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Felsőörs község képviselő-testülete 2012. 
február 8-án rendkívüli ülést tartott. A rend-
kívüli ülésre a beadás előtti pályázatok végle-
gesítése miatt volt szükség.

Az egyik pályázatunk Dr. Pásztor Ist-
ván képviselő kezdeményezésére és hatha-
tós közreműködésével indult. Ez az „Élhető 
Felsőörsért” nevet viselő beadvány a közpark-
jaink megújítását, a falu közterületeinek fásí-
tását, ezzel a település porterhelésének csök-
kentését, a szelektív hulladékgyűjtés önkor-
mányzati intézményekben történő bevezeté-
sét, esővízgyűjtést valamint az ezekkel kap-
csolatos szemléletformálást hivatott előmoz-
dítani kedvező elbírálás esetén. Ennek pontos 
önkormányzati önrészét 2.901.936 Ft-ban ha-
tározta meg a képviselő-testület.

A másik pályázatunk „Felsőörs község csa-
padékvíz-elvezetés fejlesztése” címet viseli. 
Ennek pontos önrészét 15.847.300 Ft-ban ha-
tározta meg a képviselő-testület.

Mindkét pályázatot az Új-Széchenyi Terv 
keretében nyújtottuk be.

Következő soron kívüli ülését 2012. febru-
ár 15-én tartotta a képviselő-testület, mely-
nek egyetlen témája a 2012-es költségvetés 
tervezete volt. Az elfogadott 2012-es költség-
vetésről e számunk „Folyó (pénz)ügyeink” 
című külön cikkében számolok be részlete-
sebben.

A képviselő-testület – februárban har-
madszor – 27-én hétfőn ülésezett. Ekkor 
foglaltunk állást a szociális alapszolgáltatá-
sok Felsőörsön működtetett térítési díjairól. 
A képviselő-testület egyhangúlag támogat-
ta azt a javaslatot, hogy az idősek részére mű-
ködtetett nappali ellátásért illetve a házi se-
gítségnyújtásért továbbra se kelljen napidíjat 
fizetni, azt az önkormányzat továbbra is tel-
jes egészében átvállalja a szolgáltatást igény-
be vevőktől.

A képviselő-testület továbbra is támogatta 
a Szőlő utca szilárd burkolatúvá tételét az ott 
lakókkal történt egyeztetésnek megfelelően.

Lényegében formai változás, belső egysze-
rűsítés eredménye, hogy az idei évtől a helyi 
kiadvány a Felsőörsi Hírmondó kiadója az 
Önkormányzat lesz a Felsőörsért Közalapít-

vány helyett, hiszen az anyagi forrást az újság 
kiadására eddig is az Önkormányzat biztosí-
totta a Közalapítvány számára.

A testület tárgyalt az Almádi úti illetve a 
Táncsics utca-Hóvirág utca közötti járdasza-
kasz tervezésének, megépítésének kérdéséről 
is. Mindkét járdaszakasz tervezés-kivitelezé-
séről, illetve a Fő úton – a Petőfi utca becsat-
lakozásánál - egy újabb gyalogátkelő lehető-
ség szerinti megvalósításáról döntöttek a kép-
viselők.

Ugyancsak biztonsági szempontból a lakók 
kérésére támogatta a testület az öreghegyi – 
falu felé eső első, Pityorkánál lévő – buszmeg-
állók áthelyezését a Nemzeti Közlekedési Ha-
tósággal egyeztetett új, és remélhetőleg biz-
tonságosabb helyre.

A képviselő-testület elfogadta a templom-
kert közparkká alakítását szolgáló majda-
ni pályázat kihasználása céljából a Felsőörsi 
Római Katolikus Egyházközséggel történő 
együttműködés tervezetét.

A szabadtéri színpadon megvalósuló nagy-
rendezvények, koncertek ellátásbiztonsága 
érdekében a testület döntött a színpad elekt-
romos rendszerének fejlesztéséről.

Egy érintett lakó indítványára a testület 
tárgyalta a Csalogány utca faluközpont felé 
gyalogosforgalom számára történő megnyi-
tásának lehetőségeit.

A képviselők döntöttek arról, hogy a tava-
lyi évhez hasonlóan idén is kéréssel fordul-
nak a stranddal rendelkező szomszédos ön-
kormányzatok (Balatonalmádi, Alsóörs, Cso-
pak) képviselő-testületeihez annak érdeké-
ben, hogy Felsőörs polgárai a 2012-es idény-
ben is kedvezménnyel strandolhassanak a kö-
zeli strandokon.

Ezzel a 27-i üléssel zárult az év legrövidebb 
hónapjának feszített tempójú döntéshozata-
li ciklusa.

A testületi ülések részletes jegyzőkönyve-
it olvashatják községünk honlapján (www.
felsoors.hu) a – Helyi határozatok – Jegyző-
könyvek menüpont alatt.

Szabó Balázs
polgármester

Egymásra nézve...

Akkor van vége a télnek, amikor a természet-
ben megindul a zsongás, ha a szakadozó felhők 
közül kivillan az erősödő napfény és a természet 
valamennyi élőlényében megmozdul az új tavasz 
eljövetelét ígérő érzés. Elsőként a legkorábban 
nyíló télvégi kis virágaink hirdetik az élet meg-
újulását, majd nemsokára az erdei színes ma-
dársereg is nászdallal tölti meg a levegőt. Az (fér-
fi) emberi szív is szaporábban kalapál ilyenkor, 
és a természet megejtő szépsége mellett a női nem 
csoda-dolgain is elámul. Érdemes is megállni egy 
kicsit, hogy társunkra mosolyogva e kedves pil-
lanatot egy újabb évre megőrizhessük, s az eb-
ből eredő lelki erő egy újabb esztendőig kitartson. 

Jó ez így, hogy tavaszidőn napot szentelünk 
a kedvességnek, a szeretetnek, a szépségnek és 
okosságnak. Mert lányaink, édesanyánk, asszo-
nyunk, nagymamáink mindezen mesterségek-
nek nagyszerű művelői. Miközben gyereket ne-
velnek, a terített asztalra varázsolják a család 
kedvenc ételeit, otthonos környezetet teremtenek 
és gyakran a gyári vagy hivatali munkában is el-
ismerésre méltó teljesítményt nyújtanak. Azért, 
mert kreatívak, mert kitartóak, mert érzéke-
nyek, mert jól motiváltak, egyszóval mert nők. 

Sok férfitársam kezében kicsit sután mutat 
ilyenkor az ajándék csokor, s a köszöntő szó is ne-
hezen formálódik. Talán azért van így, mert ez 
a tavaszi, nőtársainkat köszöntő alkalom szin-
te mindig politikai esemény volt, leginkább az 
amazon nők, – a családi tűzhelyet elhagyó, a sa-
ját valóságát, a természetadta hivatását feladó 
és megtagadó, csak a karrierépítést hajszoló nők 
– ünnepét kreálta belőle a világot felforgató múlt 
századi mozgalom. Remélem, ez az individua-
lista világ és vele együtt a feminizmus is elmú-
lik. Elmúlik azért, mert nem lesz oka, mert fér-
fi és nő azért lesz egyenrangú társa egymásnak, 
mert mindketten örömmel vállalják a természe-
tes szerepüket és szeretettel támogatva egészítik 
ki egymást. 

Köszöntsük hát férfiak nyílt szívvel a nőket, 
hajtsunk fejet a feleségek, az anyák, a nagyma-
mák és egyáltalán, minden nő előtt, nyújtsuk át 
szeretettel akárcsak jelképes ajándékunkat ne-
kik, és gondoljunk arra, hogy ne csak most, ezen 
az egyetlen napon, hanem az év háromszázhat-
vanöt napján tiszteljük és odaadóan szeressük a 
pótolhatatlan, nőies nőket!

Kulcsár Tamás

2012. március 15-én csütörtökön 10.00 órai kezdettel ünnepi megem-
lékezést tartunk az 1848/49-es Forradalom és Szabadságharc kezdetének 

emlékére.
Ünnepi műsorunk 10.00 órakor a Hősök Kertjénél kezdődik, 
majd a temetőben ér véget.
Program:
•  Malomvölgy Általános Iskola tanulóinak ünnepi műsora
•  Ünnepi köszöntő  
•  Búzavirág Népdalkör műsora
•  Koszorúzás
•  Temető: hősi síroknál főhajtás, közreműködik: Búzavirág 
Népdalkör

Ünnepeljünk együtt!
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Folyó (pénz)ügyeink!
Most az önkormányzatok költségvetésének 

elfogadásának időszakában aktuális, hogy egy 
rövid áttekintést adjak Felsőörs gazdasági hely-
zetéről, folyó (pénz)ügyeinkről és az előttünk 
álló változások várható helyi gazdasági hatása-
iról.

Az első jelentős esemény, melyre szeretném 
fölhívni a figyelmet, hogy Felsőörs község kép-
viselő-testülete egyhangúlag fogadta el 2012-es 
költségvetését. Miért fontos hír ez? Lakosként 
korábban még nem, de polgármesterként most 
már látom, hogy vannak olyan települések, 
ahol a képviselő-testületen belül tapasztalható 
totális széthúzás, kicsinyes személyeskedések, 
egyéni ambíciók közügyek fölé emelkedése tel-
jesen felőrlik a hasznos energiákat. Így van-
nak települések, ahol a mai napig nem tudták 
elfogadni az idei év költségvetési tervét! Ezzel 
szemben olyan településeken, ahol konstruktív 
vita zajlik a döntéshozók közt, világos koncep-
ció mentén halad a döntéshozatal, a képvise-
lők szakértelmükkel, szabadidejükkel hozzájá-
rulnak a feladatok megoldásához, ott a fejlődés 
nem áll meg. Ez utóbbihoz sorolom Felsőörsöt 
is! Világos koncepciónkat a ciklus kezdetekor 
meghatároztuk, így most a munka ezek men-
tén (Gazdasági Program, Településfejlesztési 
koncepció, Környezetvédelmi Program, Fenn-
tarthatósági Stratégia) halad a konkrét megva-
lósítás felé.

Anélkül, hogy túl szárazzá tenném ezt a cik-
ket számok sorolásával, mégis egy két össze-
hasonlító adat bemutatását elkerülhetetlennek 
érzem.

A 2012-es költségvetésünk 185.281.000 Ft-
os bevétellel és ugyanennyi kiadással számol. 
Összehasonlításul a költségvetés főösszege 
2011-ben 180.699.000 Ft volt.

Manapság – ahogy a hírekben is halljuk – ez 
is inkább ritkaságszámba megy. Gondolok itt 
arra, hogy folyamatosan az önkormányzatok 
eladósodottságáról hallunk. Szerencsére közsé-
günk nem rendelkezik semmilyen hitellel, gaz-
dálkodásunk 2012-ben is stabilnak mondható.

A 2012-es költségvetésünk bevételi oldala a 
következőképpen vázolható:

Állami támogatások: 91.264.000 Ft
Helyi adóbevételek: 39.330.000 Ft
Egyéb helyi bevételek: 54.687.000 Ft
Összesen: 185.281.000 Ft
Így a helyi bevételek (összesen 94.017.000 

Ft) majdnem 51%-ot, az állami támogatás 
49%-ot jelentenek a bevételi oldalon.

Az egyéb helyi bevételeken belül 25.250.000 
Ft-ot a korábbi évek tartalékából (ami 
68.304.000 Ft ) használunk fel. Ez az összeg a 
kiadási oldal beruházások, fejlesztések részére 
biztosít fedezetet, melyet lejjebb még részlete-
sebben kifejtek.

A 2012-es költségvetés kiadási oldalát alap-
vetően az általunk fenntartott intézmények, te-
lepülési feladatok költségei határozzák meg:

Miske Óvoda fenntartása: 28.347.000 Ft
Malomvölgy Tagiskola fenntartása:  

7.000.000 Ft
A falu (benne az önkormányzat és polgár-

mesteri hivatal) fenntartása: 87.748.000 Ft
Társadalmi szervezetek, egyházak támogatá-

sa: 7.488.000 Ft
Szociális kiadások: 16.587.000 Ft
Beruházások, fejlesztések: 30.282.000 Ft
Tartalékképzés: 7.829.000 Ft
Összesen: 185.281.000 Ft

A fejlesztési tervek között 2012-ben is sze-
repel útépítés, mégpedig a Szőlő utca lakókkal 
közös beruházásban történő aszfaltozása.

Nem az idei év költségvetését terhelik, de 
2012-ben nagy valószínűséggel megvalósu-
ló beruházások, fejlesztések kb. 44.000.000 Ft 
értékben a következők (32.000.000 Ft pályá-
zati forrással): forgalomlassító sziget kiépíté-
se, Prevics-ház felújítása, új településrendezé-
si terv elkészítése.

Örömteli volt, hogy egy nappal a költségve-
tés elfogadása után kaptuk a hírt, hogy a Fenn-
tarthatósági Napok a Malomvölgy Általános 
iskolában c. pályázaton 3.213.375 Ft-ot nyer-
tünk.

Minden megnyert pályázati pénz újabb for-
rást jelent a költségvetésünkben a falu szépíté-
sére közösségünk épülésére. Ezért is fektetünk 
kiemelten nagy hangsúlyt a pályázati források 
felkutatására és pályázatok benyújtására. Így a 
fentebb említett már elnyert támogatáson kívül 
még mintegy 185.000.000 Ft összegű (!) pályá-
zatunk van beadva, csapadékvíz-elvezetésre, 
faültetésre, parkmegújításra és sportöltöző fel-
újítására. Ezekkel tehát akár megduplázhatjuk 
a költségvetési forrásainkat, a beruházások je-
lentősen javítanának az itt élők életkörülmé-
nyein, a falu összképén. Bízunk a beadott pá-
lyázataink sikeres elbírálásában!

A már beadott pályázatainkon kívül termé-
szetesen további pályázatok előkészítésén is 
dolgozunk.

Az aktív pályázással a képviselő-testület azt a 
koncepciót követi, hogy tartalékaink egy részé-
nek pályázati önrészként való fölhasználásával 
minél több külső forrást hozzunk Felsőörsre. 
Ez a magyarázata a korábbi évek tartalékainak 
25.250.000 Ft-os igénybevételére. Az általános 
85-90%-os támogatást figyelembe véve tarta-
lékaink ilyen módon történő „kamatoztatása” 
sokkal előnyösebb, mintha a pénz bankban ka-
matozna (pillanatnyilag) évi 7-8%-ot. A pályá-
zatok kiválasztásánál a másik nagyon fontos 
szempont, hogy a megvalósuló beruházással 
lehetőleg a település működési költségei csök-
kenjenek. Ezt elsősorban energetikai célú fej-
lesztésekkel vagy alacsony fenntartási igényű 
projektek megvalósításával igyekszünk elérni. 
A jelenleg futó pályázatok közül megtakarítást 
hozna a sportöltöző felújítására benyújtott pá-
lyázatunk, míg a csapadékvíz-elvezetés (10% 
önrész: 15.848.000 Ft), faültetés (15% önrész: 
2.902.000 Ft) az életkörülményeinket jelentő-
sen javító, de kis fenntartási igényű beruházá-
sok lehetnének.

Szintén működési költségeinkben törté-
nő jelentős lefaragást eredményezne a faluház 
energetikai korszerűsítése.

A közeli jövőbe tekintve ma még nem látunk 
olyan tisztán, hogy egyértelműen bizakodóak 
lehetnénk. Sajnos a járások kialakítása, a 2000 
fő alatti települések esetén a közös hivatal létre-
hozása és a mindezekkel együtt járó változások 
az állami finanszírozásban ma még nagyrészt 
ismeretlen tényezőknek számítanak. Csupán 
egy bizonyos, Felsőörs költségvetését is érzé-
kenyen érintik majd az előttünk álló, 2013-tól 
esedékes változások.

Végezetül, még emlékszem arra, amikor a 
2010-es önkormányzati választások időszaká-
ban azt találgattuk mely településhez kellene 
hasonlítania Felsőörsnek. Akkor Paloznak, Ti-
hany, Balatonfüred voltak az elhangzott nevek. 
(Viszonyításként a szomszédos Alsóörs költ-
ségvetési főösszege 700.000.000 Ft körül szo-
kott mozogni.) Ma úgy érzem, hogy jó példá-
kat lehet és kell is ellesni a virágzó települések-
től, ugyanakkor nekünk saját Felsőörsünket 
kell (sz)építeni, mely adottságainál fogva egye-
di, máshoz nem hasonlítható. Ezért szeretünk 
itt élni.

Felsőörs, 2012. március 3.

Szabó Balázs
polgármester

Focihírek
2012 tavaszi fordulók
1.03.25. vasárnap  15.00  Dudar-Felsőörs
2.04.01. vasárnap  15.30  Felsőörs-Balatonkenese
3.04.08. vasárnap  15.30  Nagyesztergár-Felsőörs
4.04.15. vasárnap  15.30  Felsőörs-Szentgál
5.04.22. vasárnap  16.00  Bakonyszentkirály-Felsőörs

Ezt követően 6 mérkőzésből álló rájátszás következik, amelyeknek az időpontjai és helyszínei 
még nem ismertek.
A felnőtt mérkőzések előtt 2 órával ifjúsági mérkőzések vannak.

Köszönet a támogatásért!
Ezúton is megköszönjük Gombos János 
sportbarátunk támogatását,
aki a balatonfüredi teremtormán való 
részvetelünket segítette elő.

A teremtornán résztvevő
focisták nevében:

Papp Gyula 
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A kommunizmus áldozatainak emléknapja
Február 25.

2000 – ben döntött az országgyűlés e nap 
kijelöléséről, annak emlékére, hogy 1947-
ben ezen a napon tartóztatták le Kovács Bé-
lát, a Független Kisgazdapárt akkori főtit-
kárát és a Szovjetunióba hurcolták, majd 25 
év kényszermunkára ítélték. 

A Rákosi-rezsim bukása után 1956. áprili-
sában szabadult és tagja lett Nagy Imre kor-
mányának. Egészsége azonban a börtönévek 
szenvedései miatt megrendült és 1959. június 
21-én meghalt. Rehabilitációjára csak a rend-
szerváltás után, 1989-ben került sor.

Letartóztatásának 55. évfordulójára 2002. 
február 25-én avatta fel bronzszobrát a parla-
ment előtt a hálás utókor. 

Világviszonylatban 80-100 millió főre te-
szik a kommunizmus áldozatainak számát, 
Kelet - Európában mintegy 1 millió főre.

Halálos ítélet, éhínség, kényszermunka-tá-
borok, testi-lelki megnyomorítás, megbélye-
gezettség, kirekesztettség, börtönévek, cso-
port vagy vallási hovatartozás miatt üldöz-
tetés, kuláklista, padláskisöprések, kitelepí-
tések, a tulajdon elvesztése, a szabad cselek-
véstől való megfosztás lehetősége, terror és 
megfélemlítés jutott osztályrészül sok-sok 
magyar családnak.

Ma is fájó emlékkép családunkban az akkor 
5-6 éves testvérpárnak egy robogó lovaskocsi 
képe, melynek hajtója „Taposd el őket, kulák 
gyerekei!” - üvöltéssel szabályszerűen beszo-
rította őket az árokba. 

Számos ilyen gyereket „osztályidegen-
ként” tartottak nyilván, megnehezítve to-
vábbtanulásukat, de még a 60-as években is 
csak büntetőszázadban teljesíthették sorkato-
nai szolgálatukat.

Mi jellemezte falunkat ebben az időben?

Standard–ügy: 1950-ben dr. Juszth István 
prépost plébános, majd Keöves Ferenc, volt 
miniszteri főtanácsos letartóztatása, 15 ill. 6 
évi börtön. Juszth prépost úr Spanyolország-
ba emigrált és ott is élt 1971-ig, haláláig.

Kuláklistára került 12 család, az osztály-
idegen családok javait államosították, dr. 
Keöves Béla és Miklós ügyvédek házából a 
Terményforgalmi Vállalat gabonaraktára lett 

(a későbbi óvoda). A Keöves-kúriában lakók 
költöztek, és az iskolát is ide telepítették. Ál-
lamosították a prépostsági malmokat és bir-
tokokat, mindössze 774 négyszögölet hagy-
tak az egyháznak.

Az iskola és a prépostság államosítása után 
Marcell atya, ferences szerzetes a Sweitzgut-
házban kapott otthont. 

1950. okt. 27-én alakult meg a községi ta-
nács, elnöke Csóka Gyula lett. Beszolgáltatá-
sok, 3 helyi behajtóbrigáddal. TSZ szervezés, 
Dózsa TSZ, vagyona alig valamennyi, elnö-
kei, a volt cselédek egymást váltották, szak-
emberekkel nem rendelkeztek.

A tanácstagok versenykihívásai a begyűj-
tés teljesítésére, népnevelő munka, melyhez 
időnként városi munkásokat is hoztak teher-
autókon hétvégi agitációkra. Ha egy-egy pa-
rasztgazdát sikerült „rábírni” a TSZ-tagság 
aláírására, a hangosbemondó irritáló dallal 
köszöntötte a derekát meghajtót. Aki nem al-
kalmazkodott, elhurcolták, mint például idő-
sebb Vass Ferencet. Tehetősebb egyéni gaz-
dálkodóink tetemes adóikat nem tudták fizet-
ni, ezért javaikat zálogosították. 1956. júniu-
sában már csak 4 család maradt kulák, Tálos 
Gézáné, Vass Ferenc, Keöves Ferenc és Csa-
pó Károlyné. A tanácselnöknő, Sáfár Mária 
1956. július végén távozott posztjáról. Simon 
Gábort és Ruzsa Antalt lemondatták tanács-
tagságáról.

1956. október 24-én Felsőörsön is meg-
alakult a Községi Forradalmi Tanács, elnöke 
Kálmán István, tagok: többek között Ruzsa 
Antal, Rásky Mihály. 

A kommunisták megbélyegzése a Kultú-
rotthon színpadán tulajdonképpen szóbeli 
megnevezés és elmarasztalás volt, de semmi-
lyen atrocitás nem érte őket.

Átnevezték az utcaneveket: így lett a Sza-
badnép utca- Hóvirágra, Rákosi M. utca- Ki-
nizsi Pálra, Úttörő utca –Kossuth Lajosra át-
nevezve.

Megalakult a nemzetőrség a rend és a biz-
tonság fenntartására, a kiosztott fegyvereket 
viszont nem használták, november negyedike 
után be kellett szolgáltatniuk Veszprémben a 
katonai parancsnokságon.

1957. október 24-én Kálmán Istvánt letar-
tóztatták. 

Indoklás: „nevezett horthysta repülős 
hadnagy 1956. október 24-én megalakítot-
ta Felsőörsön a forradalmi bizottmányt és 
saját magát elnökké nevezte ki. Tagja volt a 
Veszprém megyei Forradalmi Tanácsnak is 
és az ott kapott utasításokat saját hatáskörén 
belül Felsőörs területén végrehajtotta. Mint 
forradalmi tanácselnök röplapokat szövege-
zett és csináltatott a községi tanácsnál, ami-
ben a kommunisták és az ÁVH tagjai ellen 
uszított”.

1958. június 17-én szabadult, de rendőrha-
tósági felügyelet alá került. Többoldalas pe-
csétes dokumentáció a különböző közegek 
legváratlanabb időben végzett ellenőrzésé-
ről, ugyanis lakhelyelhagyási-tilalom vonat-
kozott rá még két évvel később is.

Emlékezzünk azokra is, akik nyomtala-
nul eltűntek, akiknek sírjára nem kerül virág, 
mert nyughelyük ma sem ismert. Szinte min-
den családnak van kire, nekünk Rásky And-
rás tiszántúli esperesre, akit 1954-ben hurcol-
tak el a templomi szószékről - feleséget és két 
gyermeket hagyva árván –, hogy soha többé 
hírét sem vehették.

Álljon itt egy vers főhajtásunk előtt: 

Wittner Mária: 1989. október 23.

Ma értetek szól a harang, a lélek harangja,
Ma értetek szól a fohász egy nemzet ajakán,
Ma értetek gyúl sok-sok kicsiny mécses, 
Ma néktek szól az ifjúság lelkesedése,
Ma rátok emlékezünk, s fájón ünnepelünk.
Ma gondolatban együtt járjuk a régi helyeket, 
Ma lélekben Veletek emlékeztünk.
A felnövekvő lelkes ifjúság
Méltó helyetekre áll.
És jön, jön az eleven áradat,
Kezükben apró kis gyertya ég,
Mintha tenyerén tartaná égő szívét
Könnytől csillogó ezernyi szempár, 
Emelt fő és hatalmas méltóság, 
Ez hát a NÉP,
A kicsiny és mégis oly hatalmas büszke
MAGYAR.

Rásky Mihályné tanár

SzívES InvItáláS 
egy játékba plántált közös töprengésre arról, hogy  mi dolgunk van falun egymással, a Földdel és a földdel.

Első nekirugaszkodás: Bárka-játék, útkereső kalandtúra kicsiknek és nagyoknak.

Második nekirugaszkodás: Van -e élet olajoshordók és pénzeszsákok nélkül? Két rövidfilm és disputa.

Játékmester: Lázár Péter drámatanár

2012. március 24. 17.00 óra, Iskola tetőtere

Szervező: Felsőörs község Önkormányzata 



FELSŐÖRSIHírmondóFELSŐÖRSIHírmondó
4 5

Tavaszi falu-nagytakarítás és Föld Órája
Március 31.

Márciusi rendezvények

A Víz Világnapja és a Föld Világnap-
ja közötti időszakban 2012. március 31-re 
(szombat) 9:00 órára Tavaszi falu-nagyta-
karítást hirdetünk. 
Bíztatunk mindenkit: civil-szervezeteket, 
baráti közösségeket, családokat, intézmé-
nyeket, vállalkozásokat és magánszemélye-
ket, hogy az akcióban vegyenek részt.
A nagytakarítást Felsőörs egész közigazga-
tási területére hirdetjük, ezért 2012. márci-
us 26-ig várjuk előzetes jelentkezését mind-
azoknak, akik részt kívánnak venni az akci-
óban. Elegendő jelentkező esetén részterü-
letekre bontva több csoportban történhet a 
szemétgyűjtés, melynek részleteiről márci-
us 27-30. között szórólapon tájékoztatjuk a 
Tisztelt lakosságot.
Az önkormányzat gondoskodik kesztyűről, 
zsákokról és az összegyűjtött szemét elszál-
lításáról.
A tavaszi falu-nagytakarítással a WWF ál-
tal kért vállalásként a szintén 2012. március 
31-én esedékes Föld Órája elnevezésű akci-
óhoz kívánunk csatlakozni!

Idén is Föld Órája!
2012-ben is lekapcsolunk egy órára már-
cius utolsó szombatján! A Földnek szen-
telt 60 perc sötétség idén március 31-én 
este 20.30-tól 21.30-ig tart. A világ leg-
nagyobb önkéntes akciójának célja fel-
hívni a figyelmet az energiatudatos élet-
mód fontosságára. A WWF által szerve-
zett szemléletformáló kampány 2007 óta 
szólítja fel a bolygó lakóit, hogy tegyék 
le voksukat a Föld mellett és küzdjenek a 
klímaváltozás ellen!
A Föld Órája klímaváltozás elleni program 
során a WWF évek óta arra kér minden-
kit, hogy egy órára álljon meg, kapcsolja le 
a lámpát és ezzel jelezze, hogy odafigyel a 
körülötte lévő világra. A WWF arra buzdít, 
hogy tartósan változtassunk mindennapi 
életünkön azért, hogy tegyünk a környe-
zetünkért. Ha Te megteszed, mások is meg 
fogják tenni. Ez az idei mottó. Vagyis foga-
dalmakra fel, változtassuk meg a világot!
Tavaly 1,8 milliárd emberrel együtt kap-
csoltuk le 135 ország fényeit.
Idén azt kérjük a csatlakozóktól, hogy te-

gyenek egy vállalást, amellyel másokat is 
motiválnak. Ha pedig teljesül a vállalásá-
ban szereplő feltétel, és ő végrehajtja válla-
lását, máris célt ért az akció!
Inspirációt nem nehéz találni, hiszen egyre 
többen töltik fel a közösségi oldalakra vál-
lalásaikat. Andy Ridley, a Föld Órája társ-
alapítója például azt fogadta meg, hogy ha 
10.000 vállalás érkezik a Föld Órája kezde-
téig, akkor cápákkal fog úszni egy meden-
cében.
Persze nem kell mindenkinek ennyire ko-
moly és veszélyes vállalást tennie, hiszen 
bolygónk megóvása érdekében minden 
apró lépés számit. Ha rávesszük 10 bará-
tunkat, hogy újrahasznosítsák a hulladékot, 
vagy lekapcsolják a villanyt, amikor kimen-
nek a szobából vagy esetleg, hogy elzárják 
a vizet fogmosás közben máris rengeteget 
tettünk Földünkért.
Idén tehát ismét elindul a kampány, amely-
ben immáron mindenki aktív részt vállal! 
2012. március 31-én pedig ismét elsötétül a 
bolygó, elérkezik a Föld Órája!

Forrás: www.foldoraja.hu

Fenntarthatósági Napok
a Malomvölgyi

Általános Iskolában

2012. 03.05.
Felsőörs község Önkormányza-
ta 3.213.375 forint vissza nem 
térítendő  támogatást nyert 
az Új Széchenyi Terv KEOP-
610/A/11-2011-126 pályázati ki-
írás keretében. A projekt kereté-
ben a felsőörsi Malomvölgy Álta-
lános Iskolában a 5 alkalommal 
fenntarthatósági napokat tar-
tunk.

Március 1. 17.00 Kártyaklub Civilház
Március 1. 19.00 Zumba Iskolatetőtér
Március 2. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 5. 9.30 Ringató Civilház
Március 5. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme
Március 6. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 7. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 8. 17.00 Kártyaklub Civilház
Március 9. 19.00 Zumba Iskolatetőtér
Március 12. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 12. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme 
Március 12. 18.00 Böjti alkalmak Református parókia
Március 13. 18. 00 Böjti alkalmak Református parókia
Március 14. 9.30 Baba-Mama Klub Református parókia
Március 14. 17.00 Zumba Iskolatetőtér
Március 14. 18.00 Böjti alkalmak Református parókia
Március 14. 18.00 Reformkori ruhák 

kiállításmegnyitó
Civilház

Március 15. 10.00 Ünnepi megemlékezés Hősök Kertje, temető
Március 19. 9.30 Ringató Civilház
Március 19. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme
Március 20. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 22. 17.00 Kártyaklub Civilház
Március 22. 19.00 Zumba Iskolatetőtér
Március 23. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 24. 17.00 Bárka-játék családoknak Iskolatetőtér
Március 25. 16.00 Keresztyén Családos Kör Református parókia
Március 26. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 26. 17.15 Aerobic Iskola tornaterme
Március 28. 9.30 Baba-Mama Klub Református parókia
Március 29. 17.00 Kártyaklub Civilház
Március 29. 19.00 Zumba Iskolatetőtér
Március 30. 16.00 Judo Iskolatetőtér
Március 31. 9:00 Tavaszi Falu-nagytakarítás Felsőörs közigazgatási területe
Április 1. 16 óra Virágvasárnapi gyülekezeti 

délután
Református parókia

(Március 16. péntek – pihenőnap, március 24. szombat – munkanap)
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Felsőörsi krónika
ISKOlAFArSAng
Február 4-én farsangi bált tartottunk 

az iskolában. A rossz idő ellenére na-
gyon sokan eljöttek a gyerekek legna-
gyobb örömére. A jelmezes felvonu-
lás igen nagy sikert aratott. Volt játék, 
móka, kacagás, és aki megéhezett, an-
nak a büfé rendelkezésére állt. 

Itt szeretnénk megköszönni a Viola 
büfének és a Kokó cukrászdának a fel-
ajánlását. A gyerekek nagyon örültek 
neki. 

A befolyt összeget az iskolai kirándu-
lásra fordítjuk. Ezen kívül szeretnénk 
megköszönni a szülőknek a sok segít-
séget, a Szülői Munkaközösség tagja-
inak a szervezésben való részvételt és 
nem utolsó sorban természetesen a ta-
nító néniknek a játékok, tombolák stb. 
lebonyolítását.

A Farsangi bál bevétele 139.000 Ft 
lett.

Csizmadia Zsoltné
SzM elnök

A tantestület nevében szeretném 
megköszönni a példás szülői összefo-
gást a farsangi bál szervezésében és le-

bonyolításában. Segítségükre a későb-
biekben is számítunk.

Köszönettel:
Kovácsné B. Gabriella 

Tagint.vez.
A farsangi bálra szinte minden gyer-

mek jelmezben érkezett, nagyon ötletes 
maskarákat láthattunk. Volt fánkevő és 
kólaivó verseny, táncverseny, limbózás. 
Az elmaradhatatlan tombola után még 
táncolni is volt idő.

A negyedikes lányok mindig kitalál-
nak valamit! Most éppen nyuszitáncot 
tanítottak meg a többi gyereknek! A ki-
sebbek pedig bohócruhába bújtak és 
bohóctáncot jártak.

(P.O.)
ÓvOdAI FArSAng
február 07.
Bál, bál, maszkabál, minden jelmez 

készen áll…

Végre eljött a nap, itt a farsang, kez-
dődik a mulatság! A gyerekek nagy iz-
galommal és örömmel készültek. A leg-
kisebbektől a legnagyobbakig, minden-
ki ötletesebbnél-ötletesebb maskarát 
öltött. A jelmezesek sorra bemutatkoz-
tak egy kis pódiumra állva, mindenki-
nek taps járt.  Azután a kiscsoportban 
kezdődhetett a tánc,   kis pihenőként 
közös játékokat találtak ki az óvó né-
nik. A nagycsoportban mulatságos, tré-
fás vetélkedők következtek, ahol apu-

kák anyukák gyermekeikkel együtt biz-
tatták a csapatokat. A délelőtt folyama-
tos sütizéssel, szörpívással, mulatozás-
sal telt. A mozgalmas nap fáradalma-
it az óvó nénik bábszínházában pihen-
hették ki a gyermekek. 

A farsang zárásaként (húshagyóked-
den) a néphagyományt őrizve kitán-
coltattuk és kiénekeltük a cirokseprű-
ből készített, rongyos ruhába öltözte-
tett kiszebábunkat, és végül naphívo-
gató énekeket, rigmusokat kiabálva el-
égettük őt.

Mókával búcsúztattuk a telet, és 
örömmel, boldogsággal a szívünkben 
várjuk a tavasz eljöttét.

Nagy Zsuzsanna
óvodavezető

rEFOrmáTuS TEAEST
Február 11-én volt a hagyományos 

jótékonysági teaest a református közös-
ségi házban. Az est vidám, baráti han-
gulatban telt el. A hittanos gyerekek és 
ifjak, valamint az iskola furulyás gyer-
mekei kedves műsorral készültek, majd 
teát és finomabbnál finomabb süte-
ményeket lehetett kóstolni a szeretet-
vendégség alatt. A rendezvény zárása-
ként tombolahúzás volt, ahol értékes és 
hasznos ajándékokat sorsoltak. A ren-
dezvény bevétele a közösségi ház új aj-
tajának költségcsökkentésében segített.

A teaesten elhangzott tanulságos tör-
ténet:

Tanuljunk a vadlibáktól!
A vadlibák figyelnek útjuk, vándorlá-

suk alatt egymásra. Biztosan megfigyel-
ted, hogy V alakban repülnek, mert így 
sokkal könnyebben haladnak: a vezető 
hajtja szárnyával a levegőt, de a többi-
ek mögötte és az azok mögött levők két 
sorban, „libasorban” repülnek, hogy 
védve legyenek a széltől. Az előttük le-
vők már meghasították nekik a levegőt. 
Így csak a vezér fárad, de amint látja a 
többi liba, hogy alig bírja már a vezető 
liba, lecserélik azt.
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A leghátsó libák fáradnak el a legké-
sőbb, ezért a sorban egyre hátrébb re-
pülők egyre erőteljesebben gágognak, 
ezzel biztatva az elsőket.

Ha egy vadliba is kiszáll a sorból, 
mert megbetegszik, és nem tudja tarta-
ni a tempót, másik két liba két oldalról 
közrefogja, és addig repülnek vele, míg 
meg nem gyógyul, vagy el nem pusztul. 
Csak ezután térnek vissza a csapathoz.

Ha csak egy kicsit tanulnánk tőlük, 
hogyan figyelhetnénk jobban oda egy-
másra, hogyan bízhatnánk egymásban 
jobban, szebb lenne az életünk! A ta-
nulság tehát nekünk, keresztény em-
bereknek az, hogy függünk egymástól, 
miközben Krisztust igyekszünk követ-
ni ebben a V alakban.

FArSAngI Bál
Február 18-án volt, a Malom-

völgy Oktatási és Szabadidőközpont-
ban. Finom vacsora, jóféle itóka és a 
szinvonalas zene garantálta a sikert! A 
bálozók jelentős része jelmezbe öltö-
zött, sőt még szórakoztató műsorral is 
készült! Köszönjük a felajánlott tombo-
latárgyakat és az italokat!

  Plell Olga

 
„ESélynAP” Az ISKOláBAn
Az ESélyEK HázA
KÖzrEműKÖdéSévEl
2012. február 23-án fogyatékkal élők 

érkeztek hozzánk.
A látássérült (vak) fiatal jogász Dr. 

Herbert Attila bemutatta a BREI írás-
olvasás módszerét.

A kerekesszékes mozgássérült 
Mesterházy Zsolt elmesélte balesete 
történetét és azt, hogy hogyan éli min-

dennapjait. A tanulók a kerekesszékkel 
való közlekedést is kipróbálhatták.

A hallássárült (siket) hölgy Horváth 
Brigitta jeltolmáccsal  érkezett és a gye-
rekek megismerkedhettek a jelbeszéd-
del.

Értelmileg sérült tanulók (Dia és Bar-
bara) is érkeztek hozzánk, akiket nagy 
szeretettel és érdeklődéssel vettek körül 
kisiskolásaik.

Sok élményt és tapasztalatot szerez-
tek diákjaink. Reméljük sikerült rádöb-
benniük, hogy nem csak közhely ez a 
mondás: „Legnagyobb kincs az egész-
ség!”

Kovácsné B. Gabriella 
Tagint.vez.

FánKFArSAng
Nők Felsőörsért Egyesület 2007-ben 

rendezte meg először a „Fánkfarsang” 
programját.

2012. február 24-én délután 
feldíszíttetük a Civilházat és a fedett kö-
zösségi teret, próbáltunk farsangi han-
gulatot teremteni. Asszonyaink szomba-
ton délben már szorgoskodtak Csikász 
Ferencné vezetésével. Dagasztották, ke-

lesztették a fánkot, hogy 16 órára már le-
gyen elegendő a kóstolóknak. Sütöttek 
szalagos és csörögefánkot. A gyerekek 
teát kaptak.

A Civilház udvarába a székelykáposz-
ta és a forralt bor illata csábította a falu 
lakosságát.

16.00 órától elkezdődött a játszóház. 
Igaz csak 17.15-ig terveztük, de a nagy 
érdeklődés miatt 18.00-ig tartott. A gye-
rekek az előre kivágott szemüvegeket, 
kalapokat diszítették. Körülbelül 50-60 
gyermek volt a programon. A fedett kö-
zösségi tér is megtelt vendégekkel.

17.30-tól a Márkói Kamara TeHátrum 
komédiájának előadását nézhettük meg.

A tombolához sok felajánlás érkezett. 
20.00 órától „Jaca” játszott hajnali kettő 
óráig

Úgy érezzük sikeres program volt.
Ezúttal szeretném megköszönni az 

Önkormányzat anyagi támogatását. Kö-
szönet illeti az Önkormányzat azon dol-
gozóit, akik segítettek: Plell Olga, Szőllős 
Zsoltné, Papp Gyula, a polgárőrséget.

Azokat az anonim támogatókat, akik 
hozzájárultak rendezvényünkhöz és azo-
kat is, akik már nem először támogatják 
egyesületünket: Kokó és Schőnig cuk-
rászda, Valeo, Maróti Péter büféje. Bár 
utoljára hagytam, de nem utolsóként az 
egyesületünk minden tagját és család-
tagjaikat, pártoló tagjainkat, akik végig 
dolgozták a péntek délutánt és az egész 
szombatot a rendezvény sikeréért.

 

A rendezvény költsége az alábbiak sze-
rint alakult: Pályázat által kapott pénz: 
90.000 Ft. Egyesület kiadása: 31.400 Ft, 
bevétele: 60.000 Ft (fánk, forralt bor, 
tombola, székelykáposzta).

A teljes bevételt a 2012. június 23-án 
rendezendő  ÍZUTAZÁS-ra fordítja az 
egyesület.

Legfontosabb támogatóink: Felsőörs 
Község Önkormányzata, Kokó Cukrász-
da, Schőnig Cukrászda, Valeo, Maróti 
Péter büféje.

 Kaszásné Ferenczi Anna
NŐFE elnöke
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Virágvasárnapi gyülekezeti délután
a református gyülekezeti házban

2012. április 1., 16 óra

PROGRAM: 
– Nyitó áhitat: Hamar lászló  ref. lelkész (Tatabánya)
– Vetített képes beszámoló a gyülekezet erdélyi 

útjáról(Rásky Mihályné)
– Népdalcsokor (Búzavirág kórus)
– Szeretetvendégség

Szeretettel várjuk a kedves érdeklődőket!

Tisztulj meg!  Erősödj meg!  Újulj meg!
3 BÖJTI ESTE 3 MEGHÍVOTT LELKIPÁSZTORRAL

A REFORMÁTUS GYÜLEKEZETI HÁZBAN 

SZERETETTEL HÍVJUK  MINDAZOKAT, AKIK LELKÜKBEN 
MEGTISZTULNI, MEGERŐSÖDNI, MEGÚJULNI VÁGYNAK ,

A KÖVETKEZŐ ALKALMAKRA:

Március 12. 18. óra: „Tisztulj meg!”  - Németh Péter lelkipásztor
 (Balatonkenese, Balatonakarattya)
Március 13. 18. óra: „Erősödj meg!” – Steinbach József püspök
  (Dunántúli Ref. Egyházkerület)
Március 14. 18. óra: „Újulj meg!” – Harmathyné Sárai Ágota  lelkipásztor
 (Szigetszentmiklós)

Az alkalmakon igehirdetés, imádság, énekek által igyekszünk lelkiekben 
gazdagodni! 
Meleg tea  mellett lehetőség nyílik a beszélgetésre is!

SZERETETTEL VÁRJUK  A LELKI FELTÖLTEKEZÉSRE VÁGYÓKAT!

„Jöjjetek énhozzám mindnyájan, akik megfáradtatok  
és meg vagytok terhelve, és én megnyugvást adok nektek!” Mt 11:28

Köszönet az 1 %-ért
A Felsőörsi Református Egyházközségért Alapítvány kuratóri-

uma köszönetet mond mindazoknak, akik 2010. évi személyi jö-
vedelemadójuknak 1 %-át az Alapítvány céljaira felajánlották. 
A befolyt összeget, 29.860,- Ft, a hittanos gyermekek nyári tá-
boroztatásához, illetve karácsonyi ajándékozás támogatásához 
használtuk fel. Kérjük szíves támogatásukat a jövő években is!

Az Alapítvány adószáma: 18913048-1-19
Tisztelettel: az Alapítvány kuratóriuma

Nem volt még tavasz, de 
a vidéket először simogatta 
napsugár. Hideg volt, a ma-
darak még nem csiviteltek, 
csak a zúzmara kezdett el ol-
vadni a fákról, s az ereszen 
csüngő jégcsapok könnyez-
ték meg a búcsúzó telet.

Egy sovány almafán egy 
korai rügy zöldellt, s most 
egyszeriben forrón és szerel-
mesen buggyant ki, árván, 
de szabadon tárta a zord tél 
felé száz rózsaszín virágszir-
mát. Az arany napsugár vé-
gigcirógatta a virágot, a jég-
csapok lehulltak az ereszről, 
s ő boldog volt, mert tudta, 
a Nap most őérte süt, s az al-
mafa őmiatta szabadulhatott 
meg metsző, deres burkától.

De a pusztuló tél utolsó le-
heletével még feltámadott. 
Vad haraggal szakította le a 
virágot almafájáról, utolsó, 
fájdalmas erejével tépte, ci-
bálta, játékszerként dobálta 
a levegőben. S mikor a földre 
vetette, a virág utoljára még 
hallhatta a madarak messze 
szálló énekét, láthatta a kö-
rülötte kipattanó rügyeket, 
saját megtört testét és százfe-
lé tépett szirmait.

A tavasz istennője már be-
lépett a kertbe, s a virágzó 
fák, a zöldellő pázsit együtt 
ünnepelték a tavasz első vi-
rágát, amely most holtan he-
vert sovány almafája tövé-
ben.

Csabai Máté

A tavasz első virága

Az adó 1 % a következő szervezeteknek is felajánlható:

Nők Felsőörsért Egyesület 19380458-1-19

Felsőörsi IKSE 19265881-1-19
Felsőörsi Polgárőr Köszhasznú 
Egyesület 18938663-1-19

Iskola Alapítvány 18914908-1-19

Felsőörsért Közalapítvány 18925575-1-19
Felsőörsi Református 
Egyházközségért Alapítvány 18913048-1-19

Felhívás
Tisztelt Felsőörsi Lakosok,  
kérjük Önöket, hogy sze-
mélyi jövedelemadójuk 1 
%-ának felajánlásával tá-
mogassák a Felsőörsért 
Közalapítványt. Ebből   a 
támogatásból tudjuk a he-
lyi kulturális rendezvénye-
inket  megrendezni.
Amennyiben az Alapít-
vány támogatása mellett 
dönt, úgy   szeretettel vár-
juk és fogadjuk felajánlá-
sát.

Felsőörsért
Közalapítvány adószáma: 

18925575-1-19.

Tislér Anikó
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Kiadja: Felsőörsért Közalapítvány a Felsőörsi Önkormányzat támogatásával. Szerkeszti a 
Humán Bizottság. Lapszerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: Viza 
Kft. www.vizastudio.hu A fejlécben szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor 
Árpád. Készült 600 példányban. Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők. 
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban. Lapzárta: minden hó-
nap 20-án. A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

BAKSAI AUTÓSISKOLA
Gépjárművezető tanfolyamot indít
FeLSőörSön A cIvILHázBAn

Időt és útiköltséget takarít meg, ha helyben tanul!
Részletfizetési lehetőséggel.
Gépkocsi-választási lehetőség.
Számítógépes oktatás és számítógépes vizsgára való 
felkészítés!

Ingyenes tankönyvhasználat!
TAnFOLyAmnyITÓ: mInden HéTen Kedden 19.00 ÓrAKOr

érdeklődni: Tóth Balázs 06 30 9376499
Baksai Gábor 06 30 916 3286

Afsz.nyt.szám: 1/533010

Ha Önnek saját maga által okozott gépjárműkára van és ren-
delkezik CASCO biztosítással, de sokallja az önrészt, akkor 
kérje díjtalan tájékoztatónkat arról, hogy a javítás mértékétől 
függően mekkora részt tudunk átvállalni az ÖN részéből!

Amennyiben az Ön autójában egy másik jármű okozott kárt, 
akkor az okozó jármű felelősségbiztosítása fizeti az Ön kárát. 
Ebben az esetben, ha a javítással a műhelyünket bízza meg és 
a javítás nettó végösszege meghaladja a 250.000 Ft-ot, akkor 
teljesen mindegy mennyi  üzemanyag volt az autójában – mi 
teletankoljuk saját költségünkön és azt számlával igazoljuk.

Elérhetőségeink:
Auto Quality Kft.
Veszprém, Lahner Gy. u. 12.
Tel.: 70-3342-976
www.autopolir.hu 

 CaSCóS önréSz jóváíráS

 teletank akCió

	vargáné emma – Felsőörs, Alsóörsi út 1. 06/87-477-067; 06/20-484-
6309. Konfekcionális és egyéb termékek varrása, javítása, patentozása. Ki-
sebb kárpitosmunkát is vállalok. Forduljon hozzám bizalommal, segítek!

  jöjjön el és válogasson kedvére! Új és használt -ruhák, cipők, táskák; - 
játékok, könyvek; -használati tárgyak; -bográcsállvány, halfőző, viráglépcső, 
mosogató stb. Időpontja: 2012. március 17. (szombat) 9.00-13.00 óráig. He-
lye: Lovas, Balatoni út 59. Amire az egyiknek már nincs szüksége, az a má-
siknak kincs lehet…

 kiadó kisebb házat keresek hosszú távra Felsőörsön. Nyaraló is érdekel. 
Tel.: 20/925-0029, Hadnagy Judit

aPróHirDetéSek

Felsőörs község decemberben emlékezett 
díszpolgára, a katolikus hívek egykori plébáno-
sa, Dr. Körmendy József prépost születésének 
100. évfordulójára. Mi, a családtagok az egyház-
község szervezte ünnepi szentmisén adtunk há-
lát nagybátyánkért, hogy a közelmúltig életé-
nek példájával erősítethetett, bíztathatott ben-
nünket a helytállásban Isten és ember előtt. Az 
ünnepi szentmise előtt a Civil Baráti Kör ven-
dégei voltunk a Civilházban, ahol Tislér Anikó 
a Felsőörsért Közalapítvány titkárasszonya kala-
uzolásával végigjárhattuk azt az életutat, amely-
nek egyes részei számunkra is tartogattak meg-
lepetéseket. Ezek elsősorban Felsőörshöz kap-
csolódtak. A kiállítás a tárgyakhoz fűzött ma-
gyarázatokon túl azt érzékeltette, hogy a jóin-
dulatú közeledés mindig viszonzásra talál. Ő el-
fogadta a falut, a falu elfogadta őt. Ez a kölcsö-
nös megbecsülés az évtizedek alatt barátság-
gá, ragaszkodássá növekedett. Oly mértékben, 
hogy az annyira szeretett szülőhely helyett itt, 

Felsőörsön kívánt nyugodni. Temetésén meg-
tapasztalta a család azt a ragaszkodást, amellyel 
a felsőörsiek körülvették. Kenézné Berei Györ-
gyi polgármesterasszony búcsúztatója még ért-
hetőbbé tette számunkra nagybátyánk döntését 
végső nyughelyéről. Nemcsak híveivel, hanem a 
falu közösségével maradt. A kiállításon ugyan-
ez látható is volt. A Civil Baráti Kör tagjai vé-
gigkövették a több mint félszázados lelkipászto-
ri és tudományos munkával eltelt életet, szere-
tettel gyűjtötték össze és rendezték szép bemu-
tatóvá, mintegy születésnapi ajándékul. Ez aján-
dék volt a családtagoknak is. Köszönjük a Civil 
Baráti Kör tagjainak, Varga Lászlóné elnök asz-
szonynak az önzetlen fáradozást, a sok-sok iz-
galommal járó munkát. Hisszük, hogy a köszö-
net nem fog elmaradni az ünnepelt részéről sem. 

Neki most is vannak lehetőségei, nem feledke-
zik meg az Úr előtt sem Felsőörsről. Az ünne-
pi szentmise után agapé várta a megemlékező-
ket. Itt a háttér országnak, a felsőörsi asszony hí-
veknek köszönjük meg segítőkészségüket. Meg-
emlékezve mindazokról is, akik egykor Erzsébet 
nővérrel, Erikával együtt segítettek a plébániai 
háztartásban. Időrendben utoljára, de nem utol-
sósorban köszönjük a Felsőörsi Hírmondóban 
olvasható szép és tartalmas összefoglalást nagy-
bátyánk életútjáról, Piller Róbert egyházközsé-
gi elnök és vitéz Ajtós József László esperes-plé-
bános írását. Ők tevékenyen vették részt emlé-
kének maradandó megörökítésében is. Felsőörs 
Dr. Körmendy József emlékének megbecsülésé-
vel saját közösségét becsüli meg. Őrizzék és kö-
vessék a békességre és kiengesztelődésre törek-
vő szellemiségét! Isten áldása legyen Felsőörs jó-
akaratú polgárainak életén és munkáján!

Budapest, 2012. febr. 12.
Dr. Körmendy Kinga

Köszönet 
az emlékezőknek

Kedves Énekelni Szerető Barátunk!
Várunk Téged a családias hangulatú Búzavirág Népdalkörünkbe. Kotta-
olvasás nem szükséges.
Ami vár: ünnepélyeken, ünnepélyes alkalmakon való fellépés, vidám hangu-
latú, jól szervezett próbák, felkészülést segítő anyagok, kották, ruhák. Éneke-
lünk népdalokat, egyházi énekeket és más szórakoztató műfajokat. Várunk 
mindenkit, aki vállalja a felkészülés alatti fegyelmezett munkát és a fellépé-
seken az örömteli éneklést.

Próbák a Polgármesteri Hivatalban illetve a Civilházban
hétfőnként  17-18 óráig.

Jelentkezés  20-516-82-19


