.
A Köztisztaságról szóló Önkormányzati rendelet szerint minden
háztulajdonosnak gondoznia kell a
kerítése el tti közterületet.
Felhívjuk ezért az ingatlantulajdonosokat, a kerítésük el tti közterületet tegyék rendbe, hogy ezáltal is
szebb, tisztább környezetet teremthessünk magunk körül.
Kenézné Berei Györgyi

Fels örsi Hírmondó

Virágoskertünk veszélyei

Lakásunkat és annak tágabb környezetét - erkélyt, kertet - szebbnél-szebb
növényekkel tudjuk él vé varázsolni.
Egy-egy cserép virág a lakásban és
egynyári növények a kertben, barátságossá teszik közvetlen környezetünket,
a velük való foglalatosság levezeti a
bennünk felgyülemlett feszültséget.
Munkánk végeztével szívet-lelket
melenget
érzés végigpásztázni a
szemünkkel a gondoskodást megháláló
növényeken. A gyönyör növények
között olyanok is vannak, melyek
szépsége veszedelmet is rejt, vagy csak
valamely része, vagy az egész növény
káros az emberi szervezet számára,
olykor halálosan mérgez anyagokat,
toxinokat tartalmaz. Fontos megismerni ezeket a növényeket, hogy ápolásuk,
szaporításuk során körültekint en
járjunk el, valamint figyeljünk gyermekeinkre, unokáinkra, és tartsuk
távol ket ezekt l a veszedelmekt l.

Kezdjük ismertet sétánkat a házi
kertben. Az itteni veszedelmek
közül els ként a ricinust kell
megemlíteni. Augusztustól ér ,
márványos mintázatú, bab alakú
magja halálos mérget, ricint tartalmaz. Már néhány szem elfogyasztása is végzetes lehet a gyermekek számára, ezért a tüskés
tokkal körülvett termést még az
érés el tt távolítsuk el a növényr l.
A boroszlánnak és a kontyvirágnak csábítóan piros bogyói szintén
veszélyesek, els sorban a legkisebbekre. Ezeknek a növényeknek
minden része tartalmaz méreganyagot. Óvakodnunk kell a májusban virágzó aranyes hüvelyéb l kiperg magvaktól és a lila-
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akác lapos magvaitól is. A közönséges boróka tobozbogyója hasmenést, esetleg hányást okozó
anyagokat tartalmaz, bár ennek
ellenére ebb l készül a gin. A
tiszafa piros magköpenybe rejtett
magja igen mérgez , halált is
okozhat. A kétnyári gyógy-és
dísznövénynek
termesztett
gyííszíívirág minden része mérgez . A kedvelt, nagyméret angyaltrombita, a lampionvirág, a szintén mutatós enciánfa is rendkívül
mérgez ek. Els sorban dugványozás közben érintkezhetünk a növények nedvével, mely szembe,
szájba kerülve okozhat mérgezést.
A leánder, a feketehunyor, az
szi kikerics, a gyöngyvirág és a
ciklámen szaporítása során legyünk körültekint ek. Ültetés után
feltétlenül mossunk kezet. Munka
közben ne együnk, ne cigarettázzunk. A dugványozó eszközt munka után alaposan mossuk le. Most
lépjünk be a lakásba és vegyük
szemügyre veszélyes szobatársainkat. A mikulásvirág tejnedve, az
összes filodendron és buzogányvirág minden része mérgez . Az
ajándékba kapott aszparágusszal
t zdelt
flamingóvirág,
vagy
kálacsokor is valóságos méregraktár. B rön keresztül ezek nem
mérgeznek, csak szájon át, ezért
olyan helyre tegyük ket, ahol
kisgyermekek nem érik el. A mérgez növények sorát még folytathatjuk a japán páfránypálmával,
a
kínai
azáleával,
a
szobaliliommaL a viaszvirággal,
melyek minden része mérgez . A
fenti méreglista senkit se riasszon
el a kertészkedést l, csak ezen
ismeretek birtokában legyünk
óvatosabbak növényeink ápolásánál-gondozásánál. Ha ezekre odafigyelünk sok-sok örömünk lesz
növényeinkben.
Dr. Benedek Adrienne
orvos

Felhívás
Fels örs község Önkormányzata
kiírja Bursa Hungarica Fels oktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázatot.

Benyújtás módja: a települési
önkormányzatnál írásban, a pályázó által aláírva, egy példányban.
Benyújtás határideje: 2004. október 22.
Az ösztöndíj id tartama:
„A” típusú pályázat: 10 hónap,
azaz két egymást követ tanulmányi félév,
„B” típusú pályázat: 3x10 hónap,
azaz hat egymást követ tanulmányi félév
Az ösztöndíjban kizárólag a
Fels örsön állandó lakhellyel
rendelkez k részesülhetnek.
A pályázatok elbírálásának határideje: 2004. november 19.
Érdekl dni és rlapot beszerezni a
Polgármesteri
Hivatalban
Pingiczerné Király Zsuzsanna
f el adónál lehet. ( Tel.: 87/577217)
Kenézné Berei Györgyi

Alkohol – Drogsegély
Ambulancia
8200 VESZPRÉM, Pápai u. 37/B.,
Tel./fax : 06 88/421-857
Adószám: 18916649-1-19.
Bankszámlaszám: 1174800720094241.
Tisztelt Polgármester Úr/Asszony!
2002. március 1-t l m ködik
Noszlopon Rehabilitációs Otthonunk, amely 18-50 éves férfi
szenvedélybetegek
(alkohol-,
drogbetegek,
gyógyszerfügg k,
viselkedési addikcióban szenved k) jelentkezését várja. Az Otthon létrehozásával a több éves
addiktológiai karrierrel bíró, más
kezelési formákra nem reagáló, az
absztinens, szermentes életre motivált szenvedélybetegeknek biztosítunk bentlakásos formában kezelést. A Rehabilitációs Ház terápiás
közösségi modell szerint m ködik.
Otthonunkban
reszocializációs
célú terápiás munkavégzés folyik,
kiegészítve egyéni és csoportos
foglalkozásokkal.
AZ INTÉZMÉNY PONTOS
CÍME:
8456 Noszlop, Alkotmány u. 20/A
Tel.: (88) 234-411
Intézményvezet : Tajcs Sándor
FELVÉTELRE

Fels örsi Hírmondó
JELENTKEZÉSHEZ
SZÜKSÉGES:
önkéntesség, motiváció a
felépülésre
sikeres detoxikáció
az intézménybe kerülést
megel z en az alábbi sz réseken (Hepatitis,
AIDS,
TBC) való részvétel és a sz rés-eredmények bemutatása
TAJ-kártya
az intézmény rendjének elfogadása
A FELVÉTELRE
JELENTKEZÉS MÓDJA:
a REHAB-HAZ telefonszámán: 88/234-411.
a
veszprémi
AlkoholDrogsegély Ambulancián 8200
Veszprém, Pápai Út 37/B Tel.:
(88) 42 1-857
A
REHABILITÁCIÓ
TERVEZETT ID TARTAMA:
12 hónap, amely meghosszabbítható (max.: 2 év).
Az intézmény területi elhelyezkedésénél fogva els sorban Veszprém megyei érintetteket lát el.
Ezúton szeretnénk Rehabilitációs Otthonunk 23 fér helyes lehet ségére felhívni figyelmét, egyben tisztelettel megkérni, hogy
amennyiben Önöknél, illetve az
Önökkel kapcsolatban álló intézményeknél és a területileg
illetékes háziorvosi rendel kben
jelentkezik olyan szenvedélybeteg, aki rehabilitációs kezelésbe
szeretne kerülni, tájékoztatást
kapjon intézményünk létezésér l, a bekerülés feltételeir l. Ha
további
információra
lenne
szüksége, az alábbi telefonszámokon vagyunk elérhet ek:
Otthonvezet : Tajcs Sándor
Tel.: (30) 383-3568
Helyettes:
Belány
Viktória
Tel.: 30) 363-7656
Alkohol-Drogsegély Ambulancia
Tel.: (88) 421-857 — munkanapokon 8—16 óráig, e-mail cím:
adaamb@invitel.hu.
Noszlop, 2004. augusztus 16.
Segítségét el re is köszönjük:

Felhívás
Fels örsi Sportegyesület megköszöni Gombos Jánosnak, hogy az
öltöz
zuhanyzó helyiségének
felújításához a csempét felajánlotta, továbbá megköszöni Adamcsik
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Andrásnak hogy a helyiség csempézését és az öltöz k meszelését
társadalmi munkában elvégezte.
Fels örs SE.
vezet sége

PC Hospital
Használt számítógépek!

Felhívás
Ezév szeptember 5-én a fels örsi
Malomvölgyben végzett tanulmányi munkám alatt eltulajdonított
távcsövemet és növényhatározó
könyvemet visszavásárolnám.
Tel.: 06/70-615-5156

INGATLANKÖZVETÍTÉS
ÉRTÉKBECSLÉS

HP Vectra VEi7

Celeron 500MHz, 8 GB Hdd,
128 Mb-Sdram, 1,44 FDD,
CD-Rom, 4 MB VGA, 16
BIT HANG, 2 USB,
Bill+egér
és a hozzá tartozó monitor:

Eladó ingatlanját regisztráltassa helybeli irodánknál is, n nek ezzel eladási esélyei.
Díjmentesen regisztráljuk, hirdetjük ingatlanját!
Keressen
bennünket,
ha
Fels örsön vagy a térségben
eladó családi házat, telket, hétvégi
házat, albérletet keres vagy kínál.
Irodánk nyitvatartási ideje:
hétf – péntek 10-12 14-17 óra.
Kínálatunkból:
- balatoni panorámás 1400 m²es összközm ves foghíjtelek
Fels örs egyik legszebb mellékutcájában 8,5 MFt (6100
Ft/ m²)
- Építési telkek a Fenyves utcai
telekosztásból 5.500 Ft/ m²t l
- Pocca d l ben, jól megközelíthet , balatoni panorámás
helyen, belterülethez közel 2
db 1000 m²-es telek (ikertelek) eladó. A telkek külön
helyrajzi számon vannak. Építési engedéllyel rendelkeznek,
pinceszintig szerkezetkész állapotúak. Közm vek a telken
víz, villany, gáz! Irányár 5
MFt/telek
- Balatoni panorámás, sz l
m velési ágú telek, belterület
határán 4000 m². 8,2 MFt
- 2 szobás összközm ves családi ház 960 m² telken,
Fels örs csendes, balatoni pa-

PHLIPS 107B3 monitor
17" átmér
- REAL FLAT síkképcs
- 0,25dpi
- max 1600x1200 @ 75hz
- 1024x768 @ 100 Hz
- OSD / TCO 99
- gyártási év : 2002-2003
Ár(monitorral együtt):
39.900Ft+ÁFA
-

Garancia:
monitor: 1 hónap
számítógép: 6 hónap

Nyitvatartás:
Hétf -Péntek 1300-2000
Szombat:
1500-1900
Elérhet ség: Pc Hospital
2004 Bt.
(TELEHÁZ)
8227. Fels örs Szabadság tér
2.
Tel.: 06/87/577-011
06/30/9746 373
06/70/2558 438
e-mail:
pchospital@pchospital.hu
web: www.pchospital.hu

Fels örsi Hírmondó
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Mikrokamerás hajdiagnosztika
Dijmentes hajgyógyászati vizsgálat és szaktanácsadás problémás fejb rre/korpásodás,
zsírosodás, hajhullás/
Szeretettel várok minden érdekl d t.
Fels örs, F u.33.
Tel: 70/319 - 2007
87/477 - 593

Sporthírek

6. forduló
Litér KSE – Fels örsi SE
2004.09.26 15:00
7. forduló
Fels örsi SE – Zirc VSE
2004.10.03 15:00
8. forduló
Tótvázsonyi SE – Fels örsi SE
2004.10.10 14:00
9. forduló
Fels örsi SE – si PSK
2004.10.17 14:00
10. forduló
Hajmáskér SE – Fels örsi SE
2004.10.24 14:00
11. forduló
Fels örsi SE – Szabadnapos
2004.10.31 13:30

Veszprém Megye II. Kelet feln tt

12. forduló
Márkó SE – Fels örsi SE
2004.11.06 13:30

1. forduló
Balatonalmádi SE – Fels örsi SE
2004.08.22 17:00
1:8

13. forduló
Fels örsi SE – Nemesvámos SE
2004.11.14 13:00

2. forduló
Fels örsi SE – Dudar SE
2004. 08.29 17:00
0:3
3. forduló
Csetényi SE – Fels örsi SE
2004.09.05 17:00
0:0
4. forduló
Fels örsi SE – Balatonsz l s SE
2004.09.12 16:00
6:2
5. forduló
Öskü MFC – Fels örsi SE
2004.09-19 16:00

Torna
Szeretettel várunk mindenkit!
2004. szeptember 06-tól folytatjuk az er sít , alakformáló tornát.
(Callanetics)
Helyszín: Malomvölgy Általános Iskola toraterem
(Fels örs, Úttör u. 5.)
Id pontok: hétf , szerda, péntek 18-19 óra
A tornához szükséges: kényelmes ruházat és tornasz nyeg.
A torna díja: nincs
Korhatár: nincs
Érdekl dni lehet: Plell Olga
Tel.: 87/713-034
Mobil: 30/421-6543
20/532-7754

Fels örsi Hírmondó
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Sprechen Sie Deutsch?
Do you speak English?
Tudja Ön, hogy az Eu-ban milyen fontos legalább egy idegen nyelv ismerete mind a feln ttek, mind gyermekeik számára?
Nyelvszakos, több éves nyelvtanítási tapasztalattal rendelkez

tanár tanórákra,

Eladó!

német nyelvb l és tanórákra felkészítést

Honda VT 250 Spada 1990-es évjárat, 42 LE,
túradobozzal, bukósisakokkal, friss m szakival, szerviz után.

angol nyelvb l.

Tel.: 06/70/255-8438

való

nyelvvizsgákra

felkészítést

vállal

Kedvez ár, 60 perces órák, oktatás akár
a délel tti órákban is.

Falunapi f z verseny emlékei

Érd.: 06-70/562-0647 vagy 87/477-121
telefonszámokon.
„ Egy ember ahány nyelvet beszél, annyi
embert ér”

Teleház

Folyamatosan b vül gépparkkal, játékokkal várjuk vendégeinket.
Szolgáltatásaink:
- Számítógép használat
- Internet
- Nyomtatás
- Szkennelés
- Konditerem
- Használt és új gépek eladása
- Szervizszolgáltatás
- Átalánydíjas karbantartás
- Vírusirtás
8227. Fels örs Szabadság tér 2.
Tel.. 87/577-011

Fels örsi Hírmondó A képvisel -testület kiadványa
Felel s kiadó: Kenézné Berei Györgyi
Lapnyilvántartási szám: 2.4/474/2/2002

