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Felsőörsi HÍRMONDÓ
Kiadja : Felsőörsért Közalapítvány. Szerkeszti a Kulturális, Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság. Lap szerkesztő: Plell Olga közösségszervező. 

Tördelés: Hordós Csaba, Faber Stúdió. Nyomdai kivitelezés: Veszprémi Nyomda Zrt. 8200 Veszprém, Őrház u. 38. 
Készült 500 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők. 

Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a Polgármesteri Hivatalban. Hirdetési díjak : 5 szó + elérhetőség 200.- Ft, 6 x 9 cm-es terjedelem 1000.- Ft. 
Lapzárta: minden hó 20-án.

www.felsoors.hu
Böngéssze Ön is honlapunkat!

A testületi ülésen történt
Angol nyelv korrepetálást és nyelvvizsgára felké-
szítést, főiskolai végzettséggel vállalok.

Érd. :  20 476 7217  

C S O K I  C S Ö V E K !
Új technológiával készülő Chocolate Brown szolárium csövek.
Várok minden Kedves vendéget.

Kozmetika:  Vass Éva, Kertvég u. 9. 70/319-2007

„Okos legyen, mézet egyen”
Termelői fajtamézek (akác, hárs,
aranyvessző, kökény, napraforgó,
repce, és vegyes virágméz) folyama-
tosan kaphatók az őstermelőtől.

Biró Zoltán 
Felsőörs Csöpp út 10. szám alatt 

Tel.: 30/390-9239
720-as befőttes üvegeit 20Ft/db áron megvásárolom.

2009. október 1-én rendes, október 14-
én és 16-án rendkívüli ülését tartotta a
Képviselő-testület.

• A DRV Zrt. levélben kereste meg az
Önkormányzatot, mert a Tárcaközi Bi-
zottság a vízdíjcsökkentés érdekében
nyújtott önkormányzati igényt nem tá-
mogatta 100 %-ban, és dönteni kellett
arról, hogy mi legyen a különbözettel.
A DRV Zrt. 2 millió Ft-ot, míg az Ön-
kormányzat 211 eFt-ot vállalt át, ebből
fakadóan a lakossági víz- és csatornadíj
nem változik.

• Előszerződés kötéséről is döntés szüle-
tett, mely szerint a Drv Zrt. üzemelteti
majd a megépülő bárókerti víziközmű-
vet. A házi átemelővel rendelkező 
köz ségi és bárókerti ingatlantulajdono-
sokkal szerződést kell kötni a karban-
tartásra és üzemeltetésre.

• A Király utcai útalap elkészítésére pol-
gárjogi szerződést kell kötni az érintett
ingatlantulajdonosokkal, és közösen
kell megépíteni az útalapot.

• Döntés született arról is, hogy a közvi-
lágítási hálózatra nem lesz fényerőszabá-
lyozó felszerelve.

• Az önkormányzat és az óvoda Minő-
ségirányítási Programját elfogadták a
Képviselők.

• Az Állami Számvevőszék vizsgálata kap-
 csán intézkedési terv készül a hiányos-
ságok kijavítására.

• A Fenyves utca második szakasz útépí-
tési tervének korszerűségi felülvizsgála-
tára 125 eFt-ot szavazott meg a
Testület.

• A Baracs-közi árok magánterületről
köz területre való áthelyezésére adott ár-
ajánlatok közül Csóka Tamás 300
eFt+ÁFA ajánlata lett elfogadva.

• A Hosszú utcai árok és murvás út rend-
betételére 563.750 Ft-ot szavazott meg
a Képviselő-testület.

• A Malomvölgy Tagiskola udvarán tor-
naterem tervezésére nem ad a Képvi-
selő-testület megbízást.

• Az Öreghegyen fel kell szólítani az
1386/2 hrsz-ú útra köveket kihelyező-
ket, hogy távolítsák el azokat, és bizto-
sítsák a balesetmentes közlekedés
lehetőségét.

• A Hóvirág utcát a Kisperjési lakótelep-
pel összekötő erdei út Hóvirág utcai
csatlakozásánál beton rézsűt, támfalat
és korlátot kell építeni.

• A Képviselő-testület megbízta dr.
Pudmer Erzsébetet, hogy a Civilház
berendezésére hozzon árajánlatokat (a
rendkívüli ülésen pedig megbízást
adott a bútorok beszerzésére).

• A Képviselő-testület kifejezte szándé-
kát, amennyiben megkeresés érkezik
hozzá, megbízza a Népjóléti Bizottsá-
got, hogy rászorultsági alapon egyedi-
leg vizsgálja meg a pneumococcus védő-
oltás beadásának támogatását a 3-5 éves
korosztályú gyermekeknél.

• Döntés született arról is, hogy 2009.
november 16-án (hétfőn) 18 órakor a
Tagiskola tetőterében lesz a közmeg-
hallgatás.

• A Testület elfogadta az iskola pedagó-
gusainak véleményét az óvodai munka
iskolai előkészítő tevékenységéről.

• 20 eFt támogatást nyújtott a Képviselő-
testület a Mosolygó Kórház Alapítvány-
nak, mellyel a kórházban lévő gyerme-
keknek adott kulturális programokat
támogatják.

• A Testület döntött a Bárókerti közmű-
építés kivitelezőjéről is, és a Practical
Építőipari és Tanácsadó Kft. 42.749.594
Ft összegű ajánlatát fogadta el. Az Ön-
kormányzat a beruházás ÁFÁ-jának
erejéig (8.500 eFt) készfizető kezessé-
get vállal a Bárókerti Víziközmű Tár-
sulat által felveendő hitelre.

• Döntés született arról, hogy a Leader
támogatásra a mostani fordulóban nem
ad be az Önkormányzat pályázatot, ha -
nem a civil szervezetekkel együttmű-
ködve, a bizottságok javaslatai alapján
a 2010. évi fordulóra kell felkészülni.

• Egy pályázatíró céggel 1 éves szerződést
köt a Testület, és beadja az EMVA me-
zőgazdasági utak fejlesztése pályázatot az
Eperfasor – Kishegyi útra (Úttörő ut-
cától a keresztig).

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Felsőörsért
Közalapítvány 
tisztelettel megköszöni,
hogy adójuk 1%-ával

összesen 122.614.-Ft-tal
támogatták. 

Külön köszönjük a
DOKK Dolgozóinak fel-

ajánlását 
Baumgartner József 

részére. 
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Kedves Felsőörsiek!
Helytörténeti gyűjteményünk számára kérem Önöktől a Fel-
sőörsi Hírmondó számait.
Sajnos a 2004. év előtt megjelent lapszámokból nagyon kevés
van meg a Könyvtárnak, sőt a 2000. év előtt megjelentekből
egy sem.
Amennyiben Önök megőrizték ezen régebbi lapokat, kérem
hozzák el a Könyvtárba! 
Keresem tehát az 1997-2003 között megjelent, valamint a 
2004. évi 4. szám (április), 
a 2004. évi 7. szám (július), 
és a 2005. évi 3. szám (március) Felsőörsi Hírmondó szá-
mait.

Segítségüket előre is köszönöm!
Plell Olga

Könyvtár, Felsőörs, Szabadság tér 2.

Könyvtár
Nyitvatartás:
Hétfő: 14.00-19.00
Kedd: ---------
Szerda: 14.00-19.00
Csütörtök: Baba-Mama Klub 10.00-11.00 
Péntek: 14.00-19.00

Plell Olga
Könyvtár és Teleház vezető

Tel: 87/ 577-209; 
30/421-6543

e-mail: 
konyvtar@felsoors.hu
Skype: plell.olga

Fodrász üzletem 
megnyitottam Felsőörs, Fő út 33. szám alatt.

Várom Kedves vendégeimet. 
KILA EDINA 70/367-6244

Figyelem!
Kedves Anyukák és nagylányok!

2009. október 30-tól (péntek) kondi
torna tanfolyam indul hölgyek részére
az iskola tetőtéri termében.
Szeretettel várunk minden érdeklődőt.
A foglalkozások ideje: 
péntek 1530-1615, díja: 300,- Ft/ alkalom.
Jelentkezni a megadott időben
lehet.

FALLABDA
Finn és infra szauna
KEDVEZÕ ÁRON
Velős pirítós kapható!
Te l : 0 6 3 0 / 2 2 7 - 9 0 8 8
www.borcsipanzio.hu



Felsőörsi HÍRMONDÓFelsőörsi HÍRMONDÓ

72

Rövid időn belül im már másodszor él het tem át
azt a jó érzést, hogy a hívó szóra megmozdulnak
egy tucatnyian, jönnek és segítenek.

Papp Gyula képviselőtársunk a nyáron az iskolába, a
két tanterem összenyitására, most hétvégére pedig a 
Tislér-ház pincéjének felújítására toborozta az ember-
eket.

Tudjuk, hisz hírt adtunk róla a Felsőörsi Hírmondó-
ban is, mindenki megelégedésére a két kis teremből egy
nagy lett a Tagiskolában, s a gyerekeink az első osztályt
kényelmes, barátságos környezetben kezdhették meg.

S most, szombaton (október 17-én – a szerkesztő meg-
jegyzése) ismét megmozdultak az emberek, tizenhatan
gyűltek össze, hogy segítsenek, és saját munkaerejük-
kel, szabadidejük feláldozásával értéket teremtsenek. Az
Önkormányzatunknak biztos lett volna még annyi
pénze, hogy iparost fogadjon, kihordassa a köves talajt,
murvát teríttessen le, letisztíttassa a használt téglákat,
elvagdaltassa azokat, majd szép sorban padlóburkolónak le-
rakassa. Most azonban nem ez történt…

A hívó szóra jöttek fiatalok, középkorúak és idősebbek, s
reggeltől estig dolgoztak. Dolgoztak a közért, a faluért, a töb-
biekért. Jó volt köztük lenni, látni a lelkesedésüket, a szíves-
ségüket, a jóságukat. Mert ismét megerősödött az emberben
a hit arról, hogy vannak még, akik lelkesedésükkel, fáradozá-
sukkal szívesen tesznek azért, hogy Felsőörs, a mi lakóhelyünk
szebbé, élhetőbbé váljon.

Köszönet tehát mindenkinek, aki részt vett ezen a szomba-
ton a Tislér-házi pince munkálataiban.

Álljon itt a nevük a megbecsülés jeleként:
Angyal István, Angyal László, Benedek Szabolcs,

Cserháti Gábor, Csóka Ferenc, Fojtyik József, Gombos
József, ifj. Horváth Géza, Kalmár Lajos, Krámli József,
Krámli Józsefné, Mikóczi János, Papp Gyula, Szabó Ba-
lázs, Vígh József, Ziwny János.

S a Tislér-házhoz kapcsolódik még egy önzetlen felajánlás:
id. Horváth Géza – munka-
díj nélkül – elkészítette a
KAPU-t, ami által tovább javí-
totta községünk központjának
képét, hiszen a régi kapu miatt
a Civilházat sem tudtuk igazán
szépnek látni.

Köszönet érte Géza bácsinak,
akinek további művészi mun-
kájához sok sikert, erőt, egész-
séget kívánok!

Kenézné Berei Györgyi
polgármester

Az aradi tizenhárom és gróf Batthyány Lajos
tiszteletére 2009. október 6-án az Önkormány-
zat által vásárolt emlékfákat ültettünk a Ma-
lomvölgy Általános Iskola és a Civilház udvarán.
Rásky Mihályné előadásban érdekességeket,
különlegességeket tudhattunk meg hőseink-

ről.Köszönjük a negyedik osztályosoknak az el-
készített emléktáblákat, és Rásky Mihályné Zsu-
zsa csodálatos megemlékezését  és a Margaréta
Kertészeti Áruda támogatását, aki a Batthyány
emlékfát adományozta Felsőörsnek!

Íme, néhány fénykép:

GONDOLATOK A KÖZÖS MUNKA KAPCSÁN

Összehangolt munka Alakul…

Egy kis frissítő

Jó hangulat

2009. NOVEMBERDECEMBERI PROGRAMOK

November megnevezés rövid leírás helyszín rendezi 
11.11. (sze) 18.00 Honismeret Fekete István kötődése Veszprém megyéhez Civilház Honismereti Kör
11.11.(sze) 17.30 Könyvtári vetélkedő gyerekeknek Ismerkedj a könyvtárral! Könyvtár Könyvtár
11.14 (szo)19.00 Jótékonysági Bál Büfé, tombola, élőzene + meglepetés program Iskola tetőtér Iskolai Szülői Munkaközösség
11. 27.(p)16.00 Adventi készülődés játszóház Iskola Könyvtár
11.28. (szo) Idősek napja Iskola Nyugdíjasklub
December

12. 4. (p) Advent fényei Családi ünnep, Mikulásvonat, 
Karácsony ízei és italai NŐFE

12.09. (sze) Honismeret Karácsonyi Népszokások Honismereti Kör
12. 16-20-i hét Karácsonyi koncert Iskola Önkormányzat
12. 23. (sze) Betlehem a Batthyány téren Önkormányzat
12. 29. (cs) Előszilveszter tizenévesekkel Önkormányzat

Negyedik osztály az egyik emlékfa mögött Batthyány emlékfa

Rásky Mihályné-megemlékezés Ültetés

Emlékfa



6 3

Felsőörsi HÍRMONDÓFelsőörsi HÍRMONDÓ

Négy esztendeje már, hogy eltávo-
zott közülünk Dr. Körmendy
József prépost Úr, a sokak

által ismert és szeretett Jóska bácsi. Kör-
mendy József 1911. december 12-én szü-
letett Külsővaton, ősi magyar családban.
Az egyik Körmendy-ős a török hódítás
idején végvári katonaként harcolt és ezért
nemességet kapott.

Körmendy atya kisgyerek korától
érezte a papi hivatás iránti vonzalmat, és
a hivatás elfogadására édesanyjától is buz-
dítást kapott. Gimnáziumi éveit Pápán a
bencéseknél, majd Veszprémben a pia-
ristáknál töltötte. A papi szeminárium el-
végzése után ugyanitt, Veszprémben
szentelték pappá 1935. június 23-án.

Káplán volt Üllő, Lajosmizse, Cinkota,
Zalaszentgrót községekben. 1938-ban az
egyházjogi tudományok doktorává avat-
ták. 1943-tól 1961-ig Nyárádon volt 
plébános. 1944-ben tábori lelkészként
súlyos hónapokon át szolgált a keleti
fronton, ahol az oltár mellett maradt
akkor is, ha a fegyverek már a közelben
dörögtek.  És temetett, temetett, egyre
töb bet…. Egy korabeli fotón látható,
amint egyszerre 45, festetlen deszkako-
porsóba tett elesett  honvédet búcsúztat.

Plébános Felsőörsön 1961-től 1991-ig.
Püspöki könyvtáros és levéltáros 1972-
től, a püspöki és káptalani levéltár igaz-
gatója 1974-től 1996-ig. A főegyház-
megyei levéltár tudományos munkatársa
1997-től. Tiszteletbeli kanonok 1978-
tól, az Egyháztörténeti Bizottság vezetője
1986-tól, Felsőörsi Címzetes Prépost
1980-tól. 

1991-ben nyugalomba vonult, ekkor
költözött Veszprémbe, a várban lévő
Szent Ferenc Papi Otthonba. Pápai pre-
látus 2003-tól.

Több mint 70 évet töltött papi szolgá-
latban. Egyedülállóan nagy és hosszú a
szolgálat, amit a katolikus egyház és a
haza javára áldozott. Egész életét folya-
matos tanulás és munka hatotta át. Ma-
radandót alkotott a kutatói, tudományos
pályán is. Eredményeit számos könyv és
kiadvány jelzi.

A II. világháborút követő nehéz évek
alatt a hatalom szorításában veszélybe ke-
rült papi hivatásának gyakorlása. Az egy-
házra rátelepedett új hatóság együtt-
működést követelt tőle, amit ő megtaga-
dott. Ahogy maga elmesélte, emiatt né-
hányszor az ÁVO-ra is behívatták. Egy
alkalommal fiatal ávós „foglalkozott”
vele, aki egyszer csak így szólt: „Tudja,
engem egyszer egy pap gyerekkoromban
megvert − és az a pap maga volt.”

„Na, Körmendy, most jaj lesz neked” –
mondta magában az atya, nem emlé-
kezve, kiről, miről lehet szó.

Aztán az ávós folytatta: „De jól tette,
mert megérdemeltem.” És azzal elmond -
ta annak a bizonyos csibészségnek a tör-
ténetét, amiért a fenyítést kapta.

Így hát ez szerencsésen végződött, de
mi lesz tovább?

Egyszer aztán közölték vele, számítson
rá, gondoskodnak róla, hogy el lesz tiltva
a papi szolgálattól. Döbbent volt és két-
ségbeesett. Csak édesanyjának tudott pa-
naszkodni. És ő vigasztalta is. Hetekig
tartó gyötrő várakoztatás után ismertet-
ték vele a döntést: minden egyházi tiszt-
ségétől megfosztották, de egyszerű pap -
ként Nyárádon egyelőre tovább marad-
hat. Ez is megnyugvást jelentett azonban.
Végül 1961-ben Nyárádról elhelyezték.

Panaszt, vádat soha senkire és semmire
nem hallottunk tőle. Mindig bízott. Ha
elcsüggedt, édesanyja szavaira gondolt –
aki Őt a hivatás elfogadására buzdította,
és akiért prépost atya naponta, talán az
utolsó percéig imádkozott –: „menned
kell, ha szólít a hivatásod.”

És jöttek 1961-től a sokszor keserves,
de néha boldogságot is nyújtó felsőörsi
esztendők. Felsőörsre helyezését bünte-
tésnek szánták a hatóságok. Új állomás-
helyén, az egyházmegye akkor „legelha-
gyatottabb prépostságának” tartott Fel-
sőörsön −  ahonnan egykor prépostként
Padányi Bíró Márton püspök is indult –
várták a feladatok: papi szolgálat, hitok-
tatás, és a román kori templom restaurá-
lása.

Többször mesélt erről az időszakról:

„… akkoriban két évig napot ettem...” és
közben huncut mosollyal figyelte, mit ért
ebből a hallgató. Aztán megmagyarázta:
„Ez azt jelentette, hogy mindennap más-
hol, egy-egy jólelkű felsőörsi családnál
kaptam ebédet.”

Szelíden, alázattal szolgált. Mindenkit
meg tudott szólítani. Szerette és becsülte
a kétkezi munkát. Tudott jó tanácsot
adni az építkezőnek és a földművesnek,
volt biztató szava a kisdiákhoz és türelme
a fiatalok számára. Lelkipásztorként Kör-
mendy atya türelme rendkívüli volt 
katolikus híveivel. Emberi megnyilvánu-
lásaikat derűsen fogadta és ugyanígy vi-
szonyult a falu más vallású lakosaihoz is.

Az Ő gondozásában került sor román
kori templomunk restaurálására, amit ma
a műemlékvédelem egyik legszebb pél -
dájaként tartanak számon. A munkálato-
kat – a régészeti feltárásoktól a kőműves
munkákig - egy eddig kiadatlan izgalmas
naplófeljegyzésben örökítette meg. 

Sikerült elérnie a prépostsági épület
részleges visszaadását is. Felsőörsön vég-
zett munkássága talán a legnagyobb az itt
működött prépostok között, csak Padá-
nyi Bíró Márton püspökéhez hasonlít-
ható. Munkásságáért, az egyház, a temp-
lom és a faluért tett szolgálatért többféle
elismerést kapott, de számára mindig a
hívektől, az emberektől feléje irányuló fi-
gyelem és szeretet volt a legfontosabb. 

2003. augusztus 19-én Felsőörs Ön-
kormányzat Képviselőtestülete a telepü-
lés lakosságának javaslatára ünnepi ülés
keretében Dr. Körmendy József részére
(és egyúttal Gáty Ferenc református lel-
késznek posztumusz) Díszpolgári Címet
adományozott.

Mi jut eszünkbe Kálvin Jánosról? Talán egy hosszú szakállú, szi-
kár, kemény arc elevenedik meg előttünk, vagy eszünkbe jut

egy történelmi kor: reformáció, vagy fölrémlik egy  cím: Institutio,
vagy egy tan: predestináció, vagy eszünkbe jut egy szellemi áramlat:
kálvinizmus, de az is lehet, hogy semmit sem mond nekünk a neve.
Kálvin (Jean Calvin) az, akinek a tanítása alapvetően meghatározta
azoknak az istenképét, hitét, kegyességét, akik ma magukat refor-
mátusoknak, vagy Amerikában presbiteriánusoknak tartják. Mások
azt is gondolják, hogy eretnek volt, hiszen Luther Márton mellett ő
volt az, aki a legnagyobb szellemi erővel szembeszállt az akkori római
központú egyházzal. Történészek azt mondják, hogy Kálvin szel-
lemtörténeti hagyatéka a mai napig meghatározza európai gondol-
kodásunkat.  Egyes tudósok azt is állítani merik, hogy a kálvini tanok
voltak a kapitalizmus klasszikus formájának megteremtői. Mindeze-
ket azzal érte el Kálvin, hogy alapvetően  újra értelmezte az  ember
és Isten kapcsolatát: visszavezetett a Szentíráshoz, Jézus Krisztus-
hoz,Isten kegyelmes arcához, és azt hirdette: az ember-élet egyedüli
célja Isten dicsőítése! Bár ebben az évben születésének 500. évfor-
dulóját ünnepeljük, és ennek az eseménynek kapcsán világszerte
emlék programokon lehet részt venni, nem szabad elfelejtenünk,
amit Ravasz László, a nagy református teológus-egyházvezető mon-
dott róla: „Sohasem akart több lenni, csak egy olyan testvér, aki előre
ment, hogy nekünk utat mutasson. Emlékét nem lehetne jobban
megbántani, mintha engednők, hogy Isten dicsősége helyett az ő di-
csőségére terelődjék a figyelmünk.”
Mi, felsőörsi reformátusok Istennek adva a dicsőséget, az 1509-ben
született nagy genfi reformátor emlékére parókiánk elkészülő új szár-
nyát „Kálvin-terem”-nek nevezzük el. Abban reménykedünk, hogy
az itt folyó munkánk többeket visszavezethet majd a Szentíráshoz,
Jézus Krisztushoz, a szerető és kegyelmes Istenhez! 

Kántorné Pólus Ibolya lelkész

In memoriam 
dr. Körmendy József

(folytatás a köv. oldalon)

A Református Egyházközség
alkalmai december közepéig:
ISTENTISZTELETEINK:
november 8. 10 óra: „Kálvin útján”: a pápai teológu-

sok szolgálata, úrvacsora osztás
november 15. 10 óra: szószékcsere: 

Faust Gyula vörösberényi lelkész szolgálata
november 21. 15 óra: hálaadó istentisztelet és a 

parókia új szárnyának (Kálvin terem) 
ünnepélyes átadása

november 22. 10 óra: istentisztelet az egyházi év
utolsó vasárnapján, párhuzamosan gyermekisten-
tisztelet

ADVENTI  ISTENTISZTELETEINKET 10 perces
énektanulással kezdjük (9.50-től)
november 29. 9.50 óra: Advent első vasárnapi isten-

tisztelet
december 6. 9.50 óra: Családi istentisztelet adventi

gyermekistentisztelettel
december 13. 9.50 óra: Advent 3. vasárnapja
december 20. 9.50 óra: Advent 4. vasárnapja gyer-

mekistentisztelettel
EGYÉB RENDHAGYÓ ALKALMAINK:
Adventi baba-mama találkozó: 

december 3.(csütörtök) 10-12 óra (Kálvin terem)
„Mentsük  meg a Karácsonyt!” két előadás és beszél-

getés a Karácsony igazi tartalmáról: 
november 27.(péntek) és december 11.(péntek)
17.30-19.00 óra (Kálvin terem)

Rendszeres alkalmak:
Hittanórák: 
óvodások és első osztályosok : hétfő  15.30 
Óvodások : csütörtök 15.30
2-4. osztály hétfő  16.30
5-6. osztály hétfő  17.15 (helyszín: parókia)
Bibliaóra: csütörtök 17 óra (parókia)
Ifi óra: csütörtök 18 óra
Konfirmációs előkészítő:  péntek 16.15 

(parókián)
Lelkész: Kántorné Pólus Ibolya (20/51-247-51) 

Gondnok: Kovács Gábor (789-313) 

Köszönet az 1 %-ért  
AFelsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány

kuratóriuma köszönetet mond mindazoknak,
akik 2008. évi személyi jövedelemadójuk 1 %-át

az Alapítvány céljaira felajánlották. A befolyt összeg
22.855  Ft ,  melyet a hittanos gyermeket nyári tábo-
roztatásához, illetve karácsonyi ajándékozásához támo-
gatásként használunk fel. Kérjük szíves támogatásukat a
jövő években is!

Adószámunk: 18913048-1-19
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A legőszintébb tisztelettel köszöntök minden

kedves idős olvasót az alábbi verssel, 

az Idősek Világnapja 
alkalmából.

Nemcsak e napon érdemlik meg,
hogy évente megköszöntjük Őket,
mert szívükben sosem lankad a szeretet,
amit irántunk szüntelen éreznek.
Nagyon sokat dolgoztak,- amit értünk tettek!-
és észre sem vették, hogy az idő elment.

Remegő kezedet kezembe veszem,
megcsókolom én azt, most még tehetem!
A szeretet fénye szemeidből árad,
nyugtató szavaid átölelik a világot.
Fehér hajad, s törékeny alkatod
őszbe fordult már, és ezt fájlalom!
Úgy szeretnék veled még nagyon sok nyarat,
de tudom, az idő kegyetlenül halad.

Ha én látlak téged, magam biztonságban érzem,
mert tudom, amim van, azt te adtad nékem.
Az én lelkemet te formáltad készre,
ezért van oly nagy hely az én szívemben!
S mert a boldogságot külön megérdemled,
azt kívánom - sokáig élj egészségben!
Ne legyen az életedben se bú, se bánat,-
kerüljön el minden rossz,- és ha felhők járnak,
ott leszek én, s látni fogod; nincs vége a „nyárnak”!

Árva Zsuzsanna

Rendőrségi hírek
Újra az őszi közlekedésről 

Az előttünk álló őszi, téli időszak, a rosz-
szabbodó látási- és útviszonyok fokozott
odafigyelést igényelnek az utakon, utcá-

kon közlekedők részéről. Nemcsak a gép jármű-
vezetők, hanem a kerékpárosok és gyalogosok
is gondoljanak a jó láthatóságra nemcsak lakott
területen kívül, hanem lakott területen belül is,
megfelelően kivilágított kerékpárokkal és lát-
hatósági mellény viselésével. Tudjuk jól, hogy
az utcák kivilágítása sokszor hagy kívánni valót
maga után, ezért is jusson eszünkbe, amikor sö-
tétben, sötét ruhában közlekedünk, lelépünk a
járdáról, hogy ez milyen veszélyhelyzetet rejt
magában.

A közlekedés biztonságának elősegítése érde-
kében az Országos Rendőrfőkapitány akciót
hirdetett meg „Táblavadászat” címmel. Az
akció célja, hogy a közlekedésben résztvevő ál-
lampolgárok jelezzék, amikor a közlekedés
rendjét meghatározó jelzőtáblák nem megfele-
lőek. Ez jelentheti egy szükséges tábla hiányát,
indokolatlannak tűnő tábla kihelyezését, jel-
zőtáblák „kint felejtését”. A táblavadászat során
a megjelölt helyszínről készített fotót, a hely-
szín pontos leírását, az észlelt forgalmi prob-
léma kifejtését az alábbi e-mail címre várjuk: 
mrfkkozl@veszprem.police.hu 2009. novem-
ber  1-ig.

November a Mindenszentek és a Halottak
napjával kezdődik. Ebben az időszakban az or-
szágban valóságos vándorlás indul be, hogy az
elhunyt hozzátartozók sírjainál tiszteletünket
tegyük. Nekünk rendőröknek a közlekedésben 
ez nagyobb forgalmat, a temetők környékén 
parkoló gépjárművek körül pedig illetéktelen
érdeklődőket jelent. A figyelmes, türelmes köz-
lekedésen túl feltétlen figyeljenek arra, hogy a
gépkocsikat jól zárják be, az utastérben ne
hagyjanak értékes, csábító dolgokat. A parko-
lóban gyanúsan viselkedő személy észlelésekor
értesítsék a rendőrséget!

Mielőtt útnak indulunk, nemcsak a vezető-
nek kell alkalmas állapotban, felkészültnek
lenni, hanem a gépjárműnek is. A megfelelő
iratokon túl a kiegészítő, biztonságunkat szol-
gáló eszközöket (biztonsági öv, mobiltelefon ki-
hangosító vagy fejhallgató, gyermek biztonsági
ülés) is ellenőrizzük. 

Ne csak mástól várjuk el, hogy vigyázzon
ránk, mi is vigyázzunk magunkra!

Stanka Mária r. szds.

Megyegyűlés hírei
Szépkorúakat
köszöntött 
a megye  

2009. október 16.  

Generációk ha talál-
koznak, kölcsönösen
segíthetik egymást.
Az idősek a fiatalok-
nak bölcsességüket
és tapasztalataikat adják át, míg utóbbiak elődeik révén fedezik fel saját
gyökereik gazdagságát – értékelte a korosztályok kapcsolatát ünnepi kö-
szöntőjében Talabér Márta alelnök az Idősek Világnapja alkalmából ren-
dezett megyei ünnepségen, az Eötvös Károly Megyei Könyvtárban,
október 15-én.
Az ünnep hangulatáról a pápai Türr István Gimnázium és Kollégium di-
ákjai igényes, magas színvonalú műsorral gondoskodtak, akik vastapsot
kaptak a közönségtől.          

"Hajoljatok meg az öregebbek előtt!"
Idézte a vers sorait Talabér Márta megyei alelnök Zircen, az idősek napja
alkalmából rendezett ünnepégen, a Reguly Antal Szakképző Iskola és Kol-
légiumban, a hétvégén.
A Magyar Vöröskereszt területi szervezete hívta meg a város idősebb kor-
osztályát a találkozóra, beszélgetésre, ahol óvodások vidám műsorral ked-
veskedtek nekik.
A megyei alelnök köszöntőjében utalt arra, hogy a mai világban a nehéz-
ségek a szépkorúakat különösen sújtják, nekik a szűkebb környezet sokat
segíthet. Ilyenek például a nyugdíjas klubok, közösségek, a mostanihoz
hasonló események, ahol találkozhatnak, beszélgethetnek egymással.
Az ünnepen köszöntötték a legidősebbeket, akiknek virággal kedvesked-
tek a szervezők.

www.veszpremmegye.hu

Soha nem várta el az ünneplést. De mindig együtt
örült az emberekkel az ünnepi alkalmakkor, mivel tudta,
hogy ezekre a közösségnek nagy szüksége van.

Egyik kedves története, amit többször elmondott –
főleg ha fiatalok is jelen voltak – a koronázásról szólt. Az
atya, aki akkor 5 éves volt, a szüleitől hallott a király
megkoronázásáról. (IV. Károlyt, az utolsó magyar ki-
rályt 1916. december 30-án koronázták meg Budapes-
ten.) Az újságban lévő képen látta a királyt és mellette
fiát, Ottó főherceget, aki ővele nagyjából egyívású lehe-
tett.  A képet nézegetve elgondolta, hogy milyen jó lesz
a kis Ottónak, amikor este hazamennek, mert akkor
majd fogja az apja koronáját, fölteszi, fölpróbálja a fejére
és elalvás előtt szépen eljátszogat azzal a színarany koro-
nával.

És mit ad Isten, mit hoz a történelem, Dr. Kör-
mendy József 2003. július 12-én, a Batthyány-oltár fel-
szentelésekor Felsőörsön találkozott Habsburg Ottó
főherceggel.

A szentmise után a főherceg a kíséretében lévőkhöz
fordult és megkérdezte: „És hány esztendős a prépost
Úr?” Bizony már 92, mondták neki. „Na de kéhrem,
hát az nem egy kohr” − válaszolta elismerően a szintén
90-es éveiben járó főherceg.

A Szent Donát pincében elköltött ebédnél aztán az
atya elmesélte a vendégnek a koronázásról őrzött régi
emlékét. A főherceg könnyekig meghatódott, hosszan
szorította Jóska bácsi kezét, és annyit mondott: „Na-
gyon, nagyon köszönöm, kedves prépost úhr”

A papi otthonban töltött évek is munkával teltek.
Megírta Volkra Ottóról − a veszprémi egyházmegyét a
kuruc idők után újjászervező első püspökről − szóló mo-
nográfiáját, ami 1995. karácsonya előtt meg is jelent.
Ezt követően helytörténeti kutatásokba kezdett. Töb-
bek közt a francia napóleoni hadjárat Külsővat környéki
eseményeit kutatta és ennek megírásához fogott hozzá.
Haláláig dolgozott ezen.

Utolsó éveiben már napi nyolcféle gyógyszert kellet
szednie, de fegyelmezetten, zokszó nélkül teljesítette az
orvosi utasításokat. 2005. nyarán Felsőörsön hívei kö-
rében együtt ünnepeltük rubinmiséjét. Fáradt volt már
és gyenge, de mindenkihez volt kedves szava.

2005. november 7-én, életének 94-ik, áldozópapsá-
gának 71-ik évében Veszprémben a Szent Ferenc Papi
Otthonban, a Várban hunyt el, azon a helyen, ahol a
piarista gimnázium és a papi szeminárium éveit töltötte.

Temetése 2005. november 12-én volt Felsőörsön.
Díszpolgárának temetéséről Felsőörs Önkormányzata
gondoskodott. Sírját százak − hívei, barátok, tisztelők,
köztük ismert politikusok, egyházi vezetők – vették
körül.

Sírjánál a Tőle búcsúzók méltatták munkásságát, kö-
szönetet mondtak mindazért, amit a közösségért tett, és
azért, hogy hitből, türelemből, lelki nagyságból, haza-
szeretetből példát adott.

Az életét, munkásságát méltón bemutató kiadvány
még várat magára.
Felsőörs, 2009. október

Piller Róbert


