ra és hitvesztésre, a tiltelmet_
lenségre, és ana is, hogy köz-

,
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ségtinkben is nagyon sokan
szebbnek és jobbnak gondolták a változások utáti idószakot. Ezek mind igazi gondola-

tok lehetnek, de megváltozta_

tásul*toz nagyon nagy mun-

kát kell végezni' közös

össze-

fogással' egymás megbecsü-

lésével,sok ezer

csepp árán.

verejték-

Lehet' hogy ünnepi emlékezésem és a munkáról való
A felstliirsi ihrkormányzat képviselő-tcstülete

és a

polgármesteri hivatal hetyi tájékozgatója

O'

Unnepi merengéso..
A karácsony boldog tinne_

peire várva óhatatlanul a hét-

kö,znapi munkálkod'is során
elvégzeírmunka nagyMga'

milyensége, a közÖsség szol_
gÍnatának haszpossága jutott
az eszpmbe, Erdekes, hogy
hosszú évek mríltával (ljn az

elsó karácsonyom,

amikor

ajándé*ra vágyom, s a gyermekkori emlékek ösztönÖsen

noszalgiává erősÖdnek. l,e-

het" hogy önbizalmam észrevétlenül, szerény mértékben'
de megerŰsÖdött' s ezért

ószintén mereÍn remélni,
hogy talán valami kicsi jót
tánaim érdekében én is tudtam tenni. Ez eróÍsíti bennem
a karácsonyvárást, a nagyon

várt' kicsi, de kedves ajándé_
kot, amit mosl hosszú évek
ótavégre nem az ünnep előtt
kaphatok meg, hanem szent
karácsony esÚe, a kis fenyófa
alatL
Miközben az önkormányzati munkára' a nemrég meg_
tartott közmeghallgatás han_

gulatára gontlolok, az jut
eszembe, hogy az élet nagy

karácsonyfájának díszítése
közben m$ újra eltelt egy
esztendó. Erezhetóen kevesebb tinnepnapot mondhatunk

magunkénak, a hétköznapok
pedig nagyon sok nehézséget
rejtenek magukba.

Az önkormányzati képvi_

selótestiilet az eltelt egy esz_

tendóben a magára vállalt fel_
adatoknak, a társadalmi elvá_

rásoknak a választók általrátestált kötelezettségeknek a

meglév6 alrarat ellenére is
csak részben tudott eleget
tenni. Nem azért mert nem

zában

4 évre szól, de a

vá-

lasztók az elvárások nagy ré_
szÉtmár az ebő évben meg_
valósulásként szeÍeüék volna
látr'i. A közmeghallgatás vé_
ge felé nem lehet nem elismerni a közös csalódásra való

ráérzéstinket. Ez abban is
megnyilvánult, hogy a közér_
dekÍl' nagy horderejíl lakossági és kÖzségfejlesztésifelada_

tokról szóló besámolókhoz

sem pro' sem kontra hozzászólás nem volt.

Az is igaz, hogy a

mindenki közös karácsonyfája alá
képviselótestÍilet szerény
ajándékot fud elhelyezni.
ArÍrt azt &demes megemlíte_
ni, hogy míg a korábbi években a községre kölÍhető pénz
a legjobb eseten 6--8 millió
Ft köriil volt, addig az I9DI.

a

évi községfejlesztési,

Az is igaz, az eltelt idő
ahhoz nagyon rövid volt,

hogy a képviselőtestiilet profi

módra, látványos kÖzségfej_
lesztóst mdjon végrehajani.
Arnit sikerillt elvégezni, azt
jóindulattal'
akarva tettünk.

i't

pen a karácsonyi ünnepnapok
békéshangulata segít abban,
hogy e sorok nem félreértésre, hanem megértésre tatálnak.

Ószínte szíwel reméljÍik,
hogy a karácsonyi ünnepek

han gulatában munkáskezÍiket
békétajánlva nyújtják felénk'
és a bajban nem maradunk

egyedül' szerény munkálko_

dásunkért onökben segítdloe
Ínlálunk.
Énszemély szerint ószin_
tén remélem, hogy u élet ktl
zös nagy karácsonyfája alatt

kévpiselótársaim

is

aMJnak

Mégis' ez az egy évnyi egy kis kicsike ajándékcso

munkálkodás alatt útgy érczhetjiik' hogy nagyon nagy tá_
volságra kerülttink egymástól'
mi a kötelezettségekkel felru_
házotbk és a választóink. Az

okok sotféléklehetnek.

az otszÁg
nehéz helyzeÉre,, a bizalom_
Visszavezethet6k

magot. Ebben a jövőt illetóen

bizalom' segítőkészséga

kö_

zös munkálkodlisttoz,

bfutatás' néhány jó szó és negy na_

gyon kicsi elismerés lesz
lálható.

mintegy 17-18 millió Ft-ot
tudfunk fordítani. Az emberi

mivolhrnkból eredő hibáin-

kért ugyana}Ícor,

tanulságos,

de lehangolóan kemény kriti_
kában volt résziink.
A rendszerváltást nagyon
sokan óhajtották kö,zségünk_
ben is, ami úgy, ahogy, lénye_

- nyilnem töÍténheteü
meg

gében megtörtént' de

ván

mindenki óhaja és érz,éseszn-

rint. Legyünk ószinték.

}vÍa

már nem csak ez a gondunk,
hanem az is, hogy az éÍtékekben sem bízunk' könnyebb
rosszat mint jót szólni egymásnak. Sajnos a kÖzérdekért
végren önzetlen munkának
nincs becsülete' pedig ebben

rejlik kÖzségünk boldogulása

Felsőön tinálló

község

vállalnia mely iga-

szociális támogatás, a gyel_
mekekkel és idósekkel való

része helyben elintézódik.

A

ta_

Podmaniczki Gyula
polgámester

intéz_

lett' a lakossági ügyek nagy

zettséget

mint 199l-ben.

alá, de ósztinén fogalmazód_
tak. Abban bÍzom, hogy ép

ményfenntartási feladatokra

akarta, hanem mert egy olyan

közóhaj' közsziikségletÁradat
megoldáMra kellett kötele-

törődés az elmúltévekben so
ha nem volt olyan mértékÍl'

megnyilatkoásom nem min_
den sora illik a karácsonyfa

Í*\
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Mi újság?

Könyvtór

Lesz újság?

A könyvtór nrui forntójóban I9ő0. óta mílködik. Az elsli ó0a köÍet könyvet ajóndékba kapták, I97ő-ig vósórlással
gyarapíIoÍÍákÍ}z állonúnyt.
I976--!990. köziilt az alsóöni
kiizsó g i kö n yvtá r fiókkö n y vtárakónt mllkijdiilí, innen évente
kb. 100 kiitet kiinyvet kapott

Kcdvcs Olvasriink!
K(isz()n.jiik, lrogy a csirllírli
kórti<íít:t sokarr visszirktiltltók.
A ki)zsógi ri jsíg tovítllli stlrslí
val kapcscllirt1litlr Itrcgcrtísítct-

tck bcnniinkct abban, ltogy

N{altlrnv()|gyi }{írviv<írctttl

a

letétbe. l99I. január I-je óta
iinólló a könyvkir, az önkornányzal az elnúlt évre 30 000
I.'t-ot biztosított könyvek ós fo-

sZtrcs

rttr:g.jclcIlóscít hltvtlttt:t
cgy a]kltlrlttttlrltI bizttlsítstrk.
lVlinrlcn htinirp 2-5-c k(!riil terrvc l.l.tik lt't' Li.jsíg rucg.jcle tlósót.
Elstícllt:gcs l'cl aclalkóIrt szc
rclIlrittk lclvÍlllrlrli a k(izsóg lcl

lyóiraklk beszemésére.A
könyvtórban jelenleg tijbb

.ics lak<lsslígílrak tí.ióktlztirtísiít
ki!zórdckLi r-ís cgyób órtlckltí-

(lósl kivíltó iigyckrtíl. Vólcrnó-

Kedves felsőorsi testvéreim!

nyiik.t't, .javlslatuikirt kc<rvc uz

(!nktlrrrtlírtyzlrti rlrutika Iltittcil

színvotrltlasahll r,ógzósc

kóbcn, s ahlroz, lrogy a MaloIltv(!lgyi Hírvir,rí rniItclcnki lct
sztistil tlrtlgtlycrjc. ós v;rltis. szi

nr's hclyzc'tkrí;lct a<l.jtlrl ir kiiz
sógllctl tcr vczc1t vilgy il Illlír
rncgti)rtórli crctltttótryt:krtí]. it
k(izsógióIctr'tí...
Kórjiik az ()nirk scgít<ftósz
1lirrlogittíslít il kijvt:tkcztíkbcn.
Elstísrlrbittt írásaikrlr szt:rr.:t ttóttk
tlíIttliszktlclIti' llrL'gt(jrlLilrt csL]-

tttlinyckr<í vlrl<i

lírjt<koz-

tlttlísttkltl vi'LriLrk. Rógi .jti ótkc_
zósi rcccptr_:k. sztor-ik. vissra-

crltIókczósck nrcgírítsívalós
lrozziínk törteíIró cljtrttatlisívlrl

ílriísiórtókrírc

ctttcitrók e trra
nrcíg fillórcs clgonclolísokat. liirckvósckct' Kórjtik' lrirdctósck-

kcl is kcrt'ssclrck li'l t'ertntirt
kct. Az tijslig kiil{srígcit:t
szJxltrzortlk" az ótrktlrttrírryzat
ós a lakosslíg tiínrogirtiísiiból ki
viírrjuk l'edczni.

A közsógi úrjstíg havi díjiit a
lakossiígunk ntrgy rész-e által

öIlkótrtcsclt rncgajánlott 10 Ft_
ban líllapítottuk Ineg.

Lakossiigunk felé az lenrle

kórési'ink, hogy a negycdó_
verrként 30 forintot egy összeg_
bcrl szíveskedjetlek a po1gír-

a

rncstcri hivatelhoz bcl'izctni a
könyvelés és elszánrolás rrregkönrryítése érdekében. A hiva-

talba befizetett összegekról a
lrregbízott ügyintézó nyugtá1
ad.

Hossz-Ít lclkószi szolgí-

órclr_l

Közös

lattlItr nlatt sok kírros napot ólkicsi l'ititrkbllIr. czckcl
nlost ne nl l'oglalorn (isszc r(lvid

tcrlr

íÍ

1rl'ír soros ír;isornban'

csitk az.tlkra lt ktldvcs

inkíbil

cscIttó

nyckrc crrrltíkcztct lck beIrrre(t:
kct. luuc1yck rrrtrnkÍlkodlísorn-

lt:rk kicrrrclkcrl,i kultrilttirryci
volllú, Ítícglrkkor' arrrikor
tlróg szaba<l vtllt az örvettdczrí
szó ós a buzdító zcrrc. Rclilr
rníttrs gyiilckcz-ctiirrkbcrr 192li
ut..tll pír óvvcl rncgirlirkult a lór'

fikar' Vcnczlik Lísz.ló kivíiíl

pcclagógussirl, ir róInai katoli-

kr.ts gyiilckczct kírntortarrítójir'r'al e'gycz.tcttrik, hogy konro-

lyabb férlikari dal elóadírsokra
is kí:pcs lclrcssctl. Kaizösen tilr'
tott drlestct is rcndczttink a
Hlulgya ttitgyttrrrtríhctt. Slrjttos
az egyiittlnűliiidós rirjturrk. ve_

zctóliön kívi.iliílltj okokbtil csak
2 évig nraradhatott t'cnn. Ktilötiöscrr Iregyokri .irtlckicjd.(s irr
dult rrreg a zeIrctatrltltíssal kap-

csolatban' Ncnr csupátl a lre-

gcclűtirrlulrís Vagy zongoratallulendtilcte örveudcZtetett
rrreg benntinket, harrerrr l_óképpcn az. hogy az á]talános iskolásokkil nróg kis votrószetlekiir

1ís

is

rrregkezdte miíködésót ós

hogy az

is

sikeresetr nrűköd-

lressen, több Ílúnregt:rnirlt jlít'
szani gordoIlkiín nreg bógórr is'
Ez a kis zetrekar szerepelt ál[allíhlrtt tttirtdr'rt cgycs iskolli tinIrcpségen' Egyéb szerepléscken

szerkesztéssel. közös reInéntryel tegytir& rneg
nlirrdent hogy a Malonrvölgyi
I-Iírvivó a felsóörsi onálló falukép, törtérrelnli eredetisógének

dllok eljítszásával a Jíuos vi-

Podmaniczki Gyula

országgyűlési képviseld. a

igazi segítője }egyeIr.

polgármester

is kiválóan

szerepeltek rrehéz

tézból.

A kis nrrrrrkások köziil ketki is kell ernelnern Angyal

tőt
lrnrét. aki két ciklusban is Inint

llenrzet nrunkásaként is dolgo-

zott ós V(irös Ágikír' ltki z-cnctaníri tisztsógig viltc.
F.'lt,iilrsriíl Ittt;t l,r},l'.'tt is

lcttck kitiLrtó' odilarlíl rltttttka-

vógzós crccinrónyckórlt rteittzc

sze ilcrni rnunkiisai, diikrc
tlgyalicsitk bíjszkón cnllékczlrctiirrk' tt1rrlt Cslpó CyLrl:r grrrr
IriizittItri tirnár lc1t. clr' Tislór

tilnk

(le z:t

rcl lrrtrÍltts

kíinyv'íárban szómos lexikon

és enciklopédia óll az olyasók
rendelkezésére. A kiinyvÍár a
p rép os íság ép ii le té be n Íaló lha-

Íó, nj,iÍm Íartrísa: kedden
szerdán 3_4 óróig'

badciÍr tér'c elóltiú,

iiitva gycr_

Inckcik teltetségót crtclIniségi
pályírra jrrttattarn ó}ict"
Kérern ! Sorairn olvasóit.

cz.crrtúl is iu-ra törekcdjcnck'
hogy l tcIrtltsógcs filrtal cslrllid'

tagrik kcriiljenck belc

hazrink

zcllcrni Intrnkiikörcib,c.
De őrizz'ék me g éle ttlk vógóig ószintc igaz szerctettiket a
kis sz-i.ilő1hlLrjuk és aIiIrak mir
éló lakosti iránt. Törekedjenek
arra, hogy nrinél több felsőörsi_
ról cl leltcssctt tntitidali trla is'
hogy lreni csak elgrrndolásaik
vttIlttak Felsdörs kulturális és
s

anyagi ícjlódésévelkapcsola!
birtr. haIreln azt igénylik tényle-

gesen és tÍunogatják is a trreg'
v alósítirsra ví]lallcozrikat'
Áni arra kétern Hatalntas
Urunkat, hogy rnirr<lazt. anri jó,
építónregörvendeztetrri segító
hata1nríll.al megerósíti Felsóórs
népétlrctnes törekvéseibe, kegye1nres ríldásban részesítse'
Kellernes karácsolrYi tirrne-

és boldog

ú3 esztetrdót

kívárrok nlindnyájtrknak'

Gáty Ferenc
nyugdíjas
refornrátus lelkész

és

Régi és tij olvasóitnnak
kellentes karótsonyt és boldog
eij éveÍkílánok.

'I'ilrtrr Tamásné

ktinyrtíros

Itcl1e tt.'s ptts'

pöki tisztsógre eniclkcdett.
Mindcz- azt nrutatja, hogy
FelsóörsoIr a esalírdok IlÜlll ragasz-kodtiú niakacsul a jó bort
tcrlnó lregyi szólókbcrl dolgoztatni gycrrllckeikct a iövót szil-

peket

ntinÍ 300a kiilet kiinyv talólható, ezek nagy része szépirodalmi mlt, de sok az ifjtistigi és
gyerntekinldalom is. A kézi-

Vörös-

keresztes klub
A

lre

lyi

vöröskeresz'tes

közsógiirrk llkossígívll,hogy a koríbbi
sZcrVc];/-ct trrdatja

tír'.'kl'ctt j,il hevlíIt szcrrezel'i

nrűkódését kívánja folytatrri. A
tartalnrluabb és igényescbb feladatokrl való vállalkozásunk
azot'tbaIt csak akkor tcljesülhet

ki, ha a lakosság köréból

ön-

kéntes segítőkre, táIrrogatókra
színlíthatunk.

Községünkbcrr

lnirrtegy

250 fó nyugdíjas él, ebbói a 70

éven felü1i 130 fó' nagyobbrész.t egyedül éló. Mindezek
alátáInaszdák, hogy megkü1önböztetett odafigyeIéssel, tárno-

gatással keil az idósek sorsát

fe]vállalrrunk'
Így a vöröskeresztes szervezetünk részérenyugdíj asairrk

helyzete' közétzeÍe nem lehet

közömbös,

a segító szándéknak

kozüggyé kell fonnálódni. A
polgárrnesteri hivata1lal közö-

serr készültink személyes csalá-

di

iátogarísokr4

a

szociális-

egészségügyi helyzet felmérésére. A téli hónapokban SoÍTa
kerüló látogatás bizonyála
{Folytatós a 3. oldalon.)

Vöroskeresztes klub
Ezt a címet kapta az

a

könyv, melynek megírásával a
kiadó

_

a nemesvámosi Bala-

tonfiired-{sopak Tája Mgtsz

és a Veszprém megyei

l,evéltár

Veress D. Csaba ttirténészt bízta meg. A könyv kézirata elkésztiüt, s a kötet megielenése
1

992' februárjára várható.

A ktinyv címe a kötet tartalmára vonatkozik. Fels&irs

kőzség évszÁzados kirténetét
a
foglalja össze'.a szprzí

Xtr. sázadu5l szinte napjainkig
(pontosan 1975-ig).

A

bevezetó fejezet a község térségénekóskorát ismerteti. TudoB dolog, hogy sok ezer
éve lakott ez a táj. FöldjéMl régen elmúlt népek és kultúrák
maradványait veti fel az eke,
valamint a régészekkutató ásója.

A könyv ézöme természetesen a magyarság itteni

megielenésétdl tárgyalja a tiirténeti eseményeket. Valamikor
_ a honfoglalÁst és a magyar
királyság kialakulását követóen
_ a király és a kiráIyné földjei
teriiltek itt el, s azon éló népeik
lakták a zalai királyi várispánság idáig kiterjedó t€rtiletét. A

Az utóbbi évtizedeken
tanúi _ pozitív és negatív
amilyeirányban egyarán$
-,
nek azeldtt egy évszázad
alatt
olyan váltoásoknak voltunk a

sem történhetett volna

meg.

Nemcsak gazÁ&gí helyze-

tiink'

életmódurfr

'

vá]tozott
meg, de más lett éleffelfogásunk, gondolkodásmódunk, erkölcsi magatartásunk' értékítéletiink' mások lettek ünnepeinh szokásaink. Egy azonban
örök maradt, a karácsony varázs4 ennek az ünnepnek a su-

g6nása'

Ha

visszatekintiink

éle_

felragyog előttünk egyegy karácsony emléke. A népi
angyaltvráró kari{csonyra késziilt a ccsalád ' minden tagia
maga készítendó ajándékokkal'
tünkb€'

betlehemjárríssal.

Pásztbr_

énekek, karácsonyi dalok gyakorlása mellett csomgolták az

ajrándékokat; cukorkákat, süteményeket. Hogy a gazdag lelkri
egyszerÍÍnép ajkán milyen és

mennyi mondóka' ének, móka
és legenda szii]etett eközben'
azt csak a néprajzkutatók htd-

jálc

kezdetben egységes

''Wörs

ki-

rályi földek'' a XII' sázadtól

(

F olytatós a 2.

oldalról.)

kerültek egyházi és világi birtokosok kezére'
.4' SzicfliáMl hazánkba.jiltt
noÍÍnÍrÍllovagnak ivadékei' a
Rátold_nemzeségMl való Örsi_család uralta évszázadokon
6t ezt a ft'ldet ók építettéka
Horh nevű dombon (a mai Mis_
ketetón) kópalotájukat' s a cs&lád temetkelsi helyéül a ma is

mindnyájunk számára nagyon
hasznos információkkal szol-

templomot.

klubunkat-orég ttibben látogatnák, és nerrt sajnálnák az id6t a
klubprogramokon való részvé-

álló gyönyörÚ

prépostsági

A község változatos és ér_
dekes történetének minden
részletére kiterjed
munkája

_

a

szenÁ

beleértve a török

háborrík és a Rákóczi szabad-

A

gÁl.

szervezettirrket érint6
anyagi gondokat a megyei vöröskeresztes szervezetnek is
tolmácsoltuk. Saját erónhe és
a polgármesteri hivatal támogatÁsára számíwa szeretnénk a jövdben a kbb életétkéthetenkénti összqiövetellel színesíte-

ni. Nagyorr szeretnénk, ha

a

kezésétvárjuk. Növelve ezzr|
aktivitásunkat klubéletiink még
változatosabbá tételéhez' szívesen vÁrjuk az idósebbek, a
klubtagok javaslatait akár írósban, akár személyesen. Vörriskeresztes ügyekben bármikor
kereshetrrek bennünkel Tislér
Gyulánét és engem, a jelenlegi
vöröskereszles szervezet ügyvivó vezetóségi tagiait.
Kívánunk községti'rrk min-

den lakójának kellemes karó-

csonyi ünnepeket és nagyon
boldog új évet!

telre.

Szervezeülnk

Tóth Józscí
ügyvivö vezetöségi tag

erősítésére

fiatal' önkéntes segítók jelent-

ságharc mozgalmas év sz6zada-

it' a XVIII_XX. sázad

ese_

Hogy^ éR!#ezzunk?

ményeit' valamint az I. és II.
világháború tiirténeténát nap
jaink problémáit is részletesen
taglalva.

A szerzó

a

könyvet elsósor-

ban a község

lakosságának

ajánlja hiszen számos ma is
éld család találja meg a könyv
lapjain óseinek nevét, gondjait,
bajait _ sok évsázad tÁv|atá-

A Malonvölgyi Hírvivő előzó sámában az építésiengedélyezési eljá_
rásról adtunk tíjékoztatást az érdekelteknek. Most en8edjék meg, hogy az
építkezes bfejezÍsét követ6 kötelezó eljáníst isemrressem meg Önökkel.
mint peld:íul egészségügyi, tÍÍzvédelmi,
Nehríny fontos szempont
biztonsági, műernlékVédelmi elóírások betartr{sa _ indokolttá teszi, hogy
az épkezés befejezése utr{n az építésügyihatóság ismételten megvizsgálja

bóI.

(

E gy nyugdíj as gondolatai
a karócsonlról
Ezeket akartrík trrdatosan

elfelejteni, amikor csak földfenydről és sült kalácsról énekelhettek a gyerekek a Messiásvárás helyett a télapót várták' és a
szeretet ünnepét az ajándékozás iinneÉvéváltoztatták.
De a karácsony suglbzása a
szeíetet és béke ünnepének fé-

Eötvös József azt mondta:
,,Isten egy kincset rejtett minden szívbe: sZEREss! s fel fogod találni!''

ezt a kincset szÉtszórni aztán az

Akik egymást ószintén, érdek nélkiÍlszeretik, azok az

Szúkebb és tágabb értelemben
senki se maradjon a szeretet és
a békesség, az összetartoás
igaz melege nélkül. Nemegyszer csak könnykirld szóra van
igazán szükségük az emberek-

jobb befe}tetés.

nye áthatolt minden &irekvé_
sen' Amikor szenteste együtt

szor idegen is'

met!"

mindnyájan
érezték,hogy nincsenek egyedül' hogy összetartoznak, hogy
a legszorosabb kötelék a szeretet kapcsolja össze a lelktikel
Mi a karácsony varfusának a
forrása?
A Betlehemi Csillag, amely
egyarrínt odavonzotta lézus jár
szolához az egysznrű pásztoro-

ka| bölcs királyokat. A csillag

fényénekhajtóereje a világ legnagyobb nagyhatalma: a E?pretel Mert a szeÍet€t szeÍetetet
sziil' A szeretetet szét lehet

Elsdsorban a családnak kell

osztani, dm annál tribb marad
bel6le, ea&-t a szeretet a leg-

élet sok-sok konfliktrrsa közepette is békességben élnek.
Ezért a szeÍetet és béke fogalma összetbrtozik. Hogy a Meg_
váltó' aki fdparanccsá tette a
felebaráti ezeretetet így búcsú-

állt a fa alatt a család: szüló és
gyermek, jóbaÍát' testvér, sok_

F oly tatós a 6. oldalon.)

iskolának, minden intézmény-

nek' az egész társadalomnak'

nek.

Igazi ünneppé karácsony

zik el'a tanítványaitól:
akkor váIna, ha teljesiilne Ady
''bekét
hagyok ÍÉktek'az én tÉ,ké- Endre vágya:
Karáctonykor akaratlanul

is felmerÍil az emberben a kérdés: tudunk_e igazán ünnepel-

ni?

Ma anikor közel

és távol

diirtignek a fegyverek a világ_
nak a ész&6l az elégedetlenség és az sJlenségesség hangjait

halljuk. Eaek a tények hatással
d mi közérzetünlae,
borzolják idegeinket. Gondjaink is vonah hiszen zsebünk
és kezeir* eg5rre iiresebbek
lesznelr,
az ünnep nem
veszített varázsából!

vannak

- b

esóhatná át

'Egy
A nagy

mindenséget,

Nem volna más vallás,
Nem volna csak ennyi:
Imádni az Istent
Ésegymást szeretni...

Karácsonyi rege,

Ha valóra vólna

Igazi boldogság' szállna

világra!''

Ezt az igazi

a

boldogságot

kívánom Felsóörs minden lak&

jának!

YeresJánmné

nyugd{ias pedag€us

selók segítségétnem

kapta

meg' pedig pezsgó kulturális
élet összefogás nélkül nem
lesz. A képviselók nem vesz_

nek részt sajnos semilyen rendezvényen, bár van kivétel is,
azoknak tisztelet. Sokan elfelejtik, hogy milyen leromlott
állapotú kultúrházat kapott
rendbetételre. Egyébkénta gyerekek megtöltik a házat. Színdarab, tanulás, népitánc, sportfoglalkozások, vannak diszkók
stb.

Piller Róbert Miért csak

a

18 éven feliili helybeliek kap
tak telket? A tisztánlátás érde_
kében kérem, adjanak en6l Mvebb tájékoztatást. A választáskor az itt üló képviselók a fiataloknak telkeket ígértek.

Kálmán Iswán: Szégyenli,
hogy a Szigma-ügyben nem lehet lépni. Ahogy ezek közlekednek abból elóbb vagy
utóbb ragédia lesz. A súlykor|átol'ó tÁb|a kirakása <ikörség

volt. Ne is haragudjanak
mondta

40 km_es sebesség-

- t€gyenek ki' s majd
korlátozást
az utcabeliek érvénytszereznek
a sebességkorlátozás betaÍtásáGondos készülódés elózte

meg a november 25-i közmeg-

hallgatást' kellemes meleg és
egy vadonatúj feis6örsi rendezési térképfogadta az érkezóket. Lssan gyülekeztek a fahr
lakói a nreglehetősen rossz állaptbari lévő |.uliúrház nagytermében. Nern

is

metrtek el

szó nélkiil a hozzászólók

az

épülei áliagát iiletóen.

Podniariiczky Gyula polgánlester gondosail felkésziili
treszámolóját több fejezetre

bontotta' mondandóját és fejeze"t*r]ként megkérdezte a jelenlev6ket, hogy van-e bazzáfűznivaló' van_e kérdés, felvetés
és csak egy-egy téima lezárása
után folytatta tovább beszárno_
lóját. A beszámoló részletességéi most nem kívánjuk közölni'
hiszen lapunk rr-rás részélrenarró1 külön is olvashatnak, de

mindenképpen szeretnénk

a

hozzásző|ók felvetésétközzétenni, azzal a nem fitkolt szándékkal' hogy igenis. máskor is
aktívan vegyenek részt a lakosság közi.igyeinek közos eldöntésében.

Tamberger József: Az Úr
törő utcában több közvilágítási
lámpa nem ég, intézkedjenek.

Az UttöÍ6 utca közlekedése

a

Szigma miatt elkeseredetté tette
az ott lakókat, csináljanak valamit...

Sipos Gyula:

A Pocca vil-

lamosításának felmondása miatt fel van háborodva, befizetett
mi lett vele?
1000 forintot
Nem hiszi,
Kránitz Ferenc:

hogy belátható id6n belül

a

Kisperjés árarningadoása ren-

dez.6diir.

Kéri' holy

azÉpÁsz

akkor mérje az áram er6sségét'
arnikor terhelés van a lakásokban. Áldatlan áIlapot varr, emiatt' itt miíÍélrri sem lehe| nem
dolgozni.

Kutasi György népműveló,
nriIrt házigazda, elmondta viírta' hogy sába kerüljön a kult(lrház ez nem történt meg,
anrit a munka minósítésénekis

lehet tekinteni. Sajnos a képvi-

nak.

Punk Jánosné: Az 6 fíatalkorában nem nézett ki így a
kultúrház, ilyen elhanyagoltan.
Ez mát szégyen és gyalfuat.
Régebben összefogtak és rendberakták a helyiséget' még takarítottak is.

Vass Csaba: A fótéri központi buszváróhely használhatatlan' mit lehetne tenni? Kérdezi még, hogy léptek+ már a
helyi adó ügyében?

Az

Semsei Sándor, képviseló:
adórendelet

nyílt és z6rt

üléseken került és kerül megvitatásra. Alapelv a köztehervise-

lés helyi mértékénekfigyelembevétele lesz.

Bors István

képviseld:

Csak olyan adót lehet kivetni,

amit az emberek be is tudnak
fizetni, illewe be is lehet hajtani. De azt is tudomásul kell

venni, hogy addig semmiféle

községrendezést'

_fejlesztést

nem lehet számonkémi' amíg a

községi kassában pénz nem

lesz.
Gyarmati József, képviseló:
Emlékeztetett v á]asztási beszédére, amikor azt mondta' szét
lehet verni egy falu| de újrako-

vácsolni már nagyon

nehéz

lesz. Példákat hozott fel a kö-

zösségi munkák

elvégzésére,

említette a parkosításokat' és a
temetó rendbetételét. Nagyon
sok munka lenne itt: trangamihez nagyon jó
súlyozta
-,
kell.
szervezókésxég
Podmaniczky Gyula pol-

gármester: Besámolójában

felvetettekre

a

nagyobbrészt
válaszolat]a-

megválaszolt. A
nul maradt közérdekű ügyeke
folyamatosan, az elintézésuún
választ ad írásban vagy személyes megkereséssel.

Telekosztás
A

képviselőÍestület hatá-

rozata alapján amn Íiatalok

telekigényét lehetett elfogadni, akik a 18. életévüket betöltötték' állandó lakosok.

A

fiatalok által vásírolt

telkek beépítésikötelezettség-

gel (mely 5 év) elidegenÍtési
tilalommal terhelt, be nem
építésesetén az önkormányzat elővásárlási joga lép érvénybe.

L66l7 brsz- Csikász

f,'e-

renc (1963.) Felstltirs, Csalogányx u.4.

244lI.

ttsu Hajdú ottó

(1968.) és neje, Felstliirs' Táncsics u. 14. (l' gyermek) és
Hajdú Erika S(sz. 1966.)' FeI-

sötirs' Hóvirág u.20.
244 12. btsz. Szántó László

(sz 19ó7.) és neje, Felsóiirs'
József A. u. 23. (l' gyermek)
24414.

hrsz Vejmola

Fe-

renc (se l'96ó.) és neje' Fels&
örs, Csalogány u. 10. (1 giermek)
24415. brsz. Lajer Lajos
(sz 1967.) és neje, Felsóörg

Fő u.21. (1gyermek)
24416.

hrsz Wachtler JG

24417.

brsz. Btidör Gábor

zsef (sz. 1967.) és neje' Fels&
örs' SUttöró u.23.

(sz
17.

197L.) tr'elstXirs, Rózsa u.

1991.

év
kópekben

A mindenki tetszését megnyeró
sziireti felvonulós egyik vidánl
jelenete. A ftrge lóbú tancosok
szinIe v égi gtáncoltók a

felsöilrsi Fó uÍcát a szép

szúmúközönség kedvére,

örönúre és bizt atasara.

Az önóllóvávólt
a ku

Felsóörs
lt

első társadahni közösségi megozdulósa

ur ó lt ltör nye ze t me g t er emt ése ér de ltében.

A szüreti leivanulas igazi savót-borsó! a lovas huszórok, a
beryarak és a lovasparódék adták'

A gyermekekvidám csapda a szíiretifetvonulást uhedtene.
F'otó:

GyarmatiJólsÍ

A Püt*ijsdi lovasversenyek egyik jelercte. Sajras lakossógunk
r észv ét elét a z ord i dőj ór ós eró s m v i sszafo gt a.

Hogvan
1)'t éoítkezzurk?
zlr&z

(Folytatós a 3. oldalról.)
az épiiletet, az építm&ryt, és ennek
alapján döntsön a haszrrÁlat engedélyeúseügyében. Az eljárás sza_
uatyait a túigse.(xtt. jo.) Évu
sámú rendelet rrjgzíti.

Használatba vételi engedély
kell kémi az emberi tartózkodrísra'
vagy munkahelyül szolgáló újonnan épített, felújított, Mvített, vagy

átalakított épiiletre, tetótérbeépítésre' Szintén hatóoÁgi engedély kell
az ríllattartás élját szolgáló épiilet'
kisipari vagy bar*ácsmtlhely, mdterern, üzlet, elárusítópavilon használatbavételéhez is' A jármű Gépko-

ELHIVATOTT
Ha az ember nagyon

akaÍ

valamit az életben, azt eBészen
biztos, hogy el fogja érni, vélekedik ifjú Tislér Gyula' a köz-

ismert felsóörsi Tislér Gyula
bácsi legnagyobb fia. Még ma

is lelkiismeretfurdalása van

a

fiatalernbemek, hogy nem folytatta a fe1s6örsi öröksége|

hogy nem haladt

édesapja

nyomdokain, de (tgy érezte' az
az élethivatás, amit d mindig
szeretett volna, Felsóörsön nem
elérhetó. S mint a mesében, felkerekedett a három tesNér közül, ezúttal a legnagyobb, s elment szerencsét próbálni.
Élete célja a vadászar. az

erd6, a természet' A Bakonyban kínálkozott ene jó lehetdség, s Bakonyszentkirály telep-

helye lett évekkel ezelótt az ott-

hona és fóvadásza az ott lévó

vadásztársaságnak' Nehezen
indult az új életfonna, de egy

düledezett öreg házban kezdték
fiatal házaséletüke| Gyula és

felesége Izabella, akiket most
tágas' akrír hat tagú család szá-

mríra is otthont nyújtó' befejezés eldtt álIó' új házukban Bakonyszentkirályon keresttik fel.

A

két unoka mrár nagyon

készül Felsdörsre a nagypapá-

hoz a karácsonyi ünnepekre,
ugyanis ez az egyk exponált

programjuk.

A

gyerekeken, a
feleségen is látszilq hogy egy
fóvadász élete mozgalmas, sok

idegen ember megfordul a ház_
ban, hamar barátkoznak hamar

mesélnek az erdóról, az ttt járt
híres vendégekÍól' trófeálÜól.
A fóvadász nem is csinál titkot

abból' hogy a családi háttér'
megértó feleség kell ahhoz,
hogy hivatásának akadrálytala-

csi---<notorkeÉkEír--<sónak stb.)

nul eleget tudjon üenni. Büszkén rnondja mindezt, ó otthon

megkap minden támogatást, és

nem titok, hogy egy-egy

na-

gyobb erdei trirára felesége is
elkíséri.
_ Mi mrjlik egy fóvadászon?

_

Ha a sikeres vadászatra
gondolok, akkor sok minden
múlik a mi munkánkon. Mert
mi ismerjük a ierületet ha úgy
tetszik, a vadakat akár szokása-

ik alapján is felismerjtik'

tud-

juk, melyik mene tanyázik' A

nyugati vadásztatások pedig

komoly bevételt jele*tenek az
országnak. A mi vadásztársaságunk területén közel l00 ezer

márka értékrlvadat ejtenek el

és fizetnek ki a nyugati vendé8ek.
Hosszasan beszélgettünk a

szakrnáról, a vadászat apró
trükkjeiról' azt firtattuk, hogy
milyen tulajdonságok kellenek
egy ilyen elhivatott élepályához.

_ Énazt csinálom, amit
mindig is szerettem volna, amit

most is szeretek' iskoláimat is e
céI érdekébenvégeztem és vadászat közben a nélkülözhetetlen német nyelv ismeretét is
megszereztem.

_ A

szülók meg

tudtrák

bocsátani, hogy végül is otthagyták a szüIófalut, FelsdRirsöt?

tároló, kerítés, úszómedence, támfal használatához nern kell engedély. A használatbavételi engedelyt
az épínet&rek az építményhaszrálatbavétele elón kell kémie helyben
a polgármesteri hivataltól' termé-

zatát anól, hogy az elvégzen építé-

si

munka az építésiengedéllyel

egyezírua készült el és az építmény

rendeltetésszerí, biztonságos hasznrílatra alkalmas.
Előfordulhat, hogy az építkezes során eltértek az engedélyezési
temól, helyszínrajaól. Ebben az
esetb€n a'z engedélyezeu és a kivitelezett állapot közötti eltéÉstábrázoló helyszínrajzot' mÍÍszski terveket is csatolni kell. Ea követden
az építésügyihatóság _ sztikség
esetén a szakhatócágok bevorrásával _ az ügyet megvizsgálja, alkalmasság esetén a használatot határozattal engedélyezi.
Szerctném felhívni az érdekeltek Íigyelmétarra' dhogy az engedély nélkiili lakás' üda' rndhely
stb. haszrrálatbavétele jogszabály-

sértésnekminósiil' ezért célszerí.
megkémi iddben a sziikséges hatósági engedély.

szetesen írásban.

A

kérelemnek tartalmazrria
kell az építtetdnevét, címét,az
építményhelyá, az ingatlan hely-

Varga József
épltésiigyielöadó

raja számát, az építésiengedély
saÁmát és keltét. A beadvrínyhoz

Mit kell tudni

a

helyi adóról?

2.rész

Telekadóval kapcsolatosan

a

legfonlosabbakat kiemelve el kell
mondani, hogy adóköteles az ön-

kormrínyzat illetékességiteriiüetén
lév6 beépítetlen be[ertileti földÍészlet (telek). Az adózó szemé-

lyekre ugyanazok

vonatkoznak,

mint az építményadóál.Az adó
mentességet,

az

adókötelezettség

keletkezését, megszűrrését ebben az

esetbn is szabályozza a töÍvény.

Telekadó esetében az adó alapja a
telek négyzetméterbenszámított teriilete. Az adó évi mértékénekfelső
hauíra (!) l00 Fínégyzetméter.Ez
az éíékis maximum' Ennél kevesebb lehet, de több nem.

Mind az éfitnényadó, mind a

telekadó esetén lehet még egy másik változat, amely mindkét esetben
a konigrílt forgalmi értéket veszi az
adó alapjául. Etben az esetben az

adó mértékea korrigrílt forgalmi

éÍték3' ill. |%-a. Ezc,k az értékek
is felsó határt jelentenek.

Vgiil szólnunk keü a magrínszemélyek kommuniílis adójáól.

Kezdetben bizakodtak a
- hogy a Íossz lakáskösztiüők,

Ezt az adót az iinkormrányzat a ffnzeszközeiMl, vagy észben azok
felhaszrrrílásával megvalósuló infrastnrkhíra fejleszÉsére, valamint
kömyezetvédelmi feladatok ellátá-

építkezés|beletöródtek. Ott fo_
gunk élni, ahol a munkánk, a
hivatís gyakorlása biztosított.

sára vezetheti be. Ebben az esetben
adókötelezettség terheli mindazokat r személyek€t mint az építményadó és a teleladó esetén, továbbá

rülmények miatt majd bazatérünk' de amikor elkezdttik az

felÉüeniil csatolni keü a kivitelezó
_ házilagc kiütelezés esetén a
felel& mÚszaki vezetd _ nyilatko-

azt a magánszemélyt is, aki az önkormányzat illetékességi teriiletén
nem magánszemély tulajdonában
á1ló lakás berleti jogával rendelkezik. Az adő méÍtékeennél az adónemnél lakásqrként (nem lakás
céljára szolgáló építményenként)
beépítetlen belteÍÍileti telkenként,
illewe lakásberleti jogonként legfeljebb 3000 Ft évente. Természetesen ez is felsó határtjelent.
Tudni kell még azt, hogy ezek
köztil az adónemek köziil egy adG
tárgyra (telek, lakás stb.) csak egyféle adót lehet kivetni. Természetesen a fenti információk közel

sem elégségesek,de úgy gondo'
lun, hogy valamiféle képet adhatnak a várható jövőre vonatkozóan

adóással kapcsolatban. A polgármesteri hivatal az új adók tárgyalá-

sához sztikséges információkat a
közeljövőben fogja &szegyÍÍjteni.
Kédiik a lakosságot, hogy a hamarosan kikiildendó kérdóíveket pon-

tosan kitöltve idóben

juttassrÁk

vissza a hivatalnak, ugyanis poltatlan adatok esetén esetleg iÍÍ€ális

adók keriilhetnek kivetésre. Az új
adókkal kapcsolatosan bármilyen
információt, a kérddívek kitöltéséhez a sziikséges segítséget igyekszÍink megadni a polgármesteri hivatalnál"

Tóth Gáborné

jewzó

VALI-ALK3ZOK

dcnki tudja, hogy ma nrar

Ki llogyarr lcsz vírllirlkoztí'] Bíuho1 is tcttilk lcl c kívrÍrlcsikórdósirrlkcl. igazínciitxil Ilcttl ka1ltttk ilteg lt vlirt viílitszt. Mirrtlcn biz-tlllrtyal crre is igaz az a ró5li slígcrsztivcg" lilncly így szól: rlriIrdcnki rrtliskt<pp csirtlílja. '.
Mi Inosl Fcls<fursón rrólriírr;l vlillalkoz.ót kcrcstiitlk

ltl,

Irogy

ólcti'ikról. lrruIrkíjukrtil tucljLrnk Ittt'g cplyct s nrlíst.
Sok sok órdckcsct' hasztltlsltt t:r;liisrtltltLtIrk. ltitllottrrrrk' cgy vottíls visz-tltit k(jzijs vo1l: vlt1ltttictitt1'ictl lclkcscclósscl Iliszrlck alllrart,
artrit csirríirrlü'.

Ahogy ilr:szólgctrislilrkhtí} lrlr'
lllltr kiJcriil' vrírótx'n vlltr a lii_
tcIiyósztós iránti szcrctr:t. l98J

Antal Tank

ótlr íilirvtatja e z-t a lijbbs:.:iiz l'ivcs

csalaldi ilagyolrliinyÍ, irrtli a lti'

Ncnr vag.yok kirrionrJottan

fclstÍ!rsi, cic Ilrilrt sz.iilctett lilsóorsi. úgy éru-ctit. sok haszoIlIral
j/rrhat rnég a tclcpÍilósnck, lrogy
az. Arltal Tai* ellrcvczósű ti1-clliIiyagiöltő áli()

rnegnyilottr.rk

kcli crtr
lítcni. hog,v.' lrektink l1approl'i'

lnírst. Itt rniirdjiírt trrcg

lrrrrk lesz az cncrgiaIlordozók
értékesítóse,cle szánros szolgál
tatást rryú_jtunk" Talírrl elsrÍlónt
kell enriítcneni a rliezőgazdasá'
gi irrtrrrkák cIvó.rz.{stil. trgylrris
itt kót irlternatívát is csinílurrk.
Aki níiurrk rendcli a talajrnűvelt<st, perInctczóst, silózirst' bcta-

ilarítiíst'aIrIlak

titrtitssltl.'tcttyó:;zlrísscl

ós

l'tigg

szc.

A lósucrcte{ (!r(lksógc

ir

dcídrragya1láttil szárrnirzik. irki

Bécsújltclycn lrcInzctkőzilcg

e

1isrtrcrt

gyógykovlícs volt.

Az-

utcid, Milrírly rna l(l lti glrzdír1lr.
s vczctojc a lóterryósz.tó cgyt'l-

stilctIrek, llhol l50 }ó Irlirrrísógi
tonyós7-{ósc, tncgtivlísa ir cól.

A lovas prograrnok isnrcrtck, isurcrt a lovasutiviir is [;cl
stÍ)rsijn, s irttiirc a 8azdii 18a7.íIl

büsz-kc' 1983-tól elórtc
hogy Fcisrítlrs tlcvril

l

a?'I'
Iryrtgati

tórkópcktn ttgyltltolylttt vltstltg
bctrivcl szedik. nrint Balltonlii
rcdól' arnittck rlklt Itcttt tttlis'
nliirt x iovlsurJvar ncrnzctk(izi
i

srllcrtsógel.

Jlírli& itt cllrbcrck Nyiigat_
Euriipil rttinclcrl ors/.ágiilxil, (lc
v att v

isszlltóró r,clrcltíq F}rlizíli

b<il ós

korlíbbiltl gyakorl v()lt

a

vcIrilóglíltlis lítsz.ik a legjob üz_
lctnck.
Nyugati kapcsolataira épí!
r'c tigy dilrrtött, lxlgy gépkocsi-

órteíktsítósscl is foglalkozik'

arrriból ugyan szintén túlkírrálat

vatr. dc

:ír:rk' ('16()

a nála lév6 kedvezd

t'zcr forint felett nilr-

cscn órtókcsítésrc váró gépkocsi)' .1ó lcltótclckct tcrcIrrtcnck
az órclcklóclókIrck.

A lrsz.ólgctós vógólr

aZ cln_

bcr olyan érz.ósscl távozik

a

Kanyiu l)rcssz.ó tulajclonosírtól'
hogy cgy igaz.i arncrikai hotdog írusnírlvolt' s aki tuclja,
rttclyik tttcasarkon rnit kcll íru'
siteIri.

É'rrrirrdclliilt

azt próhál-

jrr órtókcsítcni, antire kcrcslet
kíIrílkoz.ik.

ír0

krrvaiti lÍtogató.

Mírr Ilrost késztilrrck a

vasrra, lrogy a lovasnal.lrrk
s

ikcrüljcnck.

ta.jtil

H irgyorrrlínytcI ctnltí cólokitt
dódclgct a sz.ívóbcIt it t(jbb d'jilt
clIrycrt vírllalkozó' Ugy Intlrrri_
.ja, rtrcgérdcntli cz. a S/.()rg(}s
fe lsóörsi kt)z.össég, lx'rgy li'il'c-

tlt'r.zrik

lrzl a

szt(psc(gct, rrrni

rr

lalut körülvcszi.

elvógez-z-i.ik.

Mírsik lchetósóg, aki rendelkczik nlegfele1ó jogosítvínnyal.

rrnnak rni hclrbead.;uk g.ipcirtket' berendezésciIiket.

A

szolgáltatások közül

a

guntiszcrelés, az autójavítírs az'
aIrre lyik szánrottevó lesz, dc
olyarr korlplexurn kialakításíval foglalkoz-unk, arnelyik nyu-

Csatári m{ívek

8rti tÍ)tlsúszolgíltrtírstbizlo-

sít. Tehát büfét gépkocsi-alkat_

Amikor a 80-as évek elején
Csatári László albérletb€ költö_

rész-ellátást, gyors.javítást és
talán egy olyan pihenóparkot
gorrdolturrk kialakítani' alrol

zöl.t feleségével Paloznakról
Felsóörsre, bizony sokan nem
gondolták, hogy egyszer még
kenyéradó gazda lesz belóle.
Még 1985-ben vállalkozásba
kezdett, fémmegmunkálás volt
a fő profil. Lényegében ebben a

bárki elfogyaszthatja a rnagával
hozott éte]t. italt ku1turá]t kö_
rü1rnények között. Lesz nyilváttos W. C.. lesz megfeleló ví
zellátás' Ugy szeretIténk Rak-k

ottó

barátornInal e8yütt
mondja Antal Gy'ula
hogy

egy kellemes oázist teremtsüIrk
in a felsóörsi falu végén,kap_
csolódva azakhoz a v áLlalkozásokhoz, ameiyek rövid idón be1ül meghatározó szerepet fognak betölteni Felsóörsön'

Lovasudvar
Rásk MiháIy agrármémök

még akkor kezdte el a vállalkozását, mikor még nem divatsze-

rűen űzték Magyarországon.

Kanyar Presszo
Ahogy az ember megérke-

zik a Kanyar Presszó

parkoló_
jába, azt gondoija, hogy nyuga_

ti vendégekkel telt a nyolc asz'
talból álló presszó, rír^r később
kiderül, hogy itt egy komplex
váilalkozásról van szó, a töbtr-

lábon állás klasszikus esetével
álunk szerr,ben.

témában lett ismert a hazai és a

külröldi megrendelók között'

Uj otthonában, a József At_
tila utcában kerestük fel, hogy

Mozsolics István öt évvel
ezcldtt került Felsóörsre, amikor megvásárolta'J<ifundált''

beszéljen munkájáról. Az első
kísérletsikertelen volt' ekkor

épületét.Ugy képzelte, hogy
egy kulturrílt pressá fenn tud

rült a beszélgetést nyélbeütni,
sok mindenre fény derült. Ki-

szálló időszakoh de hát min_

(Folytatás a 8. oldalon.)

céllal a mai Kanyar Presszó

tarÍani egy négytagú családot.
Minr ahogy lenni szokott" minden vállalkoásban vannak fel-

ugyanis munkája Budapeshe

szólította. Amikor viszont sike-

tartott akkor, amikor nem volt
népszerű méE az ilyen munka,

vÁr-lALKoZoK
Inéló prograIn rrregvalósítiisiit

(FoIvturtis'u 7. tlldulról ')

e

nra visz-otit

igyckszik ló1rósl tar-

tani napjaink piaci igónyeivcl.

lcnlcg nyolc clolgoz.íxak
bizttlsíl kcrryerel. A környczctI
Je

körtilrnónyck

kc<lve

z.<íck ós

mlítjÜk.

A

faluban sz-erctltc lnir)i'l

tatbb tnunkane(lktili

ti'sztirc

ttrttIrkiít biz-tosítarri és czzel .is
az önkorrnány7.at gondjilin Sc
g

ítc rri.

cscrébc ó tura iigyel' hogy ncrtt
károsítja scItr a k(lrttyczctct.

A sportcgycsi'ilctck és lr
kultúrotthon rcndsz.crcs ;Írtz

Arrtikor ezt többcrr kiÍilgírsol

anyagilag is tiinrogatta a lv'll-

scm az ernberck

cgósz.sógét'

iigyi

tíurrogatója. Elsókélrt

ták, akkor bcszercz.tc a kt)rnyc-

lornvölgyi Hírvivtínrcgjclcnó-

mely biz.onyítja. hogy rnunkÍr
jrrk nem jár körrryezcti kiiros

vagy clóbbrclépósót

zcwé<lelrní t3núsítvlÍnylis.

sét...

Elve: Anri a kóz.sóg javiit

céoz'zil,

hatásokkal.

szívcsclt nyírjt bárInikor tímo-

az életképessóg alapja a t(ibblii-

KellcIncs klrícsonyi tinncpcket és erc<lnrónyekben gazdLrg békés, boldog úr3 évct ki

Arni a mai hclyzctct illcti.

bonállás. VélerndItyc stlk tttiIt
dcnben egyezik a többi vrillalkozóéval. lncg kell Fclstíiirsiirt
honosítani a íalusi turiztnust. A
nl unkalrelytereIntéssel sz-crcttré
scgíteni a falu jobbulását.
Sok-sok új ötlete kozül nli
nrost csak a falu környezetkí

víttltritk

Rriski Mihály
Antal GYula
Mozsolits István

Csatári László
vállalkozok

ÁpÉsZ-koszöntó

folyatttín a téli betórolás elösegítése érdekében zöldség'gyii-

tagjaiú részéreigen kedyező áron. Ennek sikerét

bizonyítja, hogl,a lehetóséggel a tagság iéltnrnarlrt élt. Évközben il1ős,
rászoruló n|,ugdíjas tagjaink rés:éreegyszeri segélyt adtutk összesen ]50
000 forint értékben'December hónapban eljultattuk lagjaink részérea vó'
sárlósi visszatérítéstés az ítj vósárlási igazolványokat.
Decentber 8-ó n a Fíired Áruluizban kedt'eznényes vásdrt indítotuu*. A
továbbiakban 10 mpon kere sztiil va lame nnyi ke re skedelnti egysé giinkbe n
a vósórlásokhoz tov<ibbi kedvezményt
kimondottan tagjaink rés:ére
- lrcgy nunkánkkal ntegfelelően szolgtíl-biztosíbntnk. Abban a reményben,
hogy vás<irlósaikkal elősegítették a
tuk onöket, szeretnénk megköszönni,
Sz

öv

ednű nye s ga ;dti lkodtis á t.
Tómogatásukra a jövőben is számítunk.
Az év vóge közeIedtével mindannyittktwk kíl'ónunk
kellentes karácson1i ünnepekel, eredméilJes és békésúj esztendőt!
e

lke zet

Ilyenkor, ADVENT

A sportcgyesületünk labdarúgó szakosztálya crednrényes,
dicséretes küzdelernben a megyei I. osztályú bajnokságban a
7. he|yezést érte e| az ószi for_
dulóban, nagykozségek és vá_
rosok labdarúgócsapatait utasítközség lakossága rrevé-

ben az önkormányzat

képvise-

lőtesttilete nevében megköszönji.ik az amatór becsület

tisztaságát megteremtó önzetlen trársadalmi tevékenységü_
ket. Ugyanilyen tisztelettel köszönjiik me1 az ifjúsági és ser_

düldcsapat helytrállását' vala_
mint Rásky Ervin szakosztály_
vezetónek, az.egyesület eredményes murrkáját.

Köszönjtik

nulont

az alsóörsi

ön_

kormányzat képviselótestületé_
nek tárnogati{sát és minden önkéntes támogatónak a szponzoroknak a kózségi sport önzetlen

idején a legterrnészetesebb
az letrne. ha egyszerűen

kí

karácsonyi és újévijó

vánságainkat tolmácsolhatnánk.

Előttc szólnunk kelI
az október 9-i

azonban

Íűzrő|' melyet siketesen
megfékeztünk, így mcgmelrtettük az üzcm nagy

részéL

Ezúton köszönjük

a felsóörsieknek a

meg

trízol-

tásban nyújtott segítségüket.

Kívánunk minden kedves falubelinek békés. bol-

dog karácsonyt és ered-

nrényekben gazdag, sike-

res új esztendót!

Lipóczi Tászler István és
Gyóri Miklós

oltlKRo\

DOKKGMK.

segítését'

er

Szövetkezet ig azgalósága

A kiizségiink legifjabb

Nosztalgiazene

Tombola díja: é16 malac

Giez Csaba és Nagy Beáta

Varga József és Erdélyi Rikislányát: Veroni kót,
Regenye Zsolt, és Kostyik
Tímea kisfiát: P atrikot,

Krámli József és Czimrner-

Mórrika kisfiát: Lászlót.

kóil köszönÍjiik:

la-

kís|ányát, Regirtót,

Atlna kislányál N ikolettót,

Madács István

Magdolna kisfi

át:.

G

és Vass

óbort,

ta

Szántó László és Szalai

M indnyój uknak nagy
egészségetkívónunk!

szrLv,EszTER A
KULTÚRHÁznaN
31-én 20 órátőI.

cÓrYAHÍn
Irratr

Sport

A

azt követően a kiilt|öttgyíllés számóra ne8h(tlúro:.LrlÍ '
A nehéz piaci környezet a nilködési teríiletcn egyre szaporodó konkurencia ellenére is biztosítani hdtuk tagstÍgtutk részére a negfelelő óruelló'

Az ősz
mölcs akciót szerveztünk

ntLtlr tntvi)I g,-i

va maga rnögé.

A BalatonÍíired és Vidéke Áfész Iga:gut<istigu t99l. évben ntindazon
elvónisoknak ele7eí íell, amelyeket o lrty'rts:i gttllósekcn a lagsóg, illetve

tást.

A

gatást.

on

jó

AszulÍoglalós:

Kutasi GyÖrgynél
intézhető

'Belépő:380 Ft
(aperitil disznótoros
vacsora, éjfélkorvirsli)
Mindenkit szeretcfrel

vórunk!

Kultúrház

Készült a Felstliirsi Polgármesteri Hivatal megbÍzásábóL Szerkesztl a szerkesztöbizotsá& v€zetöje:_ Podmanicz]g Gyula -pol8ámest€r- TaBjai] Tójh. {*s$
GZarilrati József képviselök.-Felelös szerkesztö: Faikas Gyón8yi. Munkatársak: Tremmer Tamág Zwlcker Tamás. Kladja a Kapufa Betéti Társaság. Felelös l{iaaá: sokeíi Jozsef. Nyomdai előkészítés:M€sterházy GyöjonelNyomtatás: ÁFÉsZ Nyomda Nemesvámc, F. v.: Eper András.

