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,,Mdrcius idusdn"
Marcius itt jársz közöttünk. Tavaszi ifjtiságott
A zöldíjló lntórban lebben Íótylad és
menyasszonynak öltözrak a fák. Menyasszonynak

megbabonóz.

lnbos rózsaszínét
viselik tórt karjaikkal hívogatóan és mi óllunk ebben az örömben tanócsíalanul.
Mire vaqyunk? Mi a dolgunk és nit ériink' ni
apró entberek7 Negyvennyolc szellemét idézziik,
nert újbQl marcius idusára lapoztunk a kalentlári'
umban. Am, ln csak azért jöttÍink ki i'de tán meltet'
nénk is haza' Lelkeinkt kell tartalonntal tölteniink,
hogy át- meg átjárja a szabadsóg fennkölt eszmé'
nye, felhevítvén érzelnteink. Láng lobogjon ben'
niink, dobbanjon ró szít,iink a szórct. Mórcius tizen'

csipkés feherét, nyoszolyólánynak

öt!

Tudom, csak egy percnyit szánlntunk az ösök
hösi Íetteire. Ma csak ennyi jut a kegyeleÍnek, s
máris sietiink. Vár a ntunka, hisz itt a kikelet, s
szántó'vetó em.bernek az orszóg kenyere az első, ttzt
kell megtermelnie, Iegyen akórnúlyen rendszer. A
föld nen vá'r, aföldnek az eke kell és a nng. MosÍ
núgis itt óllunk ennél a kónél, anely azoknak az
elódeinknek emlékezetéreóllíttatott, ttkik értíink

,rTalpra

haltak meg a harctereken, vagy a fogolytú'borokban. A falu enlékezikfiaira. Erre jó alkal'ont n'circius idusa, amelynek hös ifiai a ma7yar szabarlság

magváÍ veteÍÍékel csaknem mósfélszóz év elött. Enberöltókön ót lappangott a csíra tt nngban' a nwgyar lelkekben, míg valahára annyira felntelegedett
a leve7ő itt a Kúrpótok öIén, hogl elöbítjlnsson' a'
ne gyv enn| olc ttsok negálntodta szabadság apr ó növénykéje.
Most kell vigyóznunk r1l, ntost kell púlyolgat'
rulnk, nelngy egy hirtelen ránkrontó fagv letör'je
zsenge hajtósait, nehogy egy kórokozó föIfalja iide
leveleit. A ni szabadsítg-ttöl,éttykénk kikelt' csepe'
redik, de nent erösödöt! meg, nemfejlódött núg k.i,
gyümölcsöt sent ]rczhatott. A jó gazda gondosságával ópoljuk a jöt,öt, s ha kell, a gazdag ternésért
nyesegessiik ágctit.
Tegye ezt mindenki a ma4a posztján, merÍ Íudjuk, nekkora kárt okozhaltnk a vadhajtósok.
Negyvennyolc szellenrc a szabadsóg ígérete. Mi
m(nhoz ezíán núÍsosem lrujoljunk, magyarok!

GyarmatiJózseÍ

képviselő

magyar))
A reggeli lravas esó és
lrószállingózás selrr vette el
a nrárcius 15_i tirlnepségre
gyülekezók kedvét. A Hirnllusz szabadorr szárnyaló
dallarrra utárr az alsótagoza_
tos iskolás gyermekek adtak
kedves kis tnűsort. Közülük
is Tótlr Péter III.

osztr{lyos

tanuló talpraesett magabiz-

tossággal szavalt',Talpra

magyar''-ja nlelegítette fel a
részwevők szívét. Gyarmati
József képviseló ürrnepélyes
megenrlékezése a tavasz és
a szabadságlrarc irárrti vá'
gyat és tiszteletet tolnrácso]ta, s l-trost rni{r valóban a

szabadotr enrlékezés szinl-

Mit mond
..

a

.A keresztény életmódról
retr:érrk a Biblia személyes kézbevételére és felfedezésére.

Kedves olvasóink!

Öt fejezetben folytatrísos mó-

eljuttatrri.

Ma általános vallási

1. fejezet

meg_

élénkülésvan világszerte, különösen Kelet-Európában és ezetl
belüI hazánkban is' Maga a Biblia azonban mégis ismeretlen
könyv sok vallásos és nenr vallásos ember számfua Sokakat taszíL az a vallásosság, amit emberek esznréiben, éIetébentapasztalnak, és nern tudjiák, hogy létezik egy tiszta forrás, amely nagy
és csodáIatos dolgokat rejteget.

Ezek a rövid kis írások ízelítőt
adnak abból, hogy mit is mond a
Biblia. Senkit semmire nem akarunk agitálni. csak bátorítarri sze-

gú, de rnirldenképpen 'rövid életi-

dónket? Igen nagy kérdésez
minden ember számára. Vtirös_

marty Mihr{ly így fogalmazta
rragy kérdé-

a

világon?''

boidogan élnr. Mégis sok_sok

is

előbbiekben ernlítettÍik

nrár, hogy a keresztény éIetszenrlélet szerint az evilági élet igen
fontos, mert előkészüIeti lrely és
idő a végső üdvösségre. De rni-

ben álI közelebbről ez az e|őké-

Mi az

éIetcélava1y az

életfeladat pontosan

(Gondoiatok a könyvtárban)
Bízvást rrrondhatjuk' hogy az
életcéllátása. tisztázása néikül
rrem lehet emberhez nréltóan és
eInber él enéIkül. és nern

Az

is-

e

jelen éIetre

nézve?

Pál apostol így vallott

élete

végén a nraga életcéljíról.anrinek a beteljesítésérrrryrrgodott
(

Folyuttós

ct

bólunrait idézte a hősök
kertjében.
A szabadsághaÍcra ell1_
|ékező szép számú egybegyűlt közönséget a Polgár-

nrester kérte fel az ünnepség

végénegy rnárciusi sétára.

A

reforrrrátus temetóben

nyugvó, az l848_as szabadságharcbarr résztvett hotrvé_
dek, katonák sírjainál a tisztelet és a rnegbecstilés kife_
jezését bizoIryítarrdó koszo_
rúzásra kerüIt sor, nrelyrrek

szimbólurnakérrt Körössy

Inrre 18.t8-as lronvéd sírjára

helyeztek el koszorút. Egy
községi lakos elIrrorldta,

(Prédikátor 2: 18-19)

szület?

sét:

,,Mi dolgunk

''Gyrilöltem az életet, mert

den rnuIrkánrat is.. ' ''

Mit kezdjünk az élettel, rrrire
fordítsuk bizonytalan hosszúsá-

me1 az életcéIörök

tapasztalata aIapján:

gonosznak látszott nékem a dolog, ami történik a nap alatt. MeIt
mindez hiábavalóság, és a léIeknek gyötrelme. Gyűlöltern rnin-

A keresztény
földi életcélja

don kívánjirk községi újságunkban fentiekről gyűjtött írásunkat
Önökhöz

Biblia

Irrertrek tényleges boldogságot.
Ha ideig_óráig öri.ilnek is élvezeteikrrek, kÓnnyerr beftrtlratIrak a
kiábrándultságnak' az ürességnek
és a kétségbeeséstrekabba a
,,zsákutcájába'', amelyet bölcs
Salamotr így jellernez a saját átélt

2. oldalon.)

lrogy az emlékezete szerint
1948-ban volt uto!árta ilyen

rnegható koszorúzás az
1

848-as honvédek sírjánál.

A

koszorúrzrís utárr

a

Polgiárrrrester őszitrte renrényét fejezte ki' lrogy 1992.

rnárcius 15_éIr a hósöket

tiszteló, a

pihenóhelyük
környezetét rer'rdbe tevó hagyonrány irrdul údára. nrely_
nek kiteljesítésébena falu
l akossígírrak lrprajl-nirgyja.

fiatalja' idósebbje egyaránt

részNesz.

Miből gazdálkodunk?
Az Önkormányzat döntést
hozott arról is a kölségvetés
kapcsán, hogy 1992' szeptem-

A felsóörsi Önkormányzati
Képviselótestület 1992. évi II.
számú rendeletével rnegalkotta
az 1992. évi költségvetést'
Összes bevéte|eit 22 91o 476

ber 1_t6l a felsdörsi alsótagoza_

tos iskoláb4n

nagy részét(zqo-át) a noÍma-

tív központi á|lami hozzíjáru-

negyedik osztáIy szintén önálló
osztálykén| a második és har-

lás teszi ki. ami 9 659 500 Ft-ot

madik osztály a kis létszáma

jelent. Átengedett bevételekből
4 1l5 000 Ft-ot kap a község.
Atengedett bevételeink a község lakosai áItal befizetett sze-

miatt egyenlóre összevont tanulócsoportként fog működni.

Ez lényeges minóségi váItozást

mélyi jövedelemadó 507o-ból,

fog hozni iskolránk és gyerme-

keink életében' Ennek személyi
és anyagi fedezetét az Önkormínyzat kolségvetésében biztosította. Ezeknek a fontosrrak
ítéltdolgokat csak peldaként
ragadtam ki a költségvetésból'
mivel minden egyes költségvetési tételról képtelenség lenne,
és úgy gondolom nem is szükséges beszélni.

és a gépjárműadó 5o7o-bó| tevddnek ki.
A személyi jövedelemadó
és a gépjrírmíadó másik 507o-a
a

központi költségvetés bevéte-

leit jelenti. Saját bevételekból
az orrkormányzat 6 4'74 530

az 1992, évre.
l99l. évi pénzmaradvány 2

Ft_ot tervez

721 446 Ft. E négy tételbdl te-

Az onkormányzat bevételei és a működési fenntartási kiadások különbözeteként fenn'
maradó 5 8'77 960 Frra különféle fejlesztési és beruházási
célokat hati{rozott meg. Ilyen
1992. évre meghatr{rozott feladat a két csoporttal működó

vódik össze az onkormányzat
több mirrt 22 milliós összes bevétele.

Bevételeink terhére az Önkormányzat l7 o92 516 Ft-ot

mrjködési, fenntartrísi eldirányzatot állapított meg. A működési ferrntartási eldirányzat az
intézmények, óvoda, isko]a. is-

napköziotthonos óvoda bővítése, és központi frítésénekelkészítése. Erre a feladatra 2 millió

kola napközi, Idósek Klubja'

orvosi rendeló, községi konylra, és a Polgr4rrrresteri Hivatal
zökkenómentes működéséhez
szi.ikséges pénzeszközöket tartalntazza. Ebben szerepeltrek
továbbá a parkfenntartás' állatcgészségtigy, k'özségüzemelés,
helyi utak fenntartása, víze)'|á-

tás, köztisztaság, temetdfenn-

tartiís, sportegyesület támogatásának költségei' Ezen kiadrísok

tervezte az onkormány_
zat a rerrdkívüli és rendszeres
szociális segélyeket, valamint a
rendszeres és rendkívüli rreveközött

lési (gyámtigyi) segélyeket

amelyeket az et6ző évihez képest jelentósen megemelt az

egyre nehezedó

gazdaságí

helyzet miatt. SzociáIis segélyezésre |992' é.vben 875 000
Frot fordít az onkonnányzat.

Gyámügyi segé|yezésre 406
9ó0 Ft áll rendelkkezésre'

A

költségvetéssel együtt a
testület az óvodai és az iskolai
gyermekétkeztetés norm áj ának
eIneléséről is döntiitt, valamint
anól, hogy az emelésbdl adódó
többletköltséget nem lrr{rída át
a gyermekek szüleire. Igy gyermekenként naponta 6 Ft öszszeggel járu| hozzÁ a gyermek
étkezetetéséhez,ennek fedezete

a nevelési segéIyeloe tervezett
i!sszegben rendelkezésre áll'

csoportbontást

hait végre. Igy az induló els6
osztály önáIló osztrílyként, a

Frban állapította meg. Ennek

forirrtot biztosított az Örrkormányzat' szem el6tt taÍNa azÍ,
hogy az ifjú nemzedéknek rninden lehetséges jót nreg kell adni. Elhatározta tov{bbá' hogy a
t]

volt Uttord utcai Altalános Iskolából lra nem is 1992 szep-

tedrberére' akkor az elkövetkez6 évte újra iskolát alapít. Terrnészetesen szem elótt taltva a

négy csoportos

alsótagozatos
iskolára vonatkozó eIhatÁrozását, tehát négy tanterem, vi_

zesblokk, zsibongó és központi
fűtés kialakítását tervezi a Tes_
tület. Ezen nrurrkálatok meg_
kezdésére1992. évre 1 millió
forint lett elkülörrítve.

Fejlesztési céIként határozAttila utca mögot_
ti új utca víz és villany közművel való ellátását' melybó'l a
vízhálózat kiépíÉsemár meg-

Épül-szépiil a község htttáróban az ANTAL-TANK benzinkút.
Mar most soktln megfordultwk ott, de a szezon kezdetével
várhatóanóket is eléri az autósokóradata.

Mit mond
..

üdvössége felól való bizonyossága: ,,Ama rremes lrarcot megharcoltam, ftltr{somat e|végeztem, a hitenret megtartottam.

Végezetre eltétetett nékem az
igazság koronája' arnelyet nleg-

ad nekern az.

Ut. az igaz Bíró

ama napon. Nerncsak nekenr

pedig, hanern mindazoknak is,
akik vágyva vrírják az ó megjelenését''(II. Timót}íeus 4:7-

A ,Ienres harcot'' azértkell

vívnia a kereszténynek, hogy

élete minderr területén és cseleszeretet-törvéIly
kedetéberr
érvényesüljörr.
Ez a ktizdelem az ember
saját' régi énje megromlott természete és a beidegződött örrzó

a

szokásai ellen folyik. A ,,futás''
apostol szóhasználata
szerint (vö.: Apostolok cseleke-

ta el a József

_ az

történt.

dékozott és kijelölt feladatok

Mindezen feladatok elhatározása után több mint 2 millió
forint tartalék van a költségvetésben, amelyról késóbb dönt a
Képvisel6testüIet.

_

telrát, hogy egyedül Istené a dicsóség rnindezekért.

E három dolgot magában
foglalja az a megjelölés, amit

az igében talá_
lunk: Elnyerni,,az igazság koronáját az igaz Bító" kezébő|.
A keresztény éIetcéllegrövidebb' legszebb nleghal'ározása
ezuti4rr ebberr

ez.

Tehát úgy végigélniés be-

fejezni

e földi élete| lrogy

Krisztus, nrint isteni szernély'

rnint igaz Bíró, odaítélhesse

',az igazság kororráját'', és en_
nek alapján megadhassa ajogot
az új föld<irr való, igaz, örök,
boldog és teljes élethez.

A keresztérry é|et(ttját ez a
nagy, átfogó é|etcé|határozza
nreg mindenben. Ezt helyezi

mirrdetl elé és föIé' rnegszívlelve Jézus tanításait:

elvégzésea rnásokért való szol-

elóször Isten
',Keressétek
orsz6g6t és annak igazságát, és
ezek mirrd megadatnak néktek''
(Máté ó:33).
,,Mert rni lrasznál az enrbernek, ha az egész világot megnyer'i is, a lelkében pe<lig kárt

A ''hil megtartása''
több annál' mint lrirrrri

gálatban.

pedig

alakulásáról és a tervekről rövid tájékoztatást szerettem vol-

Tóth Gáborné

,.ltemes lrarc'' rrreghar'co]lísáért
és a ,,futiís" elvégzlsórt, mert

na adni a község lakosságának.

jól tudja, hogy egyedül csak Isten kegyelme által valósíthatta
lneg ezeket. Úgy gondolkodik

az Istentól aján-

detei 20:24)

néhrírryalapvetó kersztény hittételben. Az alázatos, hálás' híy6 szív rnegórzéséről van szó.
arnely egy pillanatig senr tulaj-

Az |92. évi költségvetés

Biblia

.a keresztény életmódról

(Folytatós az 1. oldalról)

8).

a

donít önInagrírrak érdenret a

vall? Mert

rrticsoda vríltságot
adhat az ember az ó lelkéért?''

(Máté 16:26)

Az

adőzás rendje

1992. évben sokaknak gorrdot okoz, lrogy az adózás rerrd-

je az eddigiektől eltéróen ala_
kul. Az évek során rninderrki
által nregszokott bevallási és
beÍ_lzetési határidők' vaIaInint

az adónemek is megváltoztak.

Az eddig fizetett, központilag

szabályozott adók hatályukat
vesztették, és helyi.ikbe új' helyi adók léptek. Ez indokolta,
hogy mindenkinek újra adóbe-

vallást kellett adnia.

Az |992.I. féléviadót

az új adóbevallások

már
alapján

kell befizetni, melynek adópótlékmentes befizetési hatíideje
1992. június 30-ra maódosult.
Ezzel kapcsolatosa.lr aZ értesíté_
seket június első hetében mindenkinek kiküldöm. Ettől eltéróen alakul a gépjárműadó adó_

pótlékmentes befizetési határideje. Erról miIrden adóalany
hatiírozatban értesül. (A gépjárműadót a hatrírozat kézhezvételétóI számított 30 rtaporr belül
lehet adópótlékmentesen befizetni.) A II. féléviadótartozás
befizetési hatr{rideje mind a
gépjárrnűadórrál, rrriIrd a lrelyi
adóknál 1992. szeptember 15e.

MFORT RT

nostársak tulajdoni háIlyadaik
arányában adóznak", és külön

adóbevallást kellett benyújtaniuk. Errnek a rnagyarázata a személyi jövedelernadóról szóló
törvénnyel függ össze. Mivel a
helyi adókra befizetett összeg
levorrható a személyi jövedeleIrradó alapból, az adóigazo-

lást csak így tudorn

Kereskedelmi és I pa.ri Részvénytársaság
Veszprém. ovtílos tór 7.

Teletbn:(80)21-655

Vevőszol giílat.telefbn-teletax (80)28-847
:

KIEMELT SZ,AKUZLETEINK VESZPREMBEN
MoDELLHÁZ

nyorrként kiadni' Ezzel kapcso_
latbaIr a továbbiakban kérern,

Cipőlplt

Műszaki Aruház

hogy az általarn kikiildendó

hátoldalán lrivatkozási szám-

Üv9g-porcelán

nral ellított
csekketl tniIldetr
esetben az az adóalany adja fel

TROFEA Sport
Házgy ári úti B AZISTELEPEN
FERROGLOBUS Vastelep

-

adótartozását, akinek a rrevére
az értesítésérkezetÍ.

A befizetési csekkekkel
kapcsolatosan még egy dologra
szerettrél'tr felhívni figyelmüket. Az újonnan bevezetett gépjárrnrÍadót klzáróLag az eÍÍea
célra késztilt gépjárrnűadó befizetési csekken lehet feladni'
Az adózással kapcsolatos
további kérdéseikre mirldetl
kedden 13_16 óráig a Polgármesteri Hivatalban készséggel
adok felviIágosítást.
lv{egértésüket és türelrnüket

Gép- és Szerelvény
TAIJRUS Qumiárú

VILLERT

SzínesÍém
Szerelvény áru
Bútoráruház,

AGA Gázlerakat

O|íP#tt$srÍoUrugrré

elóre is köszönöm.

'I^

A

megszokottó| e|térő az a
megkötés is, hogy a ,,tulajdo-

:

Kossuth utcában

adóala_

Frikk Anita

evéke nysé gi kór ii ttk

:

Bel- és külf'öldi utak szcrvezósc.
idegenvezetés, turisztikai inforrnác iók,
rendezvények lebonyolítása,, valuta vii] táS.

adóügyl előadó

SZERETETTEL,VARJUK

UTAZASI IRODANKBAN:
Veszprém, Óváos tér 26.
Telefon és fax: 80/20-100

Kés, Ía, videomagnó

A betöró'k számlüán

Mozgalmas idószakról számolt be a Felsóörs közrendjéért és
közbiztorrságáért is felelds Petró János rerrdór. Februárban a nyitott
ablakon jutott be a betörd a napközi konyhájába, ahonnan 300 fo_
rint készpénztés 3 darab kést (?) vitt el.
A folyamatos nyomozás eredményeképpenegy tavalyi sorozat_
betörés tetteseit sikerült elcsípni. A
tolvajok nem ide_
''szorgalmas''
valósiak voltak, de valarnikor itt dolgoztak' így elég jó terepismerettel rendelkeztek.
Ugyancsak rendórkézre került a műve!ődési ház betörője, aki
innen egy videómagnót tulajdonított el, de korábban már kétszer is
nyereg és lószerszámoka t,'szeÍzettbe", termdszetesen lopással'
Lehet hogy három köbméter fa nem nagy érték,de ha valaki
több alkalonrmal dézsmrílja Ineg a tsz erdészetét, rnégiscsak érde_
mes utánanézni. Igy került horogra a notórus fatolvaj, aki nem a saját kályhájába szánta, hanenr értékésítésre
tulajdonította el a fákat.
Peró János elmondta még, hogy az utóbbi időben Felsóörsön
elszaporodott a nagy és kismotorral való engedély nélküli közleke_
dés. Elsósorban fiatalok száguldoznak a faluban, de életkoruk senr
óvja nleg óket attól, hogy a beígértrendszeresebb ellenőrzés során
a tapintatos figyelmeztetést feljelentés kövesse.
Valószínűleg a rendóri munka eredményességétsegíti, hogy
Petró János egy új, nagyobb hatósugarú rádiót kapott' így azer6sítés is lrarnarabb megérkezhet.

f-

Erdekegyeztető
Fórum
Azt992. évi II. törvény 20'$.(2) bekezdéséberr tbglaltak értel-

a ternróföldek földalapok céijríratörténő elkülönítésével
kapcsolatos törvényi feltételek nregvalósításának ellerlőrzése céljából az onkormányzat Képviselőtestülete rrregalakította a helyi Ér_
dekegyeztetd Fórumot. A Ftiggetlen Kisgazda FöIdmunkás és Polgári Párt helyi szervezetétrek, a krírpótlásra jogosultaklrak, a falu lakossága személyi javaslatairrak figyelentbe vételével az Erdeketrrében

gyeztetó FóruIn tagjai:

Söveg Miklós, Vass Ferenc, Vass Csaba, Lengyel KáImán képviseló, Semsei Sándor képviseló, Antal Kríroly' Kaszás Gábor, TisIér Anikó, Tislér Gyula, Nagy Csaba felsóörsi lakosok.
T

sz me gbízottja : Kálm án

Is tv

án

Allami Gazdaság megbízottja: Mihályi László

Veszprém, Szabadságpuszta.
Erdészet megbízottja: Sirnon Attila Csopak' Kisfaludi út 14.
Varró János Tihany. Csokonai út 67.
Az Érdekegyeztetó Fórunr a felsőörsi Falulrázban tartja üléseit.
Az ülésekre az érdekeltek írásbaIr kapnak nreglrívást. A FóruInrrak
véIeményezésiés vétó joga vatr, ezért,akinek a törvényben foglaltakkal kapcsolatos ügye keietkezik az ErdekegyeztetóFórum tagja_
it szíveskedjen keresni.

Forintos
falatok

Kutyavégzet
Azon a napon, amikor

a

Toltött dagadÓ

februári Malomvölgyi Hírvivó
cinrű újságot kézhezkaptuk, régi szokásunkhoz lrívetr elrnetrtiink az erddbe hóvirágot szedni. Kiskorom óta rninderr tavasszal várotlr, hogy rrrikor le-

Hozzávalókz

(7-8

dó, 1 tojás' 1 evőkanál tejföl' l
kis lila hagyma, 2 evókanál
zsemlemorzsa, 2 evdkanál re-

lret nlár elmenrrei sétálni, kis

virágot látni, amint az avar alól
a napférryre törekszik' Ezetr a
naporr valalrogy az egésztől e|tnent a kedvem. Alig szedtürrk
|-2 sz6l' hóvirágot' továbbáll-

truú. Hogy miért? Ahogy

volt részünk. Tőlünk kb. l0
nréterre két kutya lógott egy-

rrrás rnellett

a faágorr. Egy ki-

sebb és egy nagyobb testű kutya. Valaki felakasztotta óket.
Eszetnbe jutott egy körülbelül
2 éve történt eset. Az egész
anrryibatr tér!el'az ideitől' hogy
ibolyát szedtünk, és nlajdnern
trekilnetrtem a barrra kutyának,
anri szintén a faágon lógott, be_
leolvadva a környezetbe.
Ma is sokan ji{rtrak az erdó_
be atrnak ellenére is, hogy egyre tribb olyan esetet lehet hallani. ami rniatt inkább irtózni kel_
lene az erdótől. De ki kell moz_
dulrri ottlronról. A szülók elvi_
szik a gyerekeket levegőzni,
nrit sem sejtve az ott leselkedó
bajról. A gyerek csak a szegény
kutyust |átja a fára felakasztva,
rnegsírnogatja' megpiszkálja.
Nern tudja azt, lrogy fertózó.
Csak egy lcis seb legyen a kezérr' s kész a baj. Nem lriszerrr,
hogy ez az egy rrród vatl a ku_
tya elpusztításé,ta. Az állatorvos kb. 100 foriIrtért beoltja, és
nern szenved az a kutya. A januári felsóörsi újság hátoldalá'1
olvashattuk, hogy községünk
szerzddést kötött Veszprérn város Közfenntartó Igazgatóságával a gyepmesteri feladotok el|átására.

A Veszpréln határában lévő

toxikológiai állomásrráI pénzért
átveszik az állatokat kísérlete_
zéscél1ára'
Szeretnénr, ha ezeI-rtírl nyugodtaIr rr1ehetnénk virágot
szedni. és ri'eln kellene a keze_
met mindig készenlétbe tartani
a nem kívánt kép eltakarásái

boz.

f-

szelt sajt, só és tör<itt

Németh Mariann

feket

bors.

N pnap i iinnep ség a V ör ösker e

a

szemünkkel pásztáztuk az avar
felszírrét, szornyű láwányban

szernéIyre)

75 dkg sovárry sertésdaga-

Pinc

esz

ov

e

nrazódott tneg az a javasla!
hogy a csopak_füredi történel-

kezde_

nényezí szerepet és Csopakon

a valarnikori tsz pincészetjogu-

tódjaként rnűködó

rveze! r entlezésébe n

tkezet

Ez év január l_tól a törvény
lehetóvé teszi pinceszövetkeze_
tek nregalakulását. Ene fogal-

rni borvidék vállaljon

szt e s sze

csoPAK-

vIN Kft. terrnelóeszközeivel'
berendezéseivel és piaci szerveztével a borvidék szólóter_

rnelói lrozzanak létre pinceszövetkezetet.
Az elképzelések szerirrt két
körzet telepüIései jölretrrének
számításba:

al

akul ?

Csopak körzetből: Cso-

pak,- Balatonarács,

Palóznak,
Lovas, Alsóórs, Felsóörs,
Balatonfüred körzetébdl: -BalatonfÚred
Arács nél- Pécsely.
ktil

-,Balatorrszóló's,
Az alapszabály tervezet

ugyarr még csak ezekberl a hetekben formálódil'' arrrryi azon_

ban már most nregfogalmazó-

dott. hogy célszerű' ha a pince_
szövetkezet alapítói a szövetke_
zetí rész1egy értékét_50 ezer fo_
riIrtban állapítják rneg. Felét az
alapító közgyűlés előtt, a rnásik
felét egy éven belül kell befi_
(

Folytatás a 6. oldalon.)

A lrírst lapjában ketévág'
juk, ezálat egy nagy hrírslap lesz
belóle. (Nenr baj, lra elszakad,
vagy ha helyerúént rragyotr vékony.) Megsózzuk és félretessziik. A töltelékhez a tojást
összekeverjtik a tejföllel. a re_
szelt sajttal, a nagyon apróra
összevágott hagymával és só_
val' borssal fűszerezztik. Arrrryi

zser-nlemorzsát adunk hozzá.
lrogy kenhetó, ne túl szilárd
tnasszát kapjunk. A húslapot
bekenjük a sajtos töltelékkel,
rnajd az egészet felcsavarjuk,
és alufóliába becsonragoljuk.
Két végétösszezárjuk, hogy a
töltelék ne folylrasor'r ki belőle.
Elómelegített forró sütőbe toljuk és 40-50 percig stitjük közepes lángon. Ezután a fóliából
kibo rrtj uk' tűzáIlró táIr a tessziik,

leöntjük a pecsenyelével, és
nrirrdkét oldalát megpirítjuk.
Felszeletelvc, tetszés szerinti

körettel és savarryúsággal vagy
saIátával tálaljuk.

lÁnuÚVILLAMoS SÁGI TERuÉrprc
KDZYETLENÜL n GYÁRrÓror
A

Bakony Művek Disz-

kont raktárában a Házgyári út
1. szárrr alatt a vállalat vala_

k:::r*

{br--

----ax{**-----

mennyi terInéke kedvezrrrényes

iároIr

rrregvásárolható.

Magánszernélyek és viszonteladók jelentkezését is
vr4rjuk.

A vásárlás

értékének

fi'iggvényében további
|

67o kedv ezményt adunk.

Nyiwa:

hétfótó'I péntekig
óráig.
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BAKONY MÚVEK
DISZKoNT RAKTÁR
Telefon

8200 Veszprém, HáZgyári út 1.
: 80-24-0221 I 79, telefax 80-27 -008
:

Borverseny
1992. mácius l-én a felsdöÍsi Kulturházban jól szerve-

zett

borversenyt

tartottak,

melyre 32 féle' fajta borral ne_
veztek a közigazgatás területén
szólészkedó' bo rozgató gazdák.
A borverseny zsírizéséteIismert külsó és helyi szakemberek végezték.
A borverseny

I. helyezettje Pohl József

lett, cserszegi f{Íszeres borával.

II. helyezett Slemmer Zol-

tán, otelló borával.

III. helyezettek lettek

:

Kál-

mán Gyula olaszrizling borá-

val, Kopcsándi József több szólófajtából érlelt vegyes borával.
Ugyancsak III. helyezést
ért el, keüemes meglepetést

szeÍe^le, Hajdú ottó somlói

borával.
A verseny után a borkostolástól vidám hangulat azt sejtette, hogy ajól szervezett' jó kezdeményezésmegismétlésre
ítéltetett.

A borverseny szerény díjait

a helyi onkormányzat ajánlotta
fel.
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A FALUHAZBAN
A Vöröskeresztes szeryezet Faluházi fa/sangi bálja megnyerte
lakosság tetszésétszirrte minden korosztály képviseltette magát a
Faluház összes termében magtaÍtott farsangi vigasságon. Példa ér_
tékía nyugdíjas klub tagjainak önzetlen segítókészsége, a-belépő'k
megvrísrírlásában, az értékes tomboliík felajánlásában. lk nagy
mértékben jrírultak hozzá a farsangi bál nagyon komoly bevételéa

hez. A rendezóík dícséretes munkát végeztek.

Közmondások
tavaszra
_

Húsvéti harmat, pünkösdi zápor: jó termés.

miírcius, nedves
- Szfuaz
április'
hűvös május: jó neveló

esztendó.

A szólósgazda az elsó tava_
szi villámot figyeli. Ha ebben a
piros"rész a nagyobb, sok bor
lesz ablan az esztendóben.
_:Meleg György nap, bó
széna termés.

Ha György napon'harmat
van' nem keü zab, Iesz széna
bóven.

_

Ha nagypénteken esik,

fény9s lesz a mák

Aprilis

6.

GyümöIcsoltókor

figyeljük a napot: ha korán ke|
hamar jön a tavasz, ha késón,
akkor sokára zöldül ki'
Amilyen ez a nap, olyan
lesz a húsvétnapja.

Április 24. Ahány nappal

Szent György elótt megsálal a
béka" annyival hallgat uu{na
(HrÍvösre fordul).

Ha Szent György napkor a
varjú elbújhat a vetésben, jó
termés lesz.

Április 25. Szent Márk

napján napkelte elótt kell elvet_

ni az uborka mag|át hogy

ven teremjen.

bó_

Április elsejétó'l min_
denki maga választhada

A szép Felsőörsért

meg háziorvosát és gyermekorvosát. A részletekró'l

Értesídük községünk lakosságát, hogy a Képviselótestület és a
Pol gármes teri Hivatal tavaszi falutak arításÍ szery ez. Ennek kereté_
ben tervezzük a házaknál, háztartásokban összegyűlt felesleges
lim-lom, felesleges holmi gyűjtését és ingyenes elszállítását, valamint a közterületek, parkok takarítrását, szabadtéri játékok festését'
padok javítását stb. Fentiek értelmében kérjük a lakosságot, hogy
április l-tól .terjedó iddben háztarl'4sában összegyrilt felesleges
használhatatlan holmit gyűjtse össze és azt rakja ki kerítése'kapuja
elé. Kérjiik' hogy a könnyen széthulló dolgokat összekötni szíves_
kedjenek. A "kirakott felelsleges dolgok elszállításr{ról fo lyam atosan gondoskodunk. A kerti hutladékok elégetése a községüzemelésról szoló rendelet értelmébenjúnius 1-ig végezhetó.
A falutakarítás keretében 1992' április 1l-én (szombaton) általános faluszépító akciót tervezünk. A faluszépítd akció során ter_
v ezzik a közterüIetek rendbetételét, takarítrísát, parkosítási munkiák
elvégzését.
Kérjiik a község lakosságát, hogy április 1l_én szombaton de.
8 órakor a Faluház eldtt szíveskedjenek gyülekezni, és a kapa, la_
pát' csákány, gereblye szerszám valamelyikét hozzák magukkai.
Ezenkívül teÍmészetesen kérünk mindenki! hogy amennyiben
kis ideje engedi, aháza e|6ttt tefiletet vagy a közeli közterületet'
parkot tegye rendbe. A Képviseldtestület brírmiféIesegítséget szívesen fogad és ezért elóre is köszönetet
A Képviselótesttilet nevében

Köszönettel:

mond,

Podmaniczki Gyula
Polgármester
Tóth Gáborné

Jegyző

Jávor András, a népjóléti

tárca közigazgatási állam_
titkríra szrímolt be a közelmúltban egy szóvivói tájékoztatón. A biztosítrísi

kártyríkat április

15-éig

kell megkapniuk az állam-

polgároknak. Ezt a kárty át
júIius l-jéig a tb-kifizetó_

helyeken

zottak a-

az alkalmamunkahelyen,

egyetemistiák
men

az

egyete-

kell érvényesíttet-

ni. A- választrás megköny-

nyítéseérdekében az onkormiínyzatok jegyzdi listát tesznek közzé a telepü-

léseken működó és választható orvosokról. Ha

az állampolgár megkeresi
orvosát, az csak nyomós
okból utasíthatja vissza

a

választást. Vitiís ésetekben
a Erületileg illetékes tisz-

tiorvos d<in!

s jelöl

ki

sztikség esetén másik háziorvost. Lakhelyváltozás
esetén, vagy ha a beteg és
az orvos között feszültség
támad' évente többször is
gyakorolható a szabad or-

vosválasztás joga.

Pince s zove tkezet
(F olytatós a 4.

akul ?

élhetnek az adómentes

oldalról.)

zetni. A tsz szólőbérlói részére
elóleget ad hogy aki tag akar
lenni, a részjegyét befizethesse.
Az elképzelésekból azt is
érdemes megemlíteni, hogy a
tag kötelezi magát az á|tala
je gy zett r észjegy és üzletrészélték 50 száza|ékának megfeleld
értékűszóló átadására' Ugyanakkor a pinceszövetkezet köteIezí magát a tag által jegyzett

részjegy és üzletrészértékl50
sz 6,zaIékán ak me gfel eló értékű
szóló áwételére.

Milyen előnyöket kínál a

piceszövetkezet?
A résztulajdonosok
befolyr{solhatják a szdlóátvételi árakat' mindség szerint differenciálhatnak a fajtr{k'
a cukortartalom és a termóhely
figyelembevételével.
szabadon dönthetnek,
- az átadott szóló egy rélrogy
széből készült bort önmaguk,

vagy a pinceszövetkezet értékesíse.

al

forgalmazás lehetó_
kistermelői
ségével azok is, akik feldolgozás

kapacitással,

borti4roló

edény zette| nem rendelkeznek,

_

megfeleló tartalékot ké_

pezhetnek és egy idó utrán a
pinceszövetkezet tagjaként az
éves terrnés értékévelegyező
v

agyont halmozhatnak fel,

_ tulajdoni arányuknak,
feleldsségeik és kockázatuk

arányában kialakíthadák a szóIótermés. borászat és borkereskedelem összhangját.,
a

pitlceszövetkezet. mitlt

túrájának,

a történelmi borvidék szőlőkul-

borkultúrájának

helyreállítója, élhet a reorganizációs hitglpály ázat |ebetőségével, a kormárry által ilyen célra
biztosított'7 5 7o -os hitelkanlatkedvezmény igénybevételével.

A

szervezőik a tagok várlra-

tó számát 150_200 fóre

be-

csülik.

Kiizhírrététetik

NKOLASOK
ES OVODASOK
2t,
JOKEDVU
FARSAI{GI

BALJAI

A kultúrlrázban 1992. Inárcius L4-én az l848-as forradalorrr
elóestéjén a Polgrárórség létrehozására ünnepéIyes toboÍzót tartott
az Önkormányzat. A toborzón megjelent 16 fó aláírásával rnegerősítette az önkéntes szeÍvezeÍ szükségességét. A megjelerrtek vállal_
ták a további toborzást a lnintegy 45-50 tagú szervezet tétte|lozására.

Várhatóan április elsó felében a Polgárőrség uregalakul és

rnegkezdi a község cserrdje és rendje érdekében vállalt munkáját.
Az Önkormányzat gépkocsival és CB rádióval, a képviselőtes_
tület tagjai személyes részvételtjkkel segítik e rragyolr fontos' köZ_
érdekű murtkát.

Az érdekeltek írásban rneglrívríst kapnak a megalakulás, vala_
mint a feladatokat meghatározó összejövetel idópontjára.

Halló! Telefon!
Tájékoztatjuk Öntiket, hogy az önerős
telefonfejlesztési programhoz biztosított
viíllalása
1 28 telefonállomás
lakosságunk köréből megtÖrtént.

Az igénylők

a 15 000 forintos első befizetési
kötelezettségiiknek eleget tettek,
így a szerződéskötésre
rövidesen sor kerülhet
a Polgármesteri Hivatal és a MATÁV között.

Készült a Felsóítirsi Polgármesteri Hivatal nregbízásából. Szerkesni a szerkesztőbizottság, vezetóje: Podlraniczky G1'r:1a.-polgánrre-ster._Tg_gjai: Tórh
József, Gyarmati József-képviselők. Felelős szérkesztő: Farkas Gyöngyi. Munkatársak: Tiemnrer Tanrás. Zwicker Tanrás. Kiadja u_Kup"f" Betéti Tár_
saság. Feielős kiadó: Békefi József. Nyomdai előkészítés:Mesterházy Győzőné. Nyorrrtatás: AFESZ Nyonrda' Nenlesvánros' F'. v.: Epr András.

