Maü,GyJ

Közlemények
A

falunapok szervezóibi-

zottsága társadalmi munkára
hívja tisztelettel a község lakóit. A Miske{etón lévó kótörténelmi erekkereszt

lyénk

- kömyékének rend-

- szeretnénk elvébe rakását
gezni.

A

Ára:

1992. június 26.

A fels{liirsi önkormányzat

10

forint

képviselő-testülete és a polgármesteri hivatal helyi tájékoztatója

lius

l92.

Miske-tetón

jú-

12-én egész napos ren-

dezvénysorozatra kerül sor,

várhatóan tiibb száz résztvevóje lesz. Községünk hímevét öregbítóen a környezet
rendbe tétele feleIósségteljes
feladatunkká vált'

Munkavégzés helye:

Miske-tetó.

Jöttek, Láttak, áztak, fáztak!
A

riport címe kissé furcsa

módon fogalmazídott, de nem
tudok szabadulni attól a gondoIattól, hogy a nyílt tekintetlí, vi_

dám és udvarias német' nagyobb
számban gyermek barátaink tob_

bet' szebbet érdemeltek volna a
jó magyar specialitásból.

dárd'' szívélyesebb is

A

,,Me-

lehetett

volna a majdani, késó'bbi évek

turizmusának

patrónusaival

szemben.

A buszt ajándékozó Künzing

község

(mintegy 37

gyermekküldöttsége
látogatott közsé-

fó^)

günkbe' hogy röpke négy nap

alatt ismereteket szerezzen

a

majd előbb-utóbb teswérközséggé váIó Felsőörsról. A mostoha
idójárás ellenére, napi háromszori megázr4st is belekalkulálva,
rendkívül jó hangulatúak voltak
kis barátaink. Az űgynevezett itttörótábor kis faházaiban nagyon
jól' éreztékmagukat. A magyaros

koszt minósége, sokféleségeés
mennyisége ugyancsak megnyer_
te tetszéstiket. Azt hiszem a leg-

nagyobb és feledhetetlen élményük sokáig emlékezetes lesz
számukra' amikor is egyik este,
óriási felhószakadás utiín. a tábor
elótti homoni' vízzel töltött kis
hídon térdig érővízben értek túlsó parto! a Hilfe Mama indulót
dalolva.

Sajnos, az idójárr{st megvál_
toztatni nem tudtuk, de mi, a

vendéglátók, mindent megtet-

tünk' hogy kedves vendégeink rre
emlékképpel, hanenr
a
''Medárd''
Magyarországot
megkedveló,

megszeretó emlékekkel távoz_
hassanak.

Semsei Sándor képviselónk a
tolmácsolási élvezeten túI egy

hasznos együttműködési prog-

ram kereteit is igyekezett megértetr:i német barátainkkal, a küldöttség felnótt tagjaival' éIükön a
polgármesterrel.
Ugy érzem, fáradozásaink
gyümölcsözőek
lehetnek a SpoI!
a falusi turizmus és kiváltképp a
csereüdültetési formában a német
nyelv tanulásának elósegítésére.

Mindent összevetve,

Idóponda: 1992. július

4., szombat,

hasz-

nosnak ítélhetjük az elsó találkozást, még akkor is, ha az időjárás
barátságtalan volt.

A

német küldöttség vezetői
elmondták, hogy már korábban is
jártak Magyarországon, hajdúnánási sportbalátaik .ióvoltából'
arnikor is az otÍani specialitások
harásiíra komoly elóítéIeteik vol_
tak a rnagyar konyha iránt. Ná_
lunk viszont nagyon jó étvággya|
fogyasztottak el Inindent. Az első
estén a magyaros paprikás csirke

nrinden kétségetfeloldott ben_

8-l2

őráíg.

Az önkormiínyzat képvi_
seló-testülete nevében tisztelettel kérünk minden felsóörsi telek_ és épületingatlan+ulajdonost és -bérldt hogy a
falunapok méltó megrendezése segítéséreaz ingatlanuk
elótti aildövezeteket' járdát'
útszakaszt szíveskedjenek
összetakarítarr i' rendbe tenni.

Visszaemlékezve a Felsóörs
900 éves évfordulójára bizto-

sított önzetlen lakossági se_
gítségre,ószintén reméljijk'
hogy a község lakossága a
hagyományt teremtó plogra-

mok

megvalósítr{sában jó

nük. Konyhai dolgozóink és a

szárrdékú segítségéról bizto_
sít bennünket.

kerüIt a magyar konyha becsü_

Felhívjuk az üdültetők
figyelmét' hogy Felsóörs

társadalmi segítők jóvoltából si_
letét öregbíteni.

A két község közötti barátság
első lépésétnregtettük' reméljiik,
hogy együttműködésünk az ide_
genforgalom és a turizmus kiala_

kulását erednrényesen segíti eló.

Podmaniczki Gyula
polgármester

község önkormrínyzati kép
viseló_testületének

az

ide_

genforgalmi adóról szó|ó
rendelete változatlanul ér-

vényben van. Az adó mérté_
ke naponta 20Ftlfő, melyet a
szállásadó köteles beszedni a

vendégtől. Az adó alapja a
48 &át meghaladóan meg_
kezdett napok száma. A be_
szedett idegenforgalmi adóró1 a beszedést követd hónap
15. napjáig kell bevallást adni és az adót befizetni.

Az adóbevallási nyomtatványokat és a befizetési
csekket minden i.idültetó részére kiküldjtik'
A vendégkönyvek

általá_

nos ellenórzése október hónapban történik, szúrópróba
szerű ellenórzésre viszont

bármikor sor kerülhet.

Továbbá felhívjuk figyelmüket, hogy az APEH a
fizetó_vendéglátó

engedéIyen és a vendégkönyvön kí_
vül a következó nyomtatvá_

nyok meglététés vezeÉsét
ellenórzi:

nyugta, készpénzftzetési számla, nyugtatömb-nyilvántartó, bevételi
nyiIvántartás.
A bizonylatokat 5 évig
rninden adózó köteles
órizni.

rneg_

Nyitogatő
Semsei Sándornak 1992. május 29-énKonzervnyitogató címmel cikke jelent meg a Malomvölgyi Hírvivdben. A cikk nyelveze_
te és logikája alapján egy olyan sámáni szöveg, mely napjainkban
nyelvkird gyermekmondókákban él tovább. De ez rendben is van,
mí8 mások érdekét, becsületét nem sérti
a sajtószabadság jogán
- akar, illetve tud.
mindenki úgy ír, ahogy
- Semsei úr szerint minap is felépüI! sőt felhegesztódött engedély nélkül a falu legszebb gazdaboltja. Ez tenyteg engedély nélkül
épült fel' csak nem a jelenlegi vállalkozó építette,hegesztette, hanem a dédnagyapja" hegesztés nélkül.

Ilyen félretríjékoztatr{s mellett kár a cikkírónak demokatikus

hazudozásról ími, hanem elég lenne kinyitogatnia a szemeit. Azt
megértem, hogy Semsei úr nem ismeri a falut és a körülményeket,
szérkesztóbi_
de a régebben a szonszédban lakó polgr{rmestertől
- állításokat ne
zottsági vezető _ elvárható, hogy az ilyen valótlan
engedje megjelenni a lapban. A pavilonunkróI
mely szerintem
nem építmény_ közlöm: a lakosság elégedet| sokan felajánlották
aláírásukat fennmaradiísa érdekében.
Ellenünk politikai hajsza folyi]<' mert a demokrácíalényegéért,
a teljes nyilvánosságért küzdünk' Es itt nem számít az' ki írt a Naplóban május t2-én,ki építette a gazdaboltot, lényeg, hogy tartson a
helyi hatalomtól.

A

legutóbbi nyílt önkormányzati ülésen idéztem az Alkotmánybíróság azon döntését, hogy a zárÍ önkormányzati tilések al_
kotmányellenesek' a polgármester úr kijelentette, hogy a jövóben is
fognak ilyeneket tartani. Pedig addig nem lesz és nem is lehet rend_
szervá]tiás, míg az önkormányzat néhány tagja úgy fél a nyílt gyű_
lésektől, mint az ördög a szentelt vízt6l, de szeretném, ha az ellenkezőjéről az önkormrínyzat győzne meg, talrán cikkem hat-i{sára.
Hiszem: akinek nincs takargatni valója' nem félhet a nyilvárros-

ságtól'

Nagy Csaba

FINOM FALATOK
Szokásos palacsintatésztát

eper túl nagy szemrí lenne, kis_
sé eldarabolva) tálban az asz-

talra helyezzük, s mindenki a
tányérján ezze| a friss gyü-

möIccsel tölti meg a palacsirltá_

ját, rnegszórja porcukorral

és

tejföllel leörrti, majd a szokásos
módon összetekeri. Lelret úgy
is készíteni,hogy a porcukros
gyümölcsöt beletekerjük a palacsintába, majd kívÜlról te.1színhabbal borítjuk.

sön egy kis zöldövezetet. ltrnen
számítható, hogy a család arry_
nyira megszerette a csodálatos

tájat' hogy minden erejiike!

munkájukat, anyagi lehetősége_

iket régi álmuk megvalósításá-

ra áldozták fel. E családi összefogásnak erednrérryeként kerülhetett soÍ az 1992' június 12-i

ünnepségre, a sporttábor felavatására. Sajnos, az idójrárás
nlostolra volta nriatt nem kerü]hetett sol a nagy gondossággal
me8tervezett és me8szeNezett
ellerrére Bors lstván képviselóIrk nagy szánlú érdeklódő közölrséget köszönthetett. A verrdégek között üdvözölhette dr.
Horváth Balázs, sportot tárlogató minisztert, dr. Hegedűs

Tamás államtitkár ruat' a megyei, városi spoltvezetóket, aZ

európai kupát nyert Bramac ké_

zilaMacsapatot'

áfész nói

íjászokat' a

san forraljuk, majd lekvárosüvegekbe rakva' lekötjiik és

szfuaz gőzben hagy.iuk kilrűlrri.
Az aIuI maradt szörphöz
kávéskanáInyi nátrium_benzoátot adunk, üvegekbe töltjijk és

eltesszük. Mindkettónek igen
jó, üde íze marad.

(Folytatós a 3. oldalon.)

a

veszprérni

labdarúgócsapatát,

VLC sportolóit'

veszprénri és felsóörsi
laMarúgócsapatát.

MiIrdössze

Szörp és lekvár
nagymama-mődta
3 kiló málnát szitáln áttörünk, 8 deka borkövet l-2 decí vízze| felforralunk, s amikor
kihrilt' beleöntjük a málnába.
Jól elkeverjiik 3 kiló cukorral
úgy' hogy teljesen felolvadjon
benne. Befóttes üvegben leköt_
ve taltsuk hűvösön, 3 hétíg'Ez
idó alatt a sűrrí rész feljön a felszínre, a szörp alul marad.
A sűrű részt kanáIlal óvatosan leszedjük, 10 percig óvato_

Pálinkás Tivadar és család_

ja l984_ben vi{sároltak Felsóör-

sportesernéIryekre. Mindezek

Epres, málnás palacsinta
készítünk, kisüdük' de tálalás
eldtt nem töltjiik meg, hanem
csak egymásla csúsztatjuk. A
gyümölcsöt megmosva (ha az

Kempingavatő

a

a

öregfiúk

tenisz_

és

íjászbernutatóra kerülhetett sor,
rnely az érdeklódók elismerését
váltotta ki.
A szép szánrú közönség

köztük a felsdörsiek is

-'

-fi-

gyelemmel hallgatták meg az

egyesületi alakulás szabályairól
tartott tájékoztatást. A jelen lévó felsőörsi érdeklódő'k kérésére az egyesÍilet neve Felsóörs-

Pocca-dűló Szabadidós

Sport_

tábor lett. A jelen lévó'k önkén_
tes aláírásukat adták a szándék_
nyilatkozatra.

Ezzel krf ejeznsre juttattiik,
hogy a Pálinkás család által

kezdeményezett, mindenki és

miIrden korosztály

részére
hasznosítlrató szabadidós sporl
táborra szükség van, azt érdenres lesz tárnogatni. Dr. Horváth Balázs miniszter úr beszé_
dében nréltatta a család bátor,
rendkívüii tiszteletet érdemló

önzetlen munkáiát, kiemelte a
helyi önkormányzat szerepét,
táIno

g

ató hozz ááIIás át.

A PáIinkás család mirrderr
kedves vendégnek, érdeklődónek rnegköszoni' hogy a meghívást elfogadták, az avatáson

részt vettek, ezen a rlapon érezhették, hogy a hosszú évek le_
mondása és kemény munkája
érteImet nyert.

Remélik' hogy a jól kezdódött barátság a sportpáIyákon
és a lragyornányt újra megte_
remtő esti tábortüzek mellett
folytatódni fog.

JúIius 9-12.

FINOM FALATOK

Gyrirt rétes

Felsőörsi Falunapok

Július 9.' csütörtök: 17 óra,
ünnepélyes megnyitó a katolikus templomtéren. 18 óra, Somogyi Gydzó grafikus kiállítá-

sának megnyitója a faluhrízban.
óra, Béres Ferenc és Kóka

20

RozáIia magyarnóta-estje

a

kultúrhrízban.

Július 10., péntek: 15 óra,

városlódi néptánccsoport

be-

mutatkozása Keöves kúria ud-

vara. 17 óra, felsóörsi kézmívesek alkotásaiból kiállítás
rnegnyitása a faluházban. 20
óra. Cseh Tamás elóadóest.je a
kultúrházban. 21 óra, koricert a
műemléktemplonlban.
Július 1 1.. szornbat: 10 óra'
játszóház gyerrrrekek részétea
kultúrházban' V adaspark kisál-

latainak bemutatás a Keöves
kúria udvarán. 11 óra, kerékpártúra a község beltertiletén
kijelölt útvorralakon rnitrderr

korosztály részére.15óra, néptáncegyüttesek műsora Keöves
kúria udvarárr. 21 óra. utcabál a

tetrrplorrrtéretr

ezze\

együtt

tánchán találkozó a kultúrház-

ban.

Július 12., vasárnap:

10

óra, ünnepi istentisztelet a katolikus és református tenrplom-

ban. 11 óra' falutörténeti be'

széIgetésa kultúrházbarl.
Miske_tetón egésznapos
sport_ és légi bemutató'

30 dkg liszt, 1 tojás' egy pitejt'öl. Ezt jól össze-

ci só, 1

gyúrjuk. 8 dkg zsírbol' 5 dkg
lisztból világos rántást készítiink. Hagyjuk jól kihűlrri' rnajd
a kisodort Íésztára keniük' Ezl

A
I

60 éven felüliek labdarít-

jász' solyInász-benrutató'

A

borkírálat mirrden rerrdezvétry
heiyszínén'
Tisztelettel kérjük a községünk lakosságát, lrogy a falutiapok rerrdezvérlyeitr nriIré1 nagyobb szánrbarr jelenjenek
rneg, segítsenek bentrűrrket e

hagyonránytereIntó

rnunkánk

megvalósításában.

Falunapok rendezcisége

egyenként sodorjuk, majd tölt-

jtik túÍóval, káposztr4val

stb'

Föltekerjük és tepsibe rakjuk.
Sütjük' Egyszerri, és majdnem
olyatr, rnirrt

azígazi nyújtott

ré-

tes.

sertésborda

ik'

falunapokon rréprnűvészeti kirakodóvásár, vendéglátás, büfé, sörsátrak, tájjellegű

összehajtogatjuk, és négy

vagy öt részre osztjuk. Utána

Gombávaltoltött

14 óra. lovasbemuiató. fré-

fás labdajátékok.

góc s.apata bem utatkoz

jól

(Folytatíts a 2. oldalról.)

Hozzáv a|ók: 60 dkg sertés-

karaj, 8 dkg zsír, só, csipet törött bors, 25 dkg gomba' 2 dkg
vaj, 2 tojás, l csonlag z<ild petrezselyern.

A

sertéskarajból

4 db

15

dkg-os bordát vágunk. A bordákat oldalán éles késsel fel-

szúrjuk, és közepébe üreget vágunk. A bordákat ezután húsverő kalapÍrccsal kiveregetjiik.
Vajbalr firroIrrra vágott vöröshagynlát ararlysárgára piríturrk,

a lnegtisztított,
I-neglnosott, szeletelt gombát'
sózzuk, borsozzuk, finomra váhozzáadjuk

gott zöId

petrezselyrnet és

egész tojást keverünk bele. Tű_
zön addig hevítjük' rníg állaga
formázható lesz. A tölteléket
elosztjuk a négy bordáb4 Inajd

fogvájóval trÍzziik össze. A

bordákat sózzuk' lisztbe márr
juk és Íbnó zsírban rnindkét ol_
dalát pirosla Sütjtik. Elómelegí-

tett tálon párolt rizzsel vagy
burgoIlyakörettel tálaljuk.

Közbiztanság
Felsóörs község kózígazgaévtrerr a

tási terii]etén 1991.

retlde1kezésre ál]ó adatok szerirrt 26 esetben követtek el bűn_

Vídóm hajókiróndulós

cseleknrényt. A bríncselekmérryek közül 20 esetberr szenrélyi tula.1don sérelmére elkövetett lopás, 2 esetben köztulajdon sérelmére elkövetett lopás,

a német vendégekkl

1 esetben testi sértés,3 esetben

közlekedési

bűncselekrrrény
történt. Az esetek50 száza\ékában sikerült felderíteni az elkövetó'ket, de csak úgy, hogy a
nyaralóbetörések tetteseit 1 992'

Július havi közmondások
Ha július nem fóz, szeptember nem eszik. (Szárazjúlius esetén rossz lesz a termés.)
Esótjósol: ha a fiataljó-

-

szág- sokat fickándozik a legelón'

ha a fecskék alacsonyan

szállnak,
ha a verebek nagyon fürdenek a porban.

_

Ha a Hold feljövetele-

kor a fényévelerósen játszik, jó
termés lesz.

20' Illés hozza

vihart.

a

jeget és a

Jaj neked, kánikula' ha Illés
a nyakadat megmossa.
Illés-napig a bokor a]att is
szárad a széna, Illés-nap utiín a
bokor tetején sem.

22. Ha IIl'és késett az esóvel, Magdolna napjára ígériazt.

25. Jakab adja a

gyíi-

mölcsöt' de a fokhagymát beleveri a földbe.

év elején sikerült bizonyítani,
holott azokat 1991 tavaszán
követték el. A bűncselekményt

elkövetó'k Szentgálról érkeztek
a nyaralók íosztoga|ísára.
1992. január l-jétől június
közepéig 8 bűncselekmény el-

követéséról szereztünk

tudo_

mríst, amit ismeretlen tettes kö_
vetett el, valamint kettó esetben

kezdeményeztek

a

rendórök

büntetó eljárást ismert tettes el_
len, egy falopás és egy ittas vezetés miatt. Az ismeretlen tette_

ses ügyekben fele_fele arány_

ban a magántuiajdon és a köztulajdon sérelnréretörtént lopás. Ebben az évberr három
esetben jrirtak betörók a gáz_
cseretelepetl és összesen 46 db

palackot loptak el, 250 ezer torint értékben,valamint egy
esetben a községi konyhába
másztak be az ablakon és há_
rorn darab kést loptak el. Egy
nyaralóbetörés törtérrt, alronnan

egy 201 808-as
gyári szárnú fűnyíró hiányzik.
A benzirrkútrrál egy Audi gép_

többek között

kocsiróI 65 ezer forint értékben

alkatrészeket szereltek le, az
egyik lovardától 250 ezer forirrt
értékben 4 db sporhryerget lop-

tak el' valamint legutóbb egy

nyaIalótelekIőI a kútból búvár-

szivatryút vettek

ki' Az

isme-

Ietlen tetteses ügyekben érdemi
adatunk eddig nirrcs, kérem, ha

valaki adattal tud szolgálni' név
nélkül is kozolje velünk.

A

törtérrt

teiepüIésen kettó baleset

az idén, az egyik a Fó
a nrásik a benzinkút

utcábarr,
(

F olytatós a 4. oldalon.)

Kozbiztonság
(Folytatós a 3. oWalon.)

alatti karryarban. A Fó utcai
baleset okozója egy német állampolgrír volt, aki szabáIytalanul kanyarodott, itt séri.ilésnem
történt. A másik baleset egy
Skoda gépkocsi műszaki hibája
miatt következett be, itt sajnos
a gépkocsi utasa súlyos sérülést
szenvedett.

A

községben a szabálysértések nincsenek elszaporodva,
amennyiben a lakosság ríltal elkövetett közlekedési és egyéb

szabálysértéseket vizsgáljuk'

meÍt az elmúlt fél évben 1 esetben kezdeményeztünk eljárást'
dolgozó szabálytalan alkalmazása, 1 esetben külföldiek rendészetével kapcsolatos, egy engedély nélküli vezetés és 3 ittas

vezetés elkövetése miatt. Az
adatok szerint a község k<iz-

rendje, közbiztonság4 közlekedésbiztonsága nem rossz, de javításra szorul. A javuliásra min-

den remény megvan' mert

a

polgrírórség lénejöttevel a meg_
elózést szolgálja, és aibb esély

van a bűnelkövetók
éréséreis.

A

tetten-

polgárdrökkel a

községben lakó Szóke József

rendór szkv. tiibbször fog szolgálatot teljesíteni, és ha a szükséges anyagi tr4mogatríst is
megkapjuk' az drs járdrszolgálatr{t e teri.iletre is súríteni tud_
juk. 1991 decembertől pedigaz
eddigi álláspont szerint körzeti
megbízottja lesz a teleptilésnek.

Czere JózseÍ
őrsparancsnok
Balatonalmádi

Sporthíradő
Minden jó' ha a vége jó
tartja a közmondrís. Sportolóink
- valóra váltották a jó magyar
eredményes munkájuk végeztével
közmondás tartalmát. Helytállásukat az sem kisebbítette, hogy az
utolsó, pápai mérkózéstikön nem sikerült gydzelemmel debütáIni.
A megyei labdarúgó_szövetség az 199l-1992-es bajnoki szezonban nagyon erds mezónyt iíllítottrissze, ezért labdarúgócsapatunk
4-5. helyezése elismerésre méItó. A pontos helyezést nem tudjuk
még közölni, mert a szövetség ez ideig nem hozott döntést egy szá_
munkra 2 pontotjelentó ügyben. A megyei bajnokságban a Spolto_
Ióink kiemelkedden szerepeltek. A nagyok helytrállása mellett
öröInmel és büszkén beszélhetünk az utánpótlásról is' hiszen sok
tehetséges fiatal bizonyítja egyle inkább' hogy helye van a felnótt_
csapatban.

Tájékoztatjuk lakosságun-

kat hogy az

önkéntes polgár_
órség szolgálatát a lakosság
közbiztonsága' nyugalma érde_
kében megkezdte. A mintegy 5

csopoÍt 15-20 fóvel, 10 naponkénti váltrísban végzi feIadatrít. A képviseló_testüIet és a
szervezík kezdeményezése a

mrír szolgálatot teIjesító két
legnagyobb csoport tapasz-

talatait összegezve, nagyon jónak értékelhetó. A lakosság köreiból (<ülönösen a Kishegy és
oreghegy tulajdonosai köréből) nap mint nap hallunk biz-

tató szavakat' segító szríndékukról biztosítanak bennünket
az állampolgárok.

Azt hiszem nyugodtan elmondhatjuk, hogy az önllóvá

vált Fels&irs községben végre
a hívó szavunk meghallgatríst

nyert. onkénteseink nagyon

nagy odaadással, még saját

,.anyagi hozzájárulást'' sem sajnálva teljesítik trirvényes válla_
lásaikat. Megjelennek közigazgaLási területtink minden pont_
ján, a szólóhegyekben, a falu_
ban. A szolgálat leljesítése óta

a

község magán- és közva-

gyonvédelmében érezhető váI_

toások töÍéntek'

kat

Kérjük tisztelt lakosságun-

községünk békéjeés nyugalma érdekébenszíveskedjenek támogatni bennünket, figyelemkeltó észrevételeikkel
poIgárórségünk tagjait keressék
meg, további munkájukhoz ad_
janak javaslatoka! kérjéksegít_
ségüket.

Bármilyen, községi közrend_ és vagyonvédelmi ügy_
ben keressék a polgárőrség vezetőségét" a megbízott csopoltvezetóket vagy a polgármesteri
hivatal dolgozóit.
A polgárdrség vezetői, cso_
portvezetói:

Gyarmati József, Kiss La-

jos, Sörény Em6 Kránitz Ferenc' Pálfalvi Tibor, Horváth

Felsóörs, Alsóörs, Lovas fiataljai
és a velük szimpatizáIó
veszprémiek
egy csodálatos közösséget
tudtak kialakítani
Rásky Ervin sportvezetó
irányításával, odaadó munkájával. Sporto1óink jó szerepléstikkel városok, nagyközségek csapatait utasították
maguk mögé' Dicséretes, hogy akkor harcolták ki falujúnak e

sportdicsóséget, amikor a falusi sport aZ anyagi nehézségekmiatt
szinte elhalásra van káÍhoztatva.

Tisztelettel megköszönjük Alsóörs Község Önkormányzatának
az anyagi támogatást és a sportszeretó helyiek anyagihozzájáru|ását, a lelkes buzdítást. Sportolóirlknak kívánunk a jó szereplés után

kellemes nyaralást és jó egészséget.

Podmaniczki Gyula
polgármester
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Géza, Hegedüs Zsolt.
orömmel tájékoztatom la_
kosságunkat arról, hogy a városi kapitányság vezetóje ígéretet
tett arra' hogy 1992. évben
megoldják' hogy Felsóörs önálló falu renddri str4tust fog kap:
ni, ezzel is el kívr{nják ismemi
az örkormány zat képv iseló- testületének áldozatkészségét a fa_

lu közrendjének, nyugalmiínak
megteremtésére.

Podmaniczki Gyula

a polgárőrség tágJa
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