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A képvisel -testület kiadványa
A testületi ülésen történt

2004. június 29-én soros ülését
tartotta a Képvisel testület.
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El ször az elmúlt ülés óta történtek
hangzottak el:
- Az Udvarház Étteremben a
Képvisel testület megbecsülése
jeléül vendégül látta a település
intézményeiben dolgozó és
nyugdíjas pedagógusait valamint a közelg Köztisztvisel i
nap alkalmából a hivatalban
dolgozó Köztisztvisel ket. Ez
alkalomból köszöntöttük Kaszás Zoltánné, Gizike tanító
nénit, diplomájának 50 éves átvétele alkalmából.
- Június 5-6-án külterületi lomtalanítás volt, a Kommunális Rt
napokon át hordta a szemetet a
hegyekb l.
- A DRV Rt szezoni fölkészít
ülést tartott Balatonfüreden,
melyen a nyári szolgáltatási
kérdésekkel foglalkoztak.
- Június 9-én ballagás volt az
alsóörsi iskolában, fels örsi
gyermekek is búcsúztak az iskolából.
- Június 11-én az Általános Iskola a Madarak fák napja kapcsán
kirándulást szerveztek a Szabadság Kilátóhoz.
- Turizmus fejlesztési stratégiáról volt konferencia Pál Béla
államtitkár vezetésével Balatonalmádiban.
- A Fenyves utca megsüllyedt
útburkolatát kijavíttattuk a csatorna garanciális visszatartott
pénzéb l.
- A Véradók Világnapján Tislér
Gyulánéval a Megyei Vöröskereszt ünnepségen vettünk részt.
- Június 19-én öregfiúk focigála
volt, ami nagyon jól sikerült.
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A Barecs-közi út beszakadt a
csatorna
nyomvonalon,
a
Hoffmann Rt föltöltötte murvával.
- A Csalogány utcában a vízcs törés nyomán helyreállított út
beszakadt, kijavította a vállalkozó.
- A lakosságtól több visszajelzés
jött a csatorna garanciális problémákról. Azokat a július 15-i
garanciális bejáráson megbeszéljük a Hoffmann Rt-vel.
- Állami Számvev széki vizsgálat van a településen június 16július 26-ig.
- A közm vel dési feladatokat is
vizsgálja a Nemzeti Kulturális
Örökség Minisztérium.
- Kiraktuk a Pocca - d l ben a
táblát, melyet a Lakosság kért.
- Az alsóörsi iskolaigazgató
választásra 3 f s képvisel testületi képviseletet biztosítottunk.
A Képvisel testület els ként a
Rendezési Terv módosításával
kapcsolatos kérdéseket beszélte
meg az A.D.U építésziroda,
Mecséri András részvételével. A
kérdések tisztázása után a Testület
megbízta a tervez t az egyeztetési
anyag összeállításával.
Mészáros Lajos – a 4 lakásos szociális bérlakás m szaki vezet je –
beszámolt az építkezés menetér l,
és a képvisel k megbizonyosodtak
arról, hogy a beruházás jól halad,
el re láthatólag október 31-ére
készen lesz.
A
Képvisel testület
bruttó
20.970.000 Ft-ért eladta az
oltiványi Tsz-t l vásárolt telkét.
Az adásvétel részleteit a Hivatal
intézi.
A Hóvirág utcában lév ivóvízgerincvezeték áthelyezésér l tárgyalni kell a DRV-Rt-vel.

Fels örsi Hírmondó
A F sz ll k ivóvízellátására alakuló víziközm társulat szervez bizottságának kérelmére úgy határozott a képvisel testület, hogy nem
vállal kezességet a társulat tervezett hitelfelvételére.
2004. évi esetleges díszpolgári cím
adományozására bizottság alakult
Angyal István, Kálmán István és
Tislér Péter részvételével. A Képvisel testület szeptemberi ülésére
kell javaslatokat el terjeszteni.
A Kertvégek ( 59/2; 59/3; 62; 6469; 109-111; 113;114 és 58 hrsz)
ingatlanok telekalakítási költségét
az önkormányzat az érintett magánszemélyek részére megel legezi, azt a közm vesítés fajlagos
költséghez hozzá kell majd számítani.
Az Önkormányzat 2300Ft/m2
vételáron megveszi a „Kövesd”
Vagyonkezel és Szolgáltató Kftt l a 110 hrsz-ú telekingatlant
2007. június 30-i fizetési halasztással.
A Képvisel testület megkeresi a
veszprémi Táncsics Mihály Szakközépiskola tervez jét, hogy adjon
ajánlatot az iskola mellett fölépítend többcélú közösségi csarnok
engedélyezési és kiviteli tervének
elkészítésére.
A Fenyves utcai szennyvízátemel
szivattyúja teljesítményproblémájának valós okát meg kell keresni,
és azután kell dönteni a szükséges
intézkedésekr l.
Lakossági kérésre a Pocca - d l ben található 1484 hrsz közutat
„Vadrózsa” utcának nevezte el a
Képvisel testület.
Telekalakítási – és telekre való
bejárási lehet ségr l is döntöttek a
képvisel k, valamint egy tiltó tábla
kihelyezésér l az Öreghegyben.

A Megyei Közgy lés hírei

2004-06-03 Székhelyén, Balatonfüreden ülésezett a Balatoni Regionális Idegenforgalmi Bizottság az
aktuális marketing teend k mellett
áttekintette a Balaton Kártya el készítésének körülményeit. A
munkában részt vett Veiland László turisztikai hivatalvezet .
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2004-06-07 Várpalotán, a Képesség- és Tehetségfejleszt Magániskolában új sportpálya ünnepélyes
avatására került sor, Gyurány
Ferenc gyermek-, ifjúsági és
Sportminiszter közrem ködésével.
Az átadási rendezvényen részt vett
Vörös Kálmán irodavezet
és
Wieland Erzsébet közoktatási
referens.
2004-06-08
Balatonalmádiban
került megrendezésre a nemzeti
turizmusfejlesztési stratégia vitaanyagának régiós tanácskozása,
ahol Pál Béla, a Gazdasági és
Közlekedési Minisztérium államtitkára, Székely György, a GKM
Turisztikai Hivatal vezet je és dr.
Wolff Péter, az Országos Idegenforgalmi Bizottság elnöke tartott
vitaindítót. Részt vett Veiland
László, a Megyei Turisztikai Hivatal vezet je.
2004-06-08 A tömegtájékoztatás
38. Világnapja alkalmából ismét
megrendezte a Katolikus Püspöki
Konferencia Titkársága a Katolikus Areopág-ot. A nap folyamán
bemutatkozott a Magyar Katolikus
Rádió, majd el adások hangzottak
el a vallási turizmus témaköréb l.
A programon Jurics Imréné sajtóreferens vett részt.
2004-06-16
A
franciaországi
Maine-et-Loire megyéb l 9 tagú
üzletember delegáció látogatott el
Budapestre a Francia-Magyar
Kezdeményezések Társaságának
szervezésében, hogy üzleti kapcsolatokat alakítsanak ki magyar cégekkel. A delegációt elkísérte a
megye három alelnöke is François
Chanteux úr vezetésével, akikkel
személyesen is tárgyalt Kuti Csaba
a megyei közgy lés elnöke. Tárgyalásaik során felvet dött a lehet sége egy hasonló üzletember
találkozó
megszervezésének
Veszprém megyében. A megbeszélésen jelen volt még Véronique
Rigault nemzetközi referens és
Packi Barbara, nemzetközi és EU
referens.
2004-06-17
A Balatoni Szövetség Dr. Bóka István elnök vezetésével Balatonberényben tartotta
elnökségi ülését. Tájékoztatót
tartottak az EU-s pályázati lehet ségekr l; a kiköt -, strand- és
mederkotrási BFT-s pályázati

lehet ségekr l, a Kék-zöld Szalag
mozgalomról, a MÁV 2005. évi
menetrend terveir l. A napirendek
között szerepelt még a pártoló
tagsággal való kapcsolat, valamint
a Balaton Szövetség megalakulása
100. évfordulójának programja. A
programon Csima György térségi
referens képviselte a megyei önkormányzatot.
2004-06-23
A Balatontourist
Rt. Igazgatósága ülésén – a megyei
közgy lés korábbi döntésének
megfelel en – döntött a badacsonyi és a balatonszepezdi kempingek értékesítésével kapcsolatos
feladatokról, a hirdetmény, a vételi
ajánlatok, illetve azok elbírálásáról, a szerz déskötés rendjér l;
tájékozódott a szezonra történ
felkészülésekr l, az el szezon
addigi forgalmi adatairól.
2004-06-24
Keszthelyen
Somogy-Veszprém-Zala
Megye
Közgy lése valamint a Balaton
Fejlesztési Tanács együttes ülést
tartott. Az ülés célja az volt, hogy
bizonyítsa, miszerint az ülésen
résztvev k, a napirend el adói
(minisztériumok) közös, fontos
ügyüknek tekintik a Balatont, a
Balaton környékét, a kapcsolódó
turizmust.
2004-06-28
A
Közoktatásfejlesztési
és
Pedagógustovábbképzési Kht. az Oktatási
Minisztérium megbízásából egynapos konferenciát szervezett az
„ Alapfokú m vészetoktatási intézmények m ködése és min ségfejlesztése” címmel. A rendezvény
központi részét az elmúlt évben az
önkormányzati és nem önkormányzati intézményekben az Oktatási Minisztérium által végeztetett
szakmai és törvényességi ellen rzés tapasztalatainak ismertetése
jelentette. A konferencián Wieland
Erzsébet közoktatási referens képviselte hivatalunkat.

Rend rségi hírek
Annak ellenére, hogy a cikkírás
id pontjában már javában tart a
szezon, Fels örs község területér l
mindössze két bejelentést kaptunk.
Az egyik szerint az Úttör utcában
besurranásos lopást jelentettek be,
iratok, készpénz, telefon t nt el az
ismeretlen elkövet
jóvoltából.

Fels örsi Hírmondó
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Egy rövid gondolat erejéig azonban szeretnék megállni ennél az
esetnél. Több fórumon elmondtuk
már, hogy nagyon sok esetben az
állampolgárok
könnyelm sége,
figyelmetlensége jelent s mértékben segíti a b nöz k dolgát. A
szúnyoghálóval „ védett” bejárati
ajtó vagy ablak, vagy éppen ezek
nyitott állapota csábítja a b nöz ket, akik megfelel gátlástalansággal rendelkeznek ahhoz, hogy ne
hagyják kihasználatlanul a kínálkozó alkalmat. Az is megállapítható volt, nemcsak ennek az egy
ügynek a kapcsán, hanem általában
az ilyen típusú ügyeknél, hogy az
elkövetések id pontja a nappali
órákra esik, azaz ezek a b nöz k
járják a falut, figyelik a lehet ségeket, s mégis soha senkinek nem
t nik fel ez a dolog, hiszen a már
említett esetben sem érkezett
egyetlen értékelhet adat sem.
Meggy z déssel állítom, hogy ha
eredményesen akarunk fellépni a
b nözés bármely megnyilvánulási
formája ellen, akkor ezt csak öszszefogással, közösen tehetjük meg
a siker reményében. Alakult a
községben polgár r egyesület, s
magában ez a puszta tény is elég
volt ahhoz, hogy megsz njenek
különösen a küls területen lév
nyaralók, pincék, és egyéb ingatlanok sérelmére elkövetett betörések.
Tehát kérem Önöket, segítsenek
nekünk abban, hogy id ben le
tudjuk fogni a b nöz kezeket,
sikerrel el zhessük meg a b nelkövetést, azt, hogy valaki áldozattá
váljon közülünk. A másik eset
egyébként egy gépjárm rongálásról érkezett, amely elkövet je
feltehet en jelent s mennyiség
alkohol elfogyasztása után vált
olyan bátorrá, hogy megrongáljon
egy személygépkocsit. Még néhány nap és kezdetét veszi a
Fels örsi Napok rendezvény sorozata, amely a rendez k reményei
szerint jelent sebb tömegeket vonz
a községbe. Tovább folytatva az
el z fejezetben leírt alkoholos
állapot taglalását, várhatóan megnövekszik majd az ilyen állapotban
elkövetett garázda jelleg cselekmények száma is. Ismételten csak
azt kell kérnem Önökt l, hogy
közösen, egymást segítve lépjük
fel az ilyen jelenségekkel szemben,
hiszen egy-egy ilyen magáról
megfeledkezett ember képes elrontani a többség Örömét, szórakozá—
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sát. Az is biztosnak látszik, hogy a
b nöz k is megjelennek ezeken az
ünnepségeken, s éppen ezért e lap
hasábjain keresztül is kérem Önöket, figyeljenek jobban egymásra,
értékeikre, ne hagyjanak a kocsiban táskát, m szaki cikkeket, s
miel tt elindulnának az egyes
rendezvényekre, kérem gondosan
zárják be a lakás nyílászáróit!
Balatonalmádi, 2004. július 14.

Grúber Sándor r. alez.
rend rkapitány

A nyaralás egésszégtana
Elérkezett a nyári szabadságok
id szaka. A magyar emberek dönt többsége nyáron veszi ki a szabadságát és igényéhez, anyagi
helyzetéhez mérten nyaralni megy.
Ki itthon a házi kertben tesz-vesz,
ki utazik egyénileg, vagy csoportosan. Vannak városi programokat
kedvel , inkább a kultúra iránt
érdekl d turisták, mások a szabad
természetet választják pihentet nek, az erd ket, vizeket. A szabadság lényege mindenkinél az, hogy
testileg-lelkileg feltölt djön, az
egész éves munka fáradalmait
kipihenje. Egyéni ízlést l függetlenül mindenkinek általánosságban
tanácsolható, hogy aki szellemi
foglalkozású, illetve ül munkakörben dolgozik, ajánlatos fizikai
megterheléssel járó, aktív izommunkát igényl nyári kikapcsolódás. A nehéz fizikai munkát végz ket inkább pihenteti a tóparton
üldögélés, a horgászás, egy jó
könyv olvasása. A pihenést, szervezetünk felüdülését mindenképp
az szolgálja, ha nem Ugyanazt
végezzük a szabadság alatt, amit
egész évben csináltunk. Ezért
érdemes — ha csak rövid id re is
— otthonról elutazni, hogy a mindennapi háti teend kt l kicsit távol
tudjuk tartani magunkat. A kikapcsolódás és a pihenés mértéke nem
feltétlenül arányos az otthontól
való távolsággal. Nagyon fontos
szempont, hogy mindenki az igényének és ne a divatnak megfelel
pihenést válassza. Ha valaki a
Balaton partján a horgászbot mellett tud kikapcsolódni, mindenképp
e mellett döntsön. Ha valakit egy
városnézés, a múzeumok tudnak

elvarázsolni, akkor ilyen irányba
terelje szabadságát. Ha ismerjük a
lelki beállítottságunkat, következzen a testünk szolgálata. A szabadság nem egyenl a mértéktelen
evés-ivással. Az étkezési kultúrát a
pihenés ideje alatt még jobban be
kell tartani, mert van rá id . Lényeges, hogy a fizikai aktivitásunkkal arányosan táplálkozzunk,
a szabadság nem hízókúra. Hangulata van egy-egy közösen elkészített ételnek, melyet nyugodt körülmények között, beszélgetés
mellett fogyasztunk el társaságban.
Az alkohol fogyasztását se vigyük
túlzásba. A déli t z nap nem
kedvez az alkoholfogyasztásnak,
hamar megárt a szeszesital. Ilyenkor ajánlatosabb az ásványvíz,
esetleg a gyümölcslé. Az esti meghitt beszélgetések a csillagos ég
alatt, vagy egy hangulatos étteremben, viszont néhány pohár
borral, vagy sörrel oldottabbá
tehet k. Milyen odafigyelést igényelnek a különböz tájegységeket
felkeres nyaralók? A vízparton a
nap ultraibolya sugárzása az egyik
f veszély. Ez ellen a leghatásosabb védekezés a strandolás id beli szabályozása. Ajánlatos a kora
délel tti és a kés délutáni fürd zés. A strandon lehet leg árnyas
fa, vagy naperny alatt tartózkodjunk, 10-es fokozatszám fölötti
napvéd krémmel kenjük b rünket. Akinek testén több festékes
anyajegy van, semmiképp Se napozzon. A vízbe is inkább fehér,
ujjas trikóban menjen fürödni. A
rosszindulatú daganatos elfajulás
megel zése érdekében mindenképpen ajánlatos. Hegyvidéken,
erd ben veszélyt jelenthet a kullancscsípés. Még aki oltott, annak
sem teljesen veszélytelen, mert a
baktériumterjesztéssel
szemben
nincs véd oltás. Ajánlatos minden
séta után a b rfelületet végignézni
és az esetleges kullancsot minél
el bb egy csipesszel kirántani.
Nem baj, ha kis csápdarab marad a
b rben, az már nem fert z. A városnéz knek ajánlatos kényelmes,
szell s cip t viselniük. A nyári
melegben feltétlenül gondoskodjunk a megfelel folyadékbevitelr l. Milyen gyógyszereket vigyünk
a nyaralásra? Nyaraláskor is tulajdonképpen azokra az els segélynyújtó gyógyszerekre van szükség,
melyeknek otthon a házi patikában
is megtalálhatónak kell lenniük.

Fels örsi Hírmondó
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Feltétlenül vigyünk magunkkal
lázcsillapítót, melynél vegyük
figyelembe, hogy minden családtag részére olyan fajtát tegyünk
csomagunkba, melyre nem allergiás. Ezeknek a gyógyszereknek
gyakran van fájdalomcsillapító
hatásuk is, így kett s célt szolgálnak. Fel kell készülni gyomorrontásos, hasmenéses betegségekre,
melyeknek kit n gyógyszere a
széntabletta. Legyen nálunk görcsoldó is. Ezek a gyógyszerek recept
nélkül kaphatók. Akik otthon rendszeresen gyógyszerszed k, bizonyos idült betegségük miatt, feltétlenül vigyék magukkal gyógyszereiket, mert az otthontól távol,
f leg külföldön igen bonyodalmas
a hozzájutás, a gyógyszer kihagyás
viszont életveszélyes szöv dményeket okozhat. Ha a nyaralást
olyan betegség keseríti meg, amely
ezekkel a házi patikaszerekkel nem
gyógyítható, forduljunk a helyi
orvoshoz. Mindenkinek szép nyarat, testi – lelki feltölt dést és jó
nyaralást kívánok!
Dr. Benedek Adrienne
orvos

Felhívás
Mozgásában korlátozott személyek parkolási igazolványáról!

)

A 218/2003. (XII. 11. sz. Korm.
rendelet értelmében a mozgásában
korlátozott személyek parkolási
igazolványának kiadására, meghosszabbítására, visszavonására,
pótlására 2004. január 1 .napjától
kezd d en az Okmányirodák a
jogosultak.
A korábban kiadott parkolási igazolványok 2004. december 31-ig
érvényesek, eddig az id pontig
kell gondoskodni az engedélyek
megújításáról.
A személyes megjelenés esetén
adatfelvételezés és képmásrögzítés
az Okmányirodában történik. Más
személy által benyújtott kérelem
esetében fényképet kell csatolni. A
kérelmet mindkét esetben a mozgáskorlátozott személynek kell
aláírnia, de természetesen az írásképtelenség
is
rögzíthet .
Az Okmányirodában történ személyes megjelenésében akadályozott jogosult az igazolvány kiadására irányuló kérelmét a lakóhelye,

vagy tartózkodási helye szerinti
illetékes települési önkormányzatjegyz jénél is el terjesztheti, aki
azt a szükséges ellen rzést követ en megküldi a lakóhelye szerinti
illetékes körzetközponti Jegyz nek.
Az igazolványra jogosultak köre
kib vül a mozgásszervi fogyatékosok mellett a látási fogyatékos és
értelmi fogyatékos, autista személyekkel.
A jogosultságot a jogszabályban
meghatározott orvosi szakvéleménnyel
kell
igazolni.
A mozgáskorlátozottak parkolási
engedélyének kiadására az Okmányiroda (Veszprém, Vörösmarty tér 3. ) földszintjén kerül
sor, ahol biztosított a lehet ség az
akadálymentes közlekedésre.
Fels örs, 2004. június 23.
Polgármesteri Hivatal
Fels örs község Önkormányzata
Képvisel testületének
16/2004. (07.05.) sz. rendelete
a legkisebb ültetési, telepítési
távolságokról
Fels örs község Önkormányzatának Képvisel testülete az Alkotmány 44/A §-ban biztosított jogkörében eljárva az alábbi rendeletet alkotja:
l. §
Fels örs község belterületi és volt
zártkerti
külterületi
(Pocca,
F sz ll k, Kishegy, Öreghegy)
területén a legkisebb ültetési (telepítési) távolság a szomszédos
ingatlan határától:
a./ sz l , valamint 3 méternél
magasabbra nem növ gyümölcsés egyéb bokor (él sövény) esetében 0,50 méter,
b./ 3 méternél magasabbra nem
növ gyümölcs és egyéb fa esetében 1,00 méter,
c./ 3 méternél magasabbra növ
gyümölcs- és egyéb fa, valamint
gyümölcs- és egyéb bokor (él
sövény) esetében a cseresznyefa,
diófa és gesztenyefa kivételével
2,00 méter,
d./ cseresznye- ‚ dió- és gesztenyefa esetében 4,00 méter.
2. §
A polgármester - amennyiben
megállapítja, hogy valaki e rendelet 1. § -ban foglaltakat megszegi, -

határid
t zésével kötelezi az
ingatlan tulajdonosát / használóját
a fa, bokor, él sövény eltávolítására, átültetésére, ha a telepítést l,
ültetést l számítva 1 év még nem
telt el.
3. §
Ez a rendelet a kihirdetését követ
10. napon lép hatályba, rendelkezéseit csak a rendelet hatálybalépését követ ültetésekre, telepítésekre kell alkalmazni.
Fels örs, 2004. június 29.
A rendelet kihirdetve: 2004. július 5.

Felhívás
A falunapok örömei közé számomra egy kis üröm is vegyült. a
szombati bál hajnalán a hangjukról
ítélve részeg fiatalok otromba
módon hangoskodtak a f utcán,
hosszabb id t töltöttek a házunk
el tt, lehetetlenné tették a pihenést.
Reggelre kelve a házunk faláról
elt nt a nemrég kihelyezett egyesült Európa zászló. Kérem a már
kijózanodott heccelked ket, juttassák vissza a számomra fontos,
számukra valószín
értéktelen
zászlót.
Köszönettel Hajdu Ágnes a F u.
28. alól, a vendégváró irodából.

Teleház
Folyamatosan b vül gépparkkal,
játékokkal várjuk vendégeinket.
Szolgáltatásaink:
- Számítógép használat
- Internet
- Nyomtatás
- Szkennelés
- Konditerem
- Használt és új gépek eladása
- Szervizszolgáltatás
- Átalánydíjas karbantartás
- Vírusirtás
Nyitva:
Hétf – Péntek: 8-10, 15-20
Szombat:
15-19
Tel: 87/577-011
e-mail: pchospital@pchospital.hu
web: www.pchospital.hu

Fels örsi Hírmondó

Sporthírek
Alig ért véget serdül csapatunk
számára a bajnokság, máris rangos
nemzetközi labdarúgó tornával
kaptunk meghívást, amelyen négy
Veszprém megyei csapat és négy
francia csapat vett részt. Jún. 19-én
Veszprémben játszottuk le a csoport mérk zéseket, majd 20-án
Tapolcán került sor a helyosztó
meccsekre. A mi csoportunkba
sorsolták be a Veszprém megye
legjobbjaiból összeválogatott ún.
megye válogatottat, amelyben
Pálfalvi Ádám személyében egy
fels örsi serdül játékos is helyet
kapott. Ezen kívül még két francia
csapat, a Verton és a Ilaute
Goulaine szerepelt a csoportunkban. A csoport mérk zések során a
megye válogatott ellen 1:1-es
döntetlent értünk el, az ellenfél
gólját pont az el bb említett
Pálfalvi Ádám szerezte, s mint
kés bb kiderült, ez nagyon sokba
került nekünk, mert hiába vertük
meg a két francia csapatot 2:0 és
2:1 arányban, rosszabb gólkülönbség miatt csak a 2. helyre kerültünk a megye válogatott mögött.
Ezután jött az újabb hidegzuhany,
a másnapi helyosztókon csupán az
5-8. helyért játszhattunk, mivel a
torna hagyományai alapján a csoportokból a jobbik magyar és francia csapat került a legjobb négy
csapat közé. Bár a játékosok elkeseredettek voltak, azért a következ nap a másik csoport gyengébbik
francia csapatát 4:1-re majd 5.
helyért a Badacsonytomajt szintén
4:1-re verték. Az eredmény hirdetésekor kellemes meglepetésben
volt részük, ugyanis az 5. helyért
járó serleg mellett a torna legjobb
kapusa díját a mi kapusunk,
Hettmann Ákos vehette át, majd
francia csapatok által a legszimpatikusabbnak tartott magyar csapatnak járó díszes trófeát is együttesünk csapatkapitánya, Pálfalvi
Tibor vehette át.
Pár szót szeretnék szólni a feln tt
csapatunkról, amely a legutóbbi
bajnokságban a kudarcnak számító
6. helyet szerezte meg a Megyei II.
osztályban. A nyár folyamán különböz okokból hat játékos távozott a csapatunkból, ennek ellenére
a következ bajnoki évben mindenképpen dobogós helyre várom
a csapatot, hiszen sikerült ide iga-
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zolni Alsóörs talán két legjobb
futballistáját: B. Tóth Ferencet és a
fels örsi Szabó Zoltánt. Ha k
nálunk is tudják hozni az Alsóörsön mutatott formájukat, akkor
nagy er sségei lehetnek csapatunknak.
Galambos Zsolt

Falunapi gondolatok
Az idei Falunap más volt, mint az
el z ek. Ahogy a Napló újságírójának is mondtam, a hangsúlyt arra
helyezte a testület, hogy helyi
értékeinket, tehetségeinket bemutassuk a falu lakóinak s az idelátogató vendégeknek. Fontosnak
tartjuk megismerni egymást, meglátni a másikban azt, hogy az ismer s, futólag látott fiatalokban,
feln ttekben valami van, ami mássá teszi ket mint a többi embert.
Hisz élünk egymás mellett, köszönünk is néha, még szavakat is
váltunk, de igazából nem tudjuk, ki
is az, akivel kapcsolatba kerültünk.
Ez a Falunap megmutatta, hogy
minden ember egy csoda, s ha
valaki veszi a fáradságot és megkeresi benne azt a többet, azt a
mást, ami t azzá teszi, ami, akkor
a közösség- a település – büszke
lesz arra, amije van. Sok – sok
munka, fáradság volt a mostani
Falunap mögött is, és els sorban
azé az érdem, aki meglátta a fiatalokban a lehet séget, a cselleng
ifjúságban a tehetséget, a vágyat
arra, hogy EGYÜTT valamit csináljanak. És most halljuk, hogy a
„ csapat” föllép – megmutatja magát – Balatonfüreden, Almádiban
is.
Köszönjük Vári Piroskának hogy
elhatározta, megkeresi és megtalálja az értékeket, s megtanítja ket
arra, hogy higgyenek magukban,
abban, hogy másoknak örömet
okozhatnak a létezésükkel, a produkciójukkal. És a többieknek is, a
pénzzel segít knek, a polgár röknek, a pedagógusoknak, a kiállítást
szervez knek, a szemetet összeszed knek, stb., hogy egy akarattal, szeretettel, odaadással, dolgoztak azért, hogy néhány százan jól
érezzék magukat ezen a 3 napon,
amit Fels örsi Falunapoknak nevezünk.
Kenézné Berei Györgyi

