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,.Alleluja

v

ígadj9nk. Isterrnek

hálát adjunk...''! Iey zeng az
ének a hívők ajkán húsvétkor.
amikor az elókészületek fárasztó
munkálata után ünnepelni kezdenek.

A

húsvéti ünnepkör virágvasánrapján. a barkaszeIrteléssel
kezdódik' Az ókorban már a rórnaiak is megünnepelték a tavasz
kezdetét az újéletmisztériurnát.

A

rragyhéttel rnegkezdódik a

tavaszi sztinet. Boldog tnindeu
kisdiák, nreg a szüldk is, akik a

távolban tanuló gyerrneküket

várjak haza. A csütörtok ,,zöldcsütörtök'' nevet kapta. Hiszen
ekkor a spenót vagy sóska mellé

csak tükörtojrís vagy ráIltott
zsemlye járt. Nagycsütörtökön

megkezdód<itt az egyltází gyasz
is. Hiszen e rrapon árultrák és fogták el Krisztust. Elnémultak a ha-

rangok, elhallgatott

az

orgona

hangja is a ternplomokban.
Egyes vidékeken régi lragyományként a fiúk vagy legények
kereplőkkel jártík az utcákat.
Ezekkel a hajnaIi-, és déli hararrgszót, a templorni szertartások

idejét jelezve. Hiszen a rrrúltbarr
a falvakbarr ritka volt nrég az óra
is. A nagypérrlek a katolikusok
köréberr a szigorú böjt napja volt.
Falun és városon a családok indulta eI a Kálvária felé, rnegálltak egyes stációk elótt, emlékeztek Krisztus urunk szenvedéseire.
nrajd a szer'rt sírlroz járultak, rrrelyet lrol katorrák, hol egyenrulrás

túzoltók, vagy cserkészek őriztek
a lrelyi szokások szeritrt. Errgeszteló, de fárasztó írt volt' de lélekben nregújulva, erkölcsileg rrregerósödve tértek lraza. A hívó emberek részérelelkierőt jelentett a

keresztút végigjárása.

Tudta,

hogy ezutárr a leltárnadás következik. Nagyszonrbatott a ntisétr a
,,glória'' felharrgzása utátr meg-

szólalt az orgona.

a

telnplonl
csengói és a vi{ros harangjai. A
húsvétszertartása az esti körrnerretbetr érte el a tetőpontját.

Alle-

luja szol minderr ajkon. az örönr.
az újéletürrrrepérr.

Kötetek foglalnák össze

végtelen, leleményességbetr. trrókákban gazdag'

A

lrr]tsvét

az örörrr

Felvetddlret a kérdés. van-e nla

okurlk az örönlujjongásra?

húsvéti népszokásokat, a tojások
pingálásától. gurításától a locsolásig. mert népünk fantáziája

Hi-

szell aZ elégedetlenség,a palrasz
lett urrá az etnbereketr.

optirnistín kell nézni.irrk a

jövóbe. ori.ilnÍink kell! Mert szabad lrazában élürrk, vallásurrkat
szabadon gyakorolhaduk. Nincs
hiány sernnriberl' rrerrr kell sorba
iillni sernIniért. és főleg a nagy
rerrdszerváltás nerrl követelt véráldozatot a rretnzettől. Ez néptink
helytállását' önfegyelmét, erkölcsi erejét és bölcsességét bizonyítja. Mirrdez a boldog é|et igazi
zá|oga.

Ezért is isrrrert el

berr-

nünket a világ közvéleIrrérrtrye.
Mirrdez tó'lünk további ttirellrret,

ktizdelmet egymás jobb nlegbecsülését követeli. Ha ez rrteglesz,
rnegIesz a felernelkedés. is.
Kellernes HúsvétiUtrrrepeket

kívánurrk Felsóörs
a

ütrne1x.

lakosságának

és rlrirrderr kedves olvasórrkrrak.

Dr. Tölgyesi Györyyné

Az egészséges
életmódról
II. rész

Az

elóbbiekben

betrrutatott

cél azt kívánja. lrogy az

eInber

órizze lneg az egészségét,a lehető legjobb teljesítőképességállapotában, amennyire csak rajta áll.

Nyugodt. erós idegekre, fizikai

és lclki eróre vatt szüksége rnirrd

a,'lreInes lriuc''

nregharcolásá-

lroz, tnitrd pedig a rnásokért való
szolgálathoz. Pál apostol az ókori
verserryfutók pldájára lrivatkozva talrította a kereszttény gyüle-

kezetekct aITa. hogy
loInrrral törekedjenek

a

ötturahelyes

életrnódra. Hiszerr a sportjátékok
résztvevői is rnind tudják' hogy
életnródjuk és teljesítményük kö'
zött egyértelrníÍaz összeftiggés!
Es a céI érdekébenkészek a dolgokról lernorrdarri, készek kívánságuk nregtagadására' Mennyivel
inkább legyen kész egy kereszÍényaz ötruralomra egy sokkal.

isk. vez.

(

F olytatós a 2. oldalon.)

Herkulescsomók

_""éH

A XII.- század végén(1200
körül) az Örsi család építtette az

ffi'

órsi (nra Felsóörs)

prépostsági
templomot' A romáIr stíIus rnotívurnait (félkörívek' oszlopok,
errrberi és állati alakok) külfdldi
tnesterek vezetésével nragyar kőt'aragók készítették.A helybeli
oreghegy tremrég megnyitott kófejtójéből hozti{k a vöröskó szik-

Iákat, nrelyek

a mesterek

kala_

pácsa és vésóje nyonrárr szebbnél
szebb tigurákkír, alakokká tbrmá-

lódtak.

Munkájukat l]ap-lrap után

fe_

szült figyelerrrrrrel szemlélte az
uraság fia, Miske. Az öreg kófa_
ragó rtrester épperr a kapubejárat

'ffi
Március l5-én koszorúzósi iitnepségen enllékeztek nteg

a II.

vilóghóborúban elesett Msökról

oroszlánjának sörérryén doIgozott, amikor Miske úrfi hirtelen
(

FolyÍatá's a 2. oldalon.)

Mit mond

(Folytatós az I. oldalról.)

de sokkal magasabb rendrÍ cél
érdekében:

pedig, aki a pálya-

''Mindaz
futiásban tusakodik (=a versenypályán kűzd)' mindenben
magat<irtetó (=önuralmat

gya-

korló)' azok ugyan, hogy romlandó koszorút nyerjenek, mi

pedig, hogy romolhatatlant" (I.
Korinthus 9:25).
Aki ezeket az elveket magáévá teszi, az azt ís láthada'
hogy az é|et ajándékáért fele-

lósséggel tartozik. Megérti,

hogy kötelessége minél jobban
megismerni azokat a törvényekel amelyek szerint Isten al-

kotta dt, hogy ezekkel

a

tör-

Mert sokat lehet tenni. A világ_

hírű magyar biológus, Selye János kijelentése is tanúsítja ezt:

,,Bizonyos vagyok abban,
hogy az emberi életkor határát
káprázatos mértékbenlehetne
tágítani' ha nagyobb harmóniá-

ban élnénka Természel

tör_

vényeivel''' (Életrinkés a
stressz, 287. o.)

A

kersztény számára ter-

mészetesen nem a hoszzú élet a
fó cél, hiszen nem csupán ennek az életrrek keretéberr gorrdolkodik. Fontos azonban számi{ra mind a

fizikai, mind a lel-

vényekkel összhangban éljen.
Ezernyi veszély fenyegeti
az ember egészségéta búreset

ki egészség"Tudatiíban van an_
nak' hogy a lelki egészségés

geségek, betegségekre való haj_

milyensége

utáni világban: öröklött

gyerr_

lamok, fertőzések' balesetek

stb. Még a legjobb életrnóddal
sem biztosíthat senki rnagának
feltétlerrül tökéletes egészséget.
Menrryire fontos tehát' hogy

megtegye azt, amtt megtahet!

teljesítőiképesség, sőt ntég az
Isten Lelkével való kapcsolat

is

nagymértékben
függ a testi egészségtől. A Bib_
lia így tesz tanúlságot erről:
,,Avagy nem tudjátok-e, hogy a

ti testetek a bennetek lakozó
Szent Léleknek temploma'

amelyet Istentól nyertetek: és

a

Biblia

károsítják ót' így például az alkoholt:

nem a magatókéi vagytok?'' (I:
Korinthus 6:19).
Ezeken az alapvetó elveken
túl ad-e konkét tanácsokat is a
Biblia a helyes életmódra nézve? Igen, számos értékestanácsot ad. Egy-két péIda csup:ín,
cs ak min te

gy íz'elítőlúl:

Mindenek eldtt

a

leki
egészségéreés békéjérevi_

különösképpen az Istenben való bizalom,
gy ázzon az ember,

álltal' mert ez kihat

egészségre is:

a

testi

vidám elme jó orvossá(Példabeszédek

gul''Aszolgál''
11:22).

,,Bizalmad legyen az Úrbarr
.. ' és távozzáI eI
a gonosztól. Egészség\esz ez a
te testedtrek'' (Példabeszédek
teljes elmédból

3:5-8).

Kerülje mindazokat az. élvezeti cikkeket, amelyek testileg' lelkileg' erkölcsileg meg-

..Ne nézd a bort, míly vörös
színt játszik, mint mutatja a po-

hárban az ó csillogását! Köny_
nyen alácsuszamlik, de végül,

mint a kígyó megmar, mint

a

mérgeskígyó megcsíp... Es a te
elméd gondol gonoszságot''
(PéIdabeszédek 23 :3 l -33).

Legyen gondja az embernek nemcsak arra. hogy mit

eszik, hogy amit beépíta szer_

vezetébe' az valóban megfeleló
táplálék legyen (erre nézve az
alapvető bibliai tanács: I. Mózes l:29), hanem még arra is.
hogy mikor eszik. Mindenben
értelr1res fegyelmet gyakorol_
jon. Etkezési szokásait ishozza
összlrarrgba a természetbe be_
építettisteni törvényekkel.

Rendeltetésszerűen bánjék a
testével. ,,A nemes ember ide_

jéberr eszik, a testnek erejé_
ért'..'' (Prédikátor 10:14). (A
modem tudomány is tanúsída
az éÍkezésíidók közcitti rend_
szertelen eszegetés kiíros voltá1.)

Májusi

közmondások
Májusi esó aranyat ér.

-Ha májusban

elegendd esó

esik, hárorn évre elegendő
rnés lesz.

-

hónap.

ter_

Május a legjobb nevelő

Ha a hangyrík ide-oda
futkosnak,
vagy a kemény utat
kifúrják, esó lesz.
Május 4. Flórián leköpi

a

Május 7' Szaniszló veri

a

krumplivetőket.
diót.

(Gyakran elfagy e uapon.)
Szervác,
Pongrác, Bonifác
Hrárom fagyos szentek,

Május I2-l4.

Hogy ne bántsr4k a szőIőt,

Füstöljenek kendtek.
Május 25' orbán megeszi'a

babot. (Elfagy)

(Folytatós az I. oldalróL.)
madzagot rántott eld a zsebé_
bó'l, és hurkot kötve odatartotta
a mestel elé mondván: ,,Tamás

mester' ha maga olyarr híres

kófaragó, kossön ilyen hurkot a

kóre is.'' Es odadobta a madzagot a mesüeÍ elé. Aki mikor ezt
meglátta, dühbe gurult, hirtelen
egy darab követ kapott fel, és a
szaladó fiú után dobta, de nem
tudta eltalálni. Erre a fiú kirle_
vette. _ De ezután nem melt
odamenni hozzájuk, hogy nézze, bárnulja munkájukat.

Herkules-csomók
MáÍ kb. elrnúlt egy hónap,
amikor Tamás mester rneglátta
az arÍa ólr{lkodó fiút és intett
neki. ,,Gyere csak ide, mutatok

terhez. Aki nagy diadallal rnutatta meg neki a csomóra kötött
oszlopot, motrdvátr: ,J-átod én
csomót kötöttem a kóre' aho-

mozdult, hanem csak visszaki-

old fel ezt a csornót.

valamit!"

A kis Miske

nem

áltott: ,,Nem megyek,

nregvel.

dobta

A

rttúltkor is

a követ''. Nem

rneÍt
utárranr

verlek

meg, szolt vissza az öreg. Gye_
re csalg rrrutatok valarni szépet.

Erre a kislegény

báúorságot

vett, és odasomfordált a mes-

gyan te Kvántad, de most te

Ene a gyerek

elszégyelte
magát, és csak ennyit mondott:
,Ezt én nem tudoIn''. Tamás
rnester ezutátt maga rnellé iil_
tette a kis Miskét és elnragyarázta rreki: Nézd fiam ezt ,fier-

kules---csomónak'' híVják a

perzzsák, és azt jelenti, hogy

a

rossz szellemet, az ördögöt
meg lehet fékezni, le lehet
győzni. Ezt te is meg tudod
nálni' próbáld csak meg.

csi

,,Sok túrista nap-nap után
szernléli e csontókat' és közü_
lük többerr megpróbálják le_

győz.ni rnagukban a rosszat'

orsi Miske emlékétma is

6rzi a felsdörsi

határban

a

'.Miske-palota'' nevű ltegyorom
a Séd völgyében az ,'Unöró tá-

bor'' fólött.

(Lejegyezte Kórmendy
József fe|söörsi prépost)

Licit apánk fotdjén!
A községi Érdekegyeztetd
Fórum több alkalommal üIésezett a felsóörsi földek földalapba való elhelyezése, a kártalanításra jogosultak és a tészaránytulajdonosok (kívülállók
és Tsz tagok) valamint a terme-

lószövetkezetnek

visszamaradó

földek kijelölésével kapcsolat-

ban.

A

termelószövetkezettel
folytatott rendkívül kemény viták végül is megegyezésre vezettek. Szerencsésnek mondha_
tó' hogy a községben minden
kárpótlási jogosultság kielégít_
hető.

A

kárpótlásra. valamint

részarányra kijelölt összes terü-

let 455 ha. Ebból szántó:255
ha, erdő:ó5 ha" szóló: 37 ha'
gyep, rét:98 ha, gyümölcsös:
ha.

2

A fórum tag|ainak többsz<iri kezdeményezésérea faluhoz

közel esó területek nagy része

magántulajdonba kerüllret
vissza, licittel vagy egyez-

séggel. A licitról el kell morrdani, hogy a termelószövetkezet_
hez tafiozó 13 község bármelyikébó'l' a Felsóörsön kijelölt
kárpótlási lerületekre is. minden kárpótlási jeggyel rendel_
kezd személy licitrílhat. Az Allami Gazdasággal a Fórum saj-

nos nem fudott egyezségre jut_
ni, anrrak ellenére sem, hogy

még ki.ilön is megkerestük az
igazgató ura! a szerintünk jogos érveket előadya' Itt arról
van szó, hogy az Allami Gaz-

lyen nevezetű táblák' dűló'k (régi elnevezések) kerülnek a földalapokra.

Licine kijelölt tábla

Forrnó.

tékesei a gyümölcsös Feisóörs
felé eső részénekfelét jelölték
ki' Az Erdekegyeztetd Fórum
tagjai ezt, mivel e teÁiIet 2/3

lók' Tsz tagok) részérekijelölt
dtílók Fánk' Delló, Rozsos dű-

kijelölésére.

A

Gazdaság ille_

része leromlot| kavicsos,

ne_

héz művelésű, nem fogadtrák el.
Kértéka gyümölcsös hosszanti

felezését,így jó és gyenge mi_
nóségű teri'ilet arányosan került
volna kijelölésre.
Panaszunkkal levélben for_
dultunk a Megyei Kárpótlási
Hivatal v ezetőjéhez, reméljtik,
hogy kérésiinket kedvezóen bí_

rálják el' Az ígazi férfinrurrka
most következik. A rengeteg

séielmet, keserűséget szenvedd

magántulajdon

egyezséggel,

vagy licittel való visszaszerzésekor.

A

licitálás idejéről' nódjá-

ról a visszaadandó földek elhe-

lyezkedésérő'l szeretnénk megfelelóen tájékoztatrri az érdekelteket" erre mirrden lehetósé_
get megragadunk.

Nemeserdó, Ujkuti dűló' Pi_
tyorka" Felsdhegy, Hosszú, Fd-

szólőkalja, Középsok, Alkut,

A krárpótlási térképenzöld
színnel jelölve.

Résztulajdonosok (kívülál_

ló (temetó melletti rész), Lucernás, Csiker, Szilas alsó része,
Felsóhegyben szóld, Öreghegy_

Elökészítés:
A hagymát meghámozzuk
és karikára vágjuk: a fokhagy_

mát megtisztítjuk és szétnyoma répát és a zellert

vékony szeletekre vágjuk:

A

megmossuk, megtisztítjuk és
a

káróótlási térképen kék
színneljelölve.

juk'

nregtekirrthetó. Kérem, hogy a

összekötözzi.ik'
hogy a sütésnél
egybe maradjon' majd sózztlk,
borsozzuk és az elkapart fok-

Tisztelettel felhívorn az érdekeltek figyelrnét, hogy a tér_
kép a Polgánnesteri Hivatalban

licit elótt saját érdekükben
nuInrátrvozzák ezeket.

ta_

Az Érdekegyeztetó FóÍuIn_

mal kaocsolatos

kérdésekben

forduljarrak bizalommal Kálmán Iswánnhoz, Lengyel Kál_

Inánhoz, Vass Csabiíhoz és Söveg Miklóshoz az Érdeke gy eztetóFórum tagjaihoz.

Podmaniczky Gyula
Polgármester

A Rónrai Katolikus Egyház
épiiletingatlanairlak

visszaigénylésérevonatkozó

tárgyalrísok rnegkezdődtek' A

prépostsági épület visszaadrísával kapcsolatban a Képviseló_
testület egységes döntése alapján pozitív álláspont alakult ki'
A megállapodás a felek kö_
zött nlegtörtént. A Művelódési

és oktatásügyi

Minisztérium
l'tozzájátulása is szükséges,
nrajd a Megyei Vagyonátadó

Szombat-vasárnap
9_15 őráig

6 adagot ad ki.

mölcsös.

(Misketetó alatt). Horvátlr gyti-

korábbi

HétfőtőI péntekig 9-I9 őráig

nagy sárgarépa, l szelet zeller,
só, bors, 3 gerezd fokhagyrna,
5 dkg olaj' fél teáskarrál étkezési kernyényító' l/2 babérlevél,
egy csipetrryi kakukkfű' apróra
vágott pe&ezselyem megszórni,

kodjuk:

Ujra azegyházé?

NYITVA:

Hozzával6k:

80 dkg bi{ránycomb vagy
lapocka, I kis fej hagyma, 1

ben szdló, Középsok, Alku|

Tájékoztatásul közöljtik,
hogy Felsdtirs hatr{rábarr rni_

Bevásárlóko Zpont
Einkaufszentrum
Shopping center

báránysült

dűlóik

(kárpótlási területek): Káptalan
földek' Anyiltáza, Vakola, Peszely, Asztaghely, Koldustelek.

_ mivel Felsóörs terüle_
tén szántó területe nincs _ rákényszerült a gyümöIcsösból
mintegy 50 ha kárpótlrásra való
daság

Húsvéti

B izottság döntése

Az első

következik.
tiárgyalás nem

- eredmérryt a Római Kalrozott
tolikus Egyház által visszaigényelt, jelerrleg községi Kultur_
házi funkciójú épület ügyében.
A döntéshozatal előtt a tör_

vényben biztosított 30 napos

határidó

meghosszabítr4sával
szereménk elérni. hogy az ügy_

ben a lakosság véleményéről is
meggyóződhessünk.
A Református Egyház kártalanítiási kérelrnét trem utasítottuk el. A kártalanítrísi érté_
kek hivatalos rnegállapítása
után érdenri tárgyalások kez-

dódnek a Református Egyház
és a képviselótestiilet között.

húst kicsorrtozzuk, megtisztít_
nregmossuk, szalvéti{val

leitatjuk. konyhai zsineggel

hagymával bedörzsöljük.

Az

olajat egy serpenyóben felfor-

rósíduk és a lrrist körös_körül

szép barnára elősüdtik: kivesz-

szük a serperryó'bdl és félre_
tesszük. A visszarnaradt pecse-

nyelében rnegpiríduk a hagyrnát és a répaféIéket:llozzá,ad-

juk

a kakkukfüvet és a babérlevelet, majd visszatesszük bele a
lrÍrst és kevés vizzel felörrtjük.

Elkészítés

Az így előkészített stiltet

C'on addig siitjük, miközben a
saját szaftjában néha-néha
nreglocsoljuk, rníg egy tÍÍvel
elórnelegített sütóben, 220

rnegszúrva a lrúsból vízszerű
csepp nem jön eló: szükség
esetén még egy kis vizet ön_
türrk a hús alá, lra nregsüIt, ki_

vessziik és rnelegen tartjuk' Ezután a zöldséget a keményítóvel megszórjuk és annyi vízzel
öntjük fel, hogy közepes srírű_
ségű szószt kapjunk, amit befonalurrk és áttörünk. Ekkor a
zsineget eltávolíduk a húsról'
felszeleteljük és tálra téve le_

öntjük a rnártással, végezetül
rnegszórjuk apróra vágott pet_
rezselyemmel.
Ehhez a ponlpás bárány-

sülthöz köretként,,Momay''-

burgonyát kínálunk.

Kellemes Húsvéti

ünnepeket kívón a község

minden lakójónak a

Dokk M{lanyagfeWoL
gozó és Javttó GMK
MOZSOLITS Istvdn
(Kanyar Biifé)
CSATARI Ilúszltí
vtÍllolkozí

Méltón az elődökhöz
Az elmúlt év őszí forduló_

jában a teljesen amatőrnek szá_

mító felsdörsi laMarúgók

a

bainoki tabella előkeld negyedik helyét elérve megérdemel_
ten vívtiíkki az elddöklröz méltó

sportteljesítményt.

A labdarúgó

csapat

teljesír

ményétnöveli, hogy azon ke_
vesek közé tartozik amely az
a
erós megyei mezónyben
mindössié 900 lakosú kiskövá_
zség lrírnevét öregbíwe
rosok, üzemek által

sokallta

na_

gyobb arryagi lelretőségekkel
iendelkezó csapatait maguk
mmögé utasítva szerezrrek kel-

lemes délutrínokat a lelkes

szurkolóknak. Egy régi, már
aranyszínűvésárgult Írjság ttt_

dósításából

megismerlretjük

községünk 65 éves sporttörté_

nelrnét. az l923-ban megala_
kult sportegyesület alapítóit és

Stámpok István. A maiakhoz
hasonlóan akkor is voltak te_
hetséges fiatalok a községben.
Soniaratták gyózelmeikel sikereiket. Amiben a mostani fia-

talokat

is

felülmúIrák' az az'

hogy nem csak a futball, hanem

a

népszerű sakkcsaták, ping-

pong partik, atlétikai versenyek

és a falusi fiatalok valaha oly
kedves versengései, a sport
mirlden formáját felvonultató

k<izségi sportIrapok aktív része_
sei is voltak.
Sok jrírási veÍsenyell avattak gyóztest a felsóörsi sportolók közül. A labdarúgó csapat

1947-ben megnyeÍte a ',SiInon

Gyula labadarúgó vándordíjat''

Guátlr' Srenner A', Lórirrcz,

Lesendás hírű szurkolónak
számítótt Bugovics Feri bácsi,
mindig számíthattak a fiúk An_
tal Gyula, Hollósy Iswán' Kál-

már István, Kulcsár Mihály'

Ruzsa Antal, Sós Márüon bizta_
tására. Az alapítók közül és az
|947-ben a Simon Gyula ván_
dordíjat megnyeÍt labdarúgók
közül sajnos már sokan az örök
sDortmezőlÜe távoztak, rrekik
k'ívánunk örök nyugodalrnat. a
még élóket megbecsülésür*,
tiszteletünk és hálárk ovezi. A
régiek sporttörténelmet t€Íemtó
munkája. példarnutatása, büszkeséggel tölti el fiataljainkat
Az a tudat' ltogy az elódök_

re ók sem hozrrak

szégyerrt,
megkétszerezi erej tiket.
A féltve órzött, aranyzírrtíre
sárgult újságot, és az ugyarrcsak régi. 45 évvel ezelőtt ké-

Csapó. Dobai, Bugovics K., Si-

szült fényképet Sipos Gyula
sporttársullktól kaptuk, aki az

kovácsái.

kedvelt kapuvédóje volt.

pos Gy.. és Acs voltak többek
között ,a népszerű sportsiker

|941-es Simon Gyula vátrdor_
díjat elnyerd labdarugó csapalt

Felsőörsi

Sport-

egyesíiletet Sebők Nándor és
Tisclrlér Sándor alapította. sebók Nándor lrozta a faluba az
elsó bórlabdát, és mint legen_
dás lrírű kapus lrosszú évekig

k

los Gyula. Steiger

Lajos,
Szerrdrey Enró, Sipos Irnre.

késó'bb
Istváh.
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dok

Tanácsháza a csalá-

kiköltözésével

teljesen
trregiiresedett. A KépviselótestüIet a lakossági szolgáltatások
bővítésére,valarnitrt az idegentbrgalom és a turizmus érdekében alkotott prograrnok megva-

rnetrtryi terrnéke kedvezrrrényes árotr rnegvásárollrató.

Magínszerrrélyek és viszonteladók jelentkezését is

lósítására bevásárló udvar ki-

vár.juk'

A

vási{rlás értékének
fuggvényében további 56vo kedv ezményt adur*.

all

Nyiwa:

hétfőtől pénrekig 6-14

óráig.

körrryéki Parkbarr kívárrnak elhelvezni.
'A község költségvetésének
terhére a Polgármesteri Hivatal
nrég ebberr az évis tervezi
- segélykéró telefon$gn
két
üzembehelyezését.
állornás
Egyet a kisperjési lakótelepen'
a Táncsics út sarkán (Szélesi
telek) egyet pedig a Csöpp útca
Rózsa útca taláIkozásánál lévó
térerr kívátrurrk felszereltetni.

A volt

Bakony Művek Disz-

kont raktárában a Házgyári út
1. sz-ánr alatt a vállalat vala-

1

Ilrelyek rövidesen a lakosság
rendelkezésére állrrak. A Postaigazgatósíg fenlrtartotta lrragátrak azt a jogot, hogy a segélylrívó teleforrálIomások (fülkék)
helyét saját maga állapítsa meg.
Egyet a Petőfi útca elején (a
Faluház körüI) egyet pedig a
Petőfi utcábarr' a volt olajkút

örvendeztette meg parádés vé_
déseivel az akkori lelkes szurkolókat. E legendás csapat tagjai voltak Vass Antal, Galarnbos Józset', Sebők Miklós' Pecze Gyula' DévényiFerenc. Tí-

Csapó Gábor, rnajd
Száiriel János, Nagy

A Soproni Postaigazgatósaját beruházásában
2 -db. segélylrívó telefonság

állonrást létesítközségünkben'

sportmunkáját.

A

HIREK

BAKONY MŰVEK
DISZKoNT RAKTÁR
Telefon

8200 Veszprém' HráZgyári út l.
:

80-24-0221 179, telefax:80-27-008

-

alakítrísátlratározta el. Az üzletek kialakításához tókeerós vállalkozók kellenek, akik pályázat útján nyerlretik el ezt a jo-

got. Arníg az épiilet átépítése
rlem kezdódik meg, addig is
ideiglerres bérbeadással kívánjuk hasznosítarri a volt Tanácslrázát. Ilyen ideiglenes szerzódést kötöttünk a Balatonakali

Üdtilószövetkezettel és egy
veszprérni vállalkozóval, aki
nrűszaki boltot nyit.

Készült a Fels6örsi Polgámlesteri Hivatal nregbízásából. Szerkesái a szerkesztőbizottság, vezet6je: Podnrarriczky_Gyula,_polgámresteL.^T1&iai:.Tórh
"Íhnrás, Zvicker Tanrás. Kiadja a-Kapufa Betéti Tár_
József, Gyarmati József-képviselők. Felelós szérkesztő: Farkas Gyöngyi. Munkauírsak: Tien1mer
saság. Feíelős kiadó: Békefi József. Nyonrdai előkészítés:MesterházyGyózőné' Nyonrtatás: ÁFESZ Nyonrda, Nenresvártlos' F. V': Epr Arrdrás.

