hrtaOtGYJ
Ára:

II. évfolyam' 5. szám

A felsőtirsi önkormányzat
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1992. május 29.

képviseló-testülete és a polgármesteri hivatal helyi cájékoztatőja

osztrák-magyar-német
barátság

A nemzetközi barátság kialakulása már évekkel ezelött

kezdődöt, amikor a burgerlandi oberdorf kc}zség sport-

szeretó lakossága 3 napos ve-

télekedőre hívta mag sport_

küldöttségünket.
A többszÖri váltásos rendszerű, FelsőÖrsön majd
obersdorfban zajló sportesemények, a barátság jegyében zajló trlálkozások ma
már rendszeressé váltak, sőt a
németországi Künzing krizsé g
c satlakozásával menzetközivé
szerveződtek.

nyelvoktatás területére,

és

nem utolsó sorban környezet-

védelmi tapasztalatszerzésre

kiterjedő

e

gyüttm riködésre.

Semsei Sándor képviselónk tárgyalt a künzigi pol-

gármestes úrral egy esetleges
gyermek csereüdültetés lehetőségéről. Ez a program a német nyelvtanulás elősegítésére biztosíthatna megoldiásokat.
A barátság és együttmű-

ködés egyik kedves seregszemléje lesz a pünkösdi találkozás a künzigi gyermekekkel, 1992. június G_10 kö_

A künzingi polgármesteri
hivatal egy 50 személyes autóbuszt ajándékozott községünknek' ami egyben kezdetét jelentheti a falvak közÖtti

kísérőlesz vendégtink. A

siánat.

konyhrín biztosítjuli az

parüleri kapcsolat kialakulá-

Az autóbuszt április

17_én

a német küldÓttség meghozta

FelsőÓrsre. Hosszú a]kudozás
utián megkaptuk a vámmen_
tességet igazoló okmányt' A
busz természetesen felújításra
és a magyar szabvány szerinti

zött. Mintegy 45 gyermek és

biztosítani, mert ez mintegy
évi 200 ezer Ft kifizetésétől
mentesíthetnékÖzségünket.

miár lassan

3

visszatekintő

A

éves múlna
nemzetliözi

kapcsolatok eredményei arra
késztetnek bennünket, hogy
az osztrák oberdorf és a né_

met Künzing községek pol_
gármesteri hivatalaival egy, a
kÖzségünk javára szolgáló

részletesebb, akáÍ testvérközségi szerződést kössünk
meg a sport-kulturális-német

Mit mond

éldrle-

zésüket. KÖtelezettségünk
mindössze a sporüendezvé_

nyek és kiriíndulások meg-

szervezése. s az. hogy megismertessük' megszerettessük
községünk szépségét,a cso-

és felsőörsi gyerekek és ifjú-

sági sportolók futball veÍélkedójét rendezzÍik meg, melyre
ezúton is szeretettel meghív_

juk

FelsőÓrs vendégszerető

lakosságát, sportszerető kö_
zönsését.

Őí'inte szívvel reméljük.

hogy az cinkormányzat képvi-

selótestülete által kezdeményezett testvérközségi kap-

csolatok

kiteljesedéséből

eredményes együttműködés

a

Biblia...

A tízparancsolatról

szállás és az étkezésköltségeit terítik. Az uttörő tiiborban
lesznek elhelyezve' a községi

dálatos malomvölgyi tqat,
közlekedés előkészítésére mert ha ez sikertil, ők lehet_
nek a jÖvő idegenforgalmi
Tár egy vállalatnak átadtuk.
közönsége. Pünkösd vasárUzemképes állapotba hozása
napján és hétfó.jén a künzigi
és levizsgáztatiísa utan a lakosság is igénybe veheti majd
a buszt. A sportolók utaztatÁsát is saját busszal szeretnénk

Anyálutttpi köszönlö

A

Tízparancsolat szövege

Mózes lI. könyve 20. fejezetében található.

(A parancsolatoknak ettól
a sonendjétől és szövegétől

némile g eltér a T ízpaanc solat

egyes egyházi katekizmusokban található szövege. Ennek
az az oka, hogy a középkori
egyház kihagyta a II. paran-

ciólatot' az éiedeti X' parancsolatot pedig kettéválasztot_
ta, hogy a kihagyás utiín is
meglegyen

IV.

a tíz tÓrvény. A

parancsolat szövegéből

kihagytak és megviáltoztatták.
A VII. parancsolat fordítá_
sa az eredeti héber szöveg
alapján így hangzik pontosan:
,,Ne légy házasságtörő!'').
A ,,bizonyság két kőtáblá-

ja'' egyike (I-N. paÍancsolat) az Isten iránti' a másik

(V-X.

parancsolat) pedig a

születik mindkét község javá-

felabmátrink iránti erkÖlcsi

Podmaniczky Gyula
polgármester

A két rész kÖzötti sonend
nem véletlen. Jézus két ,'nagy

ra.

köteles

sé geke

t tarta|mazza.

parancsolatban"

vagy

alap-

elvben foglalta össze a Tízpa-

rancsolat két kőtábláját. AZ
elsőról, ameIy az Isten iÍanti

kötelezettségeket Összegzi,

ezt mondotta:
,,Ez az első és nagy paIancsolat'' (M:áté 22:38). Az em-

bernek Islenhez való viszo-

nyában kell megismemie az
igazi szeretetet, ami nem más,

mint az igazságos magatartiís.

Istentől kell megtrnulni sze-

retni, hogy

a

felebarátját is
sorrend felcserélhetetlen' Ha ugyanis
szeretni tudja.

A

nem vagyunk képesek meg-

szeretni azt, akitő| mindig
csak jót kapunk, aligha le-

szüttk képesek megszeretni az

embertiírsainkat, akiktól nem

csakjót kapunk.
Ha egy-egy szóval, kifejezéssel akarjuk Összegezni az

I-IV.

lat

parancsolatban foglakívánalmakat.

erkcilcsi

(Folytatás a 2. oldalon.)

Mit mond a Biblia...

A tízparancsolatról

(Folytatós az ]. oldalról')

elénk tárul egy belsó, logikai szerkezet:

(I.)'

- aazhála
alázat (II.),
- a tisztelet
(III.),
- és a szerteteközÖsség
- gyakorlása jelenti az
(IV.)

kölelességek köz<itt. A hála
a legelemibb, legnyilvánvalóbb erkölcsi kívánalom.

A VI-X.

parancsolat-

nak ez a belső szerkezeü Ne
sértsd, hanem védelmezd a
felebarátod

(VI.)'

összefüggéseken alapuló

- életét
házastársát (VII.)'
- tulajdonát
(vm.)'
- becsÍiletét(IX.).
-Az utolsó parancsolat
viszont
,,[o kívánj semmit, ami- a te felebaÍátodé''

Az első ezek között az V.

minden felebaráti viszony-

ságos magaüartást, a
szeretet betöltését Isten
iránt. A Tízparancsolat máigaz

sodik részében, a

V-X. pais belső

rancsolaton belül

szerkezetet ismerhetünk fel.

parancsolat, a szüló tiszteletének parancsolata, amely a

legalapvetőbb

aZ

emberi

kapcsolatokban, mivelhogy

haüalmas hála-tnnzÁsra

épül
csakúgy' mint az első parancsolat az Isten iÍánti

-

,megint csak átf.ogó'

A megalakult önkenles pol|arórség egyik lelkes csoportja.

latot érintő paÍancsolat,
aminek lényegét a leginkább ezzel az igével foglal-

hatjuk össze:,Egymás ellen
még a szívetekben se gon-

doljatok gonoszt!'' (ZakaÍlás 7:10).

Konzervnyitogató
Mindig öxömörnre szolgált, ha lekommunistráztak, ha leliberálisoztak, lekeresztérryeztek vagy éppenséggel leemdéefeseztek
bár ez utóbbira még nem került sor' Azért örültem mindig az ilyesfajta megtiszteltetésnek, rnert az pelsze a legiobb szándékú ellenállók zsarnokölők, partizánok meg effélékszájából hangzottak el

olyanokéból, akik hovatovább még az iskolai órájukat is elcserélté( hogy szenrélyiségükminden erejét latba vetvén a közösség
ügyeinek szentelhessék életük minden percét.
A minap is a bátorság és önfeláldozás magasztos példájának lehettürrk tanúi: elkészült' felépült' sdt felhegesztódött Felsóörs legszebb gazdaboltja. Mert ugye a falu külleme a közösség ügye. Te_
hát a közösség ugye az is, hogy minnéI több bádogbódé diszítse
(lehetó'leg persze engedély nélkül felépítve!) a falu utcáját. Bátorság és önfeláldozás elvtrársak, honfitársak, bajtársak' cserkésztársak
meg effélék!Döntsük meg a diktatúrát, amely a XX. század eme
csodás épülenernekeit le akarja bontatrril Egyenesítsétek akaszát
ragadjátok meg a konzervnyitókat' mert Felsdörsön ,,úgy látszik'
még nem történt meg a rendszewáltiís, konzerválódott a diktatűa''!
Rohamra hát a bádogbódék talkította Felsóörsért az engedély nélktil épült épületcsodríkért'meg minderr micsodáért!
Mert a rendszer valóban nem változot! csak a Naplóban lehet
demokratikusabbanhazudni'

Semsei Sándor

Nem könnyrí erre az elke-

seredett lakossági kérdésre

megnyugtató válszat adni. Képviseló-társammal és náhrány felháborodott utcabeli lakossal te-

hetetlenül szemléltük május

19-én délben, hogy rövid idő

leforgása alatt, az

a

re a mintegy 5--{ (rrémelyik
20 tonna felüIi rakományú) tehergépkocsi.

Valóban a kis lakóházak is

beleremegtek, nem csoda. hogy

egy-egy lakos már blokádot
utcaeltorlaszolást emIeget.

Már ana gondoltunk, hogy

a Szigmások féIreértettek ben_
ntinket, amikor a ,,11 tonna
összsúly'' korlátozó tilalrni uáblákat hatósági véleményrekiIaktuk' úgy értették, hogy 11
tonna alatti tehenel tilos behajtani az utcába' ezt persze nem

lehet komolyan venni, mert a
gépkocsivezetó uraknak il]ene

Az utca lakóinak

A Fő út 28.

szám alatt,megnyitottam MűszakiHántartÁsi gazda boltomat. Araim szerények! Megrendelésre bármilyen árút meghozok.
S zeretettel várom vásiárl$ilÍ,L,.u.,,

Mező Nándor

méter

SZIGMA GMK bérelt telepé-

ismerni a KRESZ-I!

Ktizlemény

5-6

szélességríjárdátlan, most már
szinte széttaposott Uttöró utcá_
ban, hogyan viharzott le és fel

türelrne,

tríróképessége elfogyot| és eb_
ból mrír nagy baj is lehet' nagyon jó lenne, ha ezÍ az itetékes munkiíItató is elhinné most
már.

Mivel sajnos intézkedések-

ben tehetetlenségre vagyunk
ítélve,kénytelenek voltunk a

rendórkapitányság segítségét
kérni a tilalmi táblákat figyelmen kívül hagyó acélszömye-

tegek újkori,,cowboyainak''

megfékezésére,a közlekedési

rend helyreállításríra.

Tudomásunkra jutott, el-

képzelésekszülettek anól,

lrogy a telephelyről utat építe_

nek az alsóörsi Írtig.,..Nagyon

örülnénk, ha nagyon háinar valóra válnának ezek az elképzelések, mert az utca nyugalmát
csak ez az egy lehetóség tudja
visszaadni.

Az 1992. évi költségvetésben terveztük az Uttöró utca
közleke-

felújítását'

désbiztonsági rendjének megvalósítását
amíg azonban

nirrcs lehetóség
GMK

a

SZIGMA

mr{s úton való be_ és ki-

közlekedésére' addig az uÍca
felújjúsát nem tudjuk szavalol_
ni' lszintén óhajtjuk elkerülni
a további gyűlölködést' mindezekhez azonban a SZIGMA

GMK korrekt megért6 azonnali együttrnűködésére is szük-

ség volna. Minderre
mrír kaptunk tóliik'

ígéreteL

jó lenne, ha

is vennék
azt a (sokak szerint sajnrílatos)

egyszer komolyan

tényt' hogy az üzem pro

és

konEa szerves része a falu éle_

tének, azaz

megpróbáInrínak

nemcsak,,b e n n e", hanem ve-

le'€8Yütí'isélni.

Yálla|koző az

DIszKoNTÁRoN

idegenforgalomém!
Változik, fejlődik falunk. Egyre több a vállalkozás, színesebb a kínálat, és a
megerősödött vállalkozások
továbbfejlesztik tevékenységüket. Ez a folyamat a Kanyar Büfét sem keriilte el.
Nem kevesen érdek]ddtek:

zeljiik' de a szakmai igényesség érdekébenprofi szakácsok

és profi zenész dolgozik majd
étüeÍmünknél.

Igyekeztünk megórizni, sót

fordítás volt szükséges. Az
épületet az egész egységet
most már élettel szeretnénk

megtölteni, és e téren az a cé-

Íe, mégpedig úgy' hogy

a
korryha épülete előtt fedett te-

lunk' hogy nálunk vendég és
vendéglátó egyaránt j6I érez-

rasz és a kerthelyiség együtt

hesse magát.

lesz a fogyasztótérrel. Ebból ér_
zékelhetd, hogy szezonális üzemeltetést terveztiink. Szeretnénk a faluban megjelenő és az
idegenforgalmi igényeket egyaránt kiszolgálni. Ehhez igényes
étlapot terveztünk, arnelyetr az
olcsóbb és &ágább ételek
e gyaránt megtalálhatók.
a

A

megnyitrást

júli

us elejére tervezzik, és szárnítunk rá, hogy e kis bemutatkozás olvasói közül sokakkal sze_
mélyesen is ta]álkozhatunk.
Kérem, tekintsék sorainkat
meghív-ásnak. mert szeretettel
vrírja onöke[ ismeróseiket és
vendégeiket a kibóvült Kanyar
B üfé_Etterem teljes személyze-

vállalkozást tovább'ra

te és vezetóje:

ke_

Ha június szfuaz, jó bortermés ígérkezl'k.

A villám vörössége' a vihar gyors elmúlásátjelenti.
Ha a legyek erósen csípnek, vagy a jóság nagyorr izzad,

esd lesz.

8. Ha Medrírd napkor esik, negyven napig esni fog.
13. Szent Antal napján nem szabad a szőlóben dolgozni'
15. vid napján hagyja abba a gabona a növést.

24.Ha fázk Iván' sok kukac lesz a fán.
Az a loimpli terem jó! amelyet Iván-nap előtt megtöltögetnek'
29. Ha

Péter-Pálkor a kukorica

het számítani.

Y ásáruz|et

(a régi Cipőbolt helyén)

Veszprém, Kossuth

a tengelyig ér, jó termésre le-

Ha a vetésben sok a konkoly, kevés lesz a kenyér'

1992. év folyanrán az or-

szágos Idegenforgalmi Tanacs
pályázatot írt ki a falusi turiz_

mus fogadóképességénekjaví_

tására' melyet a Szabad Föld
című hetilap tett közzé. Tudornásunk szerint községünkből
is t<ibben nyújtottak be pályázatat az elnyerhető összeg reményében'Ezeket a pályázato-

kat az önkormányzat kivétel
nélkül trámogatta. Sajnos ez

a

támogatrís kevésnek bizonyult,
mint ahogy az országos ldegenforgalmi Tanács rendelkezésére

finz

is. Ezze| kapcsola!
ban közzétesszük a Veszprém
á||ó

Naptár

Megyei Önkormányzat

Június

RadnótiMiklós
Nézz kiirill, most dél van

és csodtít kÍtsz,

az ég deríls, nincs homloWn redö,
utak mentén vbdgzik az akóc,
a csermelynek arany taréja nő
s afényes levegöbe villogó

jele ket tr egy luslún höskiidö

gyémóntos testíl' nagy szitakiitő.
1941. februór 28.

L

u.6.I. emelet.

PályáZat

Mozsolits István

Júniusi közmondások
akkor

Camping felszerelések, sátrak,
székek, asztalok' nyugágyak'
napozőágyak,
gumimatracok' műanyagárúk'
termoszok, viharlámpák,
tenisz-tollas ütők' football labdák'
fürdőruhák' törölközők' polók.
Fonott és míianyag kerti
és campinggarnitúrák' kertilámpák
nagy választékával
várjuk kedves vásárlóinkat!

ként a konyha tetején egy tetóteraszt is létrehoztunk, és re_
méljük vendégeink sok kellemes órát töltenek majd ott.
Természetes, hogy a sok
újdonság lénehozásrához sok
munka és nem kevés anyagi rá_

ezt a kérdést.Az építkezésbe_
fejezeséhez közeledik, mi p"dig ma mrár megvalósulni látjuk
azt a tervünket' amely szerint a
expfolymatosan mrlködd
- Bi.ifé
ressó jellegÍl _ Kanyar
mellett egy étterem is üzemel_
tethetólenne.
Tehát éttermet hoztunk lét-

Ezt

május 14-30-ig!

kissé fejleszteni azt a szép környezatet" amelyet vendégeink
az elmúlt évben már megszoktak náIunk. További újdonság-

mi készül nálunk? A december
óta folyó építkezésv{4ltotta ki

is családi vállalkozásként

Campingés kertibútorvásár

Köz_
gyűlésénekelnökétól érkezett
levelet:

Tisztelt Polgr{rmester Asz-

szony (Ur)!

Az országos ldegenforgal-

mi Hivatal

tájékoztatr{sa alap-

ján értesítem,hogy a falusi tu.rizmus fogadóképességének ja-

ítására klir t p 6ly {r,atak elbírálása megtörtént.

v

A

rertdkívül nagy számú

(2380) pályamű gépi adatfel-

dolgozást tett szükségesséés a
vártnál hosszabb ideig tartott az

elbírálás. A korábban rendelkezésre átLó l0 millió forintos ke_
retet az országos ldegenforgal_
mi Tanács 25 millióra növelte.
Ez az osszeg is csak viszonylag
kis számú páLyőaat tÁmogatására adott lehetdséget.

Az országos Bírríló Bizotr

ság 259 pályamú díjazásáva|

ért€t! egyet.

Így Veszprém megyéMl is
csak Doba és Somlószólós községek pályrízói kaptak támoga_
tást.

Az Országos Idegenforgalmi Hivatal tájékoztatott anól'

hogy a falusi turizmus ösztönzését_ az érintett tárcákkal
karöltve _ továbbra is támogatni fogjrák.

Veszprém, 1992. május 6.
Udvözlette:

Dr. Zongor Gábor
Így szól a levél, melyet a
viszonylag nagy számú p6lyázó
tájékoztatrísára közlünk a ,J{ír_
vivd'-ben.
Tóth Gáborné.

jegrzó

Felsőörsi falunapok
Az

ldén elsó alkalornmal

rendezi meg a Kultúrház és a
falu önkormányzata a Felsóörsi

A rendez_
szeretnénk
hagyományt terem!eni.

kulturális Napokat'

vérrysorozattal

olyan

rneiy párlruzamosan szolgálja a
faluban teÍemtett és újonnarr

létÍehozott kulturális értékek

mutató helyi vállalkozók részvételével.
20.00 óra: Színdarab,
Veszprém Vár színkör' kultur-

A

négy napra tervezett fa_

tárgyalás után és száInos javas_
lat figyelembevételével kezd
végleges formát ölterri. A má-

jus

19_i egyeztetés után az
alábbi programtervezetldl tu-

dunkbeszámolni:

1992. j úlius 9.

A helyi

Sportegyesület május I-én az öregfiúk részérc
kispályás labdarúgó tornát szervezett négy csapat réSzvételével, mely nagyon jó sportbar4ti hangulatban Zajlott le'
A tornát a veszprémi VOLAN öregfiúk nyerték.
A fels&)rsi Örcgfiúk a torna 3. helyét szerzték meg.

non_

rnűveseknek, iparosoknak és

lunapok programja többszöri

SPORTNAP

Néptánc együttesek

stop bemutatója a Keöves ud-

varban.

egyben növeli a község idegenforgalmi vonzerejét.

öregfiúk. középenSebókNóndor,aki 86 éves,ésu
Felsóörsi SporÍ Egyesület alapító tagja.

Délelótl Kisr4l]at bemutató
az Állatkert rerldezésében.
I átszóház a kultuÍházban.

ápolását' bemutatkozási lehetó-

séget kínál a faluban éL6 kéz-

Afelsöörsi

Egész nap vásrár a Keöves_kastély
udvarában kialakí
tott vásáIudvarbalr.
1992. július l'1. (Szombat)

17.00 óra:

(csütörtök)
Ünnepélyes

rnegnyitó

Elsó javaslat: Miske_tetd,
Második javaslat: A katolikus templom elótti téren.
20.00 óra: Nótaest a kulturlrázban

jú|ius 10. (Péntek)
16.00 óra: Antikvrír kiállí

1992.

nregnyiti{sa, Szóryi lráz,
Ady Endre út.
19.00 óra: Koncert a katoli_
kus templomban.
2l.00 óra: Enekest. kultur-

tás

ház..

Kishajó és ipari termék-be-

ház.

27.30 óra: Utcabríl, Vén

oroszlán vendégld elótt.

T 6ncház a kulturházban.

Egész nap vásár a vásárudvarban, Keöves-kastély udvara.
L992. július 12.

Délelótl okumenikus istentiszetelet a katolikus templomban.
Fogadás a meghívott ven_

dégeknek a Faluházban.
l5.00 óra: Lovasbemutató,
tréfi{s sportbemutatók a Misketetói réten.

Egész rrap

sárkr{nyrepüld

progÍam, hólégballon bemuta_
tó, ugyancsaka Miske_tetőn.

l8.00 óra: Beszélgetés a

felsőörsi

kulturházban Felsóörs

törtérrelmi szerepéról'

20.00 óra: Záró megbeszé-

lés rendezók, sz'ervez'6k részé-

re.

Egész rrap vásár a Keö_
ves_kastély udvarában'

-

LakáScé1ú
támogatás
FelsőÖrs kcizség Önkormiányzati Képviselőtestülete rendelettervezetet alkotott a helyi lakáscélú támogatási formiákról, amely szerint kérhető:
elsó lakáshoz jutók külÖn támogatása;

Az alsóörsi öregfiúk csapu!u
Kedd: 8-10.30 Alsóörs
1 1-13 Felsóörs
csecsemó_

Gyermekorvosi rendelés

A

gyermekorvosi körzet

székhelye április hónaptól Fel_

sóörs lett.

A

körzet természetesen ezután is, ahogy a

múlt esztendőben, magában
foglalja Felsóörs-Alsóörs-

Lovas gyenneklakosságát.
A körzeti gyermekorvos

rendelési ideje:

Hétfd:

8_10 óráig

Felsd_

örs' 10.30-12 óráig Lovas

tariácsadás

Szerda: 1G-12 Lovas cse-

csemótarrácsadás
14-|6 óráig Felóörs

Csütörtök:

rendelés

örs

8-l2

Alsóörs

csecsemótanácsadás
Péntek: 8_1 1 óráig Felsó_
+

Dr. Baranyai Zsuzsanna
gyermekorvos

-

a felemelt kamatozású kölcsöntartozások

maogatáSa'
A támogatiás kérelemre adható.

kell:

fizetési tá-

A kérelem mellé csatolni

lakásvásárlás esetén azoTP igazolását és az adás-vételi sZerződést;
lakásépítés'felújításesetén az építésiengedélyt;
a családban lévő Összes keresőjÖvedelemigazolásait;

- vagyonnyilatkozatot.
-A támogatás mértékérőlés formájáról

a

képviselőtestület

hoz dÖntést'
A rendelettel kapcsolatos bővebb felvilágosítás a Polgár_
mesteri Hivatalban kérhető.

$.eszqlt3 Felsőörsi Polgármesteri_Hivatal megbízásábóL Szerkeszti a szerkesztőbizottság, vezetóje: Podnraniczky Gyula, polgármester. Tagjai: Tóth
József' Gyarmati József képviselők. Felelős szérkeszt6: Farkas Gyöngyi. Munkatársak: Tienuner fanrás' ZwickeiTaírás. tti",i''iu u Kapufa Báéri Társaság. FeIelőskiadó: Békefi József. Nyorndaielőkészíés:Mesterházy-Gyóz6né. Nyomtaús: ÁFÉsZNyomaa, Nemesvánros. F'"v.: Eprir.l,no*s.

