
Egyszerre több legyet is ütünk egy csapásra,
ha az általunk tervezett módon megvalósul
a Körmendy prépost utcában lévő Malom -
völgy Általános Iskolánk bővítése. Márpedig
egy újabb, 2017. decemberi kor mány ha tá -
rozat értelmében most érkezett el a törté -
nelmi pillanat arra, hogy hiányosságainkból
jelentősen lefaragjunk.

Az iskola bővítésével ugyanis nem csupán a
tanteremgondokkal küszködő iskolánk
férőhely-hiánya fog megoldódni. A pár éve
bevezetett mindennapos testnevelés feltételei
is adottak lesznek a tornaórák időjárástól
független, fűtött helyen történő megtar -
tására, elfeledhetjük a jelenlegi kényszerű

szükségmegoldásokat. A tantervbe épített
sportfoglalkozások mellett a szabadidős
sport és az utánpótlás-nevelés is Felsőörsön
eddig nem látott lehetőségekhez jut. A torna -
terem megépülésével nem csak sport számára
alkalmas fedett helyet kapunk, hanem a falu
hiányzó, megfelelő méretű fűtött közösségi
terének kérdése is megoldódik egyben.
Ráadásként pedig egy új főzőkonyha-étkező
kialakításának lehetősége is megnyílik az
újonnan megépülő és a régit folyosóval
összekötött épületben.

A beruházást, állami fenntartású iskoláról
lévén szó, az állam (Nemzeti Fejlesztési Mi -
nisztérium) fogja lebonyolítani. A több száz -
millió forint értékű támogatás odaítélésében
nagy szerepe volt országgyűlési kép vi -
selőnknek, Kontrát Károly Úrnak, anyaisko -
lánk és a Veszprémi Tankerület vezetésének,
Róka József és Szauer István igazgató Uraknak,
és nem utolsó sorban a Malomvölgy Iskola in-
tézményvezetőjének Kovácsné Bognár Gabriel-
lának, tanári karának és mindazon szülőknek,
nagyszülőknek, akik tavaly aláírták a „Tor-
natermet Felsőörsnek” című petíciót. 

Az egész falu nevében ezúton köszönöm
mindannyiuk támogatását!

SZABÓ BALÁZS

POLGÁRMESTER

Iskolabővítés tornateremmel
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Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-
testülete 2017. december 18-án közmeghall-
gatást, majd ezt követően nyílt ülést tartott.
A köz meghallgatás első napirendi pontjaként
tájékoztattam a jelenlevőket az önkormányzat
2017. évi munkájáról és a 2018. évi tervekről,
majd a lakóhelyi környezet állapotának ala -
kulásáról. Az ülésen elsők között tárgyalta a
képviselő-testület a „Felsőörs, Malom-völgyi
kutak és a Lovasi-séd összefüggés vizsgálata és
ökológiai vízigényének meghatározása” című
tanulmányról készült vezetői összefoglaló jelen-
tést és az ez alapján teendő további intéz ke -
déseket. Ennek megfelelően időközben
el készült egy újabb tanulmány is, ez alapján
kezdeményeztük az illetékes Balaton-felvidéki
Nemzeti Parki Igazgatóságnál a Malom-völgy
mésztufás forrásokként (7220-as számú Natura
2000 élőhely) történő kijelölését és annak nyil -
vántartásba vételét.
A következőkben a testület a szolgáltató
kérésére tárgyalta a gyermekétkeztetés, szociális
étkeztetés díjairól szóló rendeletek módosításá-
nak tervezetét.

Ezek után településrendezési kérdéseket tár-
gyalt a testület.
Újból napirend volt a bölcsődeépítés kérdése
tekintettel arra, hogy a kormány 95 millió
forint támogatást ítélt meg önkormány -
zatunknak a bölcsőde építésére. Ezt figyelembe
véve a képviselő-testület határozott a korábban
megtervezett bölcsőde méretének nagyobbí -
tásáról, valamint a leendő épület olyan elhelye -
zéséről, hogy amiatt az óvoda ősparkjának
egyik termetes vadgesztenye fáját ne kelljen
kivágni. Ezzel együtt elhatározta a kérdéses fa
műszeres vizsgálatát is.

A képviselők döntöttek arról, hogy Felsőörs a
2018-as évben is csatlakozik a „Magyarország
legszebb konyhakertjei” programhoz, és idén is
meghirdeti a legszebb konyhakertek versenyt.
A Felsőörsi Hímzőkör által alapított Örökség
díjra a képviselő-testület egyhangúan Rásky
Mihálynét jelölte.
A kérelmezők javaslatát elfogadva az önkor-
mányzat a 040/11-es helyrajzi számú közutat
Sáfrány utcának nevezi el.

2018. január 15-én a képviselő-testület rend-
kívüli nyílt ülést tartott. Az ülé sen a képviselő-
testület határozatot fogadott el arról, hogy
csatlakozik a Megyei Jogú Városok Szövetsé gé -
nek felhívásához és elutasítja a bevándorlásszer -
vező irodák nyitását Magyarországon, így
Felsőörsön is.
Döntés született arról, hogy a Faluház külső
felújítására megnyert két pályázat közül a ked-
vezőbbet valósítja meg az önkormányzat.
A képviselők döntöttek egy másik pályázat meg-
valósítási céljáról is. A „Helyi identitást és
közösségi együttműködést segítő fejlesztések
támo gatása” c. (LEADER) pályázatra a Fő-kút
vagy más néven Milleniumi emlékpark és szabad -
téri színpad épített és természetes környezetének
fej lesztését jelölte meg pályázati célként.

A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyző -
könyveit községünk honlapján (www.felsoors.hu)
az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menü -
pont alatt olvashatják.

SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Önkormányzati hírek

A veszprémi Laczkó Dezső Múzeum munka -
társai és civil fémkeresősök összefogásával a
múlt év végén a felsőörsi elDobogó Lovas
Iskola területén végeztünk terepbejárást, amely
egy mára csak föld alatti nyomaiban kutatható
római épületegyüttes közvetlen környezetét
érintette. Az egész napos terepi munka során
számos bronztárgy – főként érmék és néhány
ruha kapcsoló tű maradványa – került a
múzeumi gyűjteménybe. Különös leletnek
számítanak a római érmék és ruhakapcsoló tűk,
illetve a római időszakot követő népvándor-
láskor leletei.
A lelőhelyen végzett kutatás az 1055-ös tihanyi
alapítólevél idején már ismert hadiút tervezett
tájrégészeti szempontú vizsgálatának első ál-
lomásaként szolgált. Ebben az évben a
Nemesvámos és Litér közötti útszakasz tágabb
környezetében vizsgáljuk a lelőhelyeket, illetve
az egykor itt futó, a római és a középkorban
használt hadiút nyomvonaláról szeretnénk
pontosabb képet nyerni. Az összegyűjtött tár-
gyak állagmegőrzésre, majd leltárba vételük
után kiértékelésre kerülnek. Jelenleg a bekerülő
anyag nagy mennyisége miatt azok értékelhető,
bemutatható állapotba hozatala komoly ki-
hívást jelent a múzeum számára. A szükséges
munkaerő bővítésre folyamatosan keresünk pá-

lyázati forrásokat és egyéb anyagi segítséget.
Felsőörs régészeti és egyéb kulturális vonatkozás-
ban is gazdag területe a megyének. Ennek a kul-
turális kincsnek a megóvása közös feladatunk.
A Laczkó Dezső Múzeum célkitűzései között je-
lentős a helyi közösségekkel való partneri kap -
csolat kiépítése és – jennek következményeként-a
közvagyont jelentő régészeti tárgyakat fosztogató
műkincskereskedők mozgásterének csök ken tése.
Munkánkhoz várjuk a civil kutatók, fém -
keresőzők segítségét, illetve keressük a helyi is-
meretekkel rendelkező lakosok barátságát.
Kutatási eredményinkről szívesen beszámolunk
párbeszéddel egybekötött helyi előadás for-
májában is.
A kutatásban a múzeum részéről Csirke Orsolya
római koros régész, Pálffy Sándor restaurátor és
Péterváry Tamás vettek részt. A civil kutatók
közül Barcza Norbert, Krámli Máté, Krámli
Zoltán, Molnár Miklós, és Sándor Lajos segítet-
ték a munkánkat.
Köszönettel tartozunk Csontó Zoltánnak, az el-
Dobogó Lovas Iskola tulajdonosának a kutatási
helyszínen való szíves fogadtatásért, Szabó
Balázs polgármesternek. Külön köszönettel
tartozunk dr. Kulcsár Tamásnak, aki személye-
sen is megtisztelt minket a kutatás napján. Iz-
galmas időszak előtt állunk, és a Laczkó Dezső

Múzeum részéről örömmel fogadjuk a felsőörsi
közösséggel kialakuló partneri kapcsolat foly-
tatását.

PÉTERVÁRY TAMÁS

A Laczkó Dezső Múzeum régésze
petervarytamas@ldm.hu

06-20/548-6136

Régészeti fémkeresős kutatások Felsőörsön

1. ábra Római ruhakapcsoló tű töredéke

2. ábra Római érme a IV. századból

3. ábra Római fogadalmi ólomtárgy

1.

2. 3.
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Hol a boldogság mostanában?
Minél jobban beszorít a tél a házba, annál jobban vágyunk a társaságra.
Nyáron könnyű volt, a szomszéd Vali nénivel megbeszéltük a gyümölcs -
termést, vagy átsétáltunk Imre bácsihoz a lányokkal virágot, lestyán-
bokrot csodálni, vagy csak barangoltunk a hegyoldalon a lepkék
nyomában. Régen faluhelyen ott volt a kispad, nyáron, aki tehette, kiült,
az arra járók letelepedtek mellé, vagy megálltak egy-két jó szóra. A mi
falunkban nem látok kispadokat, vagy azért, mert forgalmas út szeli
ketté a települést, vagy, mert mi is elvárosiasodott, sietős emberek let-
tünk. Kár. De hát télen egyébként sem ülne ki senki a kispadra, dide -
regve sietünk a dolgunkra, fűtött kocsiból integetünk a másiknak.
Télidőben a templom is megedzi a híveket, a karácsonyi istentiszteleten
hidegebb volt odabent, mint kint. Csak a lelkész asszony meleg szavai
enyhítették a cudar időt...
Hol lehet ilyenkor egymással találkozni? Kocsmában, templomban, vágja
rá a rutinos olvasó, ott lehet megtudni, mi történik mostanában a faluban.
(Én csupán egyszer jártam a helyi kocsmában – buborékos vízért mentem,
hiába –, de azt a bizonyos társasági hangulatot nem éreztem, mindenki a

poharával volt elfoglalva.) Nemrég egy klasszikus vidéki elfoglaltságra kap-
tam értesítőt: fonóra hívtak a Civilházban. Ha mar rájöttem, nincs is ennél
nagyszerűbb foglalatosság ilyentájt. Igazi ko sarat készíthet az ember
a hosszú, korán sötétedő vasárnap délutánon. Hosszan készülődik ember
a munkálatra: legelőször meggyőződik, van-e, aki a gyermekekre vigyáz,
hiszen a kések, ollók között nem lehet szaladgálni. Aztán jön a töprengés,
milyen kosárkát is szeretnénk készíteni: legyünk-e nagyravágyók, s mindjárt
fahordó kosarat fonjunk, vagy kezdjük csak szerényen egy szimpla kis ke -
nye ressel? És persze egyfolytában izgulunk, összegabalyodik-e a kezünkben
a sok szál, vagy Kármen segítségével meg tudjuk szelídíteni a vesszőket? 
Téved, aki azt hiszi, hogy a vesszőkkel való izgalmas bajlódás itt a lényeg.
Csodákat! Az, amit közben hall az ember erről-arról. Kár tagadni, időnként
jól esik egy ilyen kis terefere… Kellenek az ilyen összejövetelek. Kiemelik
az embert a szürke mindennapokból, a végtelennek tűnő januárból. 
Jut eszembe, nagy lelkesedéssel várom a farsangi mulatságot. Már hó-
napokkal ezelőtt a lelkemre kötötték, hogy oda aztán mindenképpen
el kell mennünk, merthogy ez az év jeles eseménye. Maskarát ölteni
kötelező, akárcsak táncparkettre perdülni. (Utoljára, még iskolásként,
Bokros-csomagnak öltöztem be. De az már régen volt, idén el szeretném
kerülni a politikai áthallásokat.) Végső döntés még nem született
a toalettemről, annyi biztos, nem mindegy, hogyan mutatkozunk be az
igényes falubelieknek, akik egyébként humoros, nyitott emberek.
(És kellőképp szomjasak, a szilveszteri tűzijátékos hejehuja még hoz-
zánk, a szőlőhegyre is fölhallatszott…) 
Aztán persze kezdődik majd a böjt, a húsvéti készülődés. Rohan az idő. 

LUKÁCSNÉ PILHÁL ZSÓFIA

Helyreigazítás
A 2017. decemberi Hírmondó repülőoldalán sajnos

rosszul jelent meg a posta nyitva tartása!
A posta nyitva hétköznap 8.00–12.00-ig és 12.30–15.30-ig.

Az érintettektől elnézést kérünk!

A SZERKESZTŐSÉG

A december mindig rengeteg izgalmas programot tartogat Felsőörs
számára. December 8-án a Mikulást vártuk, amíg megérkezett, a Tintaló
Cirkusz előadásait élvezhettük kicsiny sátrukban! (Támogatta a Carpa -
ccio Étterem Alsóörs és az Omikron-DOKK.)
Ismét hallgathattunk karácsonyi és ünnepi dallamokat a Református
Parókián, ahol helyi zenészeink léptek fel és adtak koncertet. Köszönjük
a színvonalas műsort és a helyszínt a reformátusoknak!
Karácsonykor a katolikus templomban a Balatonalmádi Vegyeskart hall-

gathattuk, majd a templomdombon teát és forralt bort szürcsölve nézhet-
tük a Malomvölgy Általános Iskola és az Aprótorna csoport műsorát!
(Betanította: Gyöngy Veronika és Somogyi Zsuzsa).
Minden segítőnek és résztvevőnek köszönöm munkáját!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

Képes összefoglaló az 5. oldalon.

Ez történt decemberben…
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Pókhálós lepke

Atlanta lepke

Kis
rókalepke 

Nappali
pávaszem

A nagy csalán (urtica dioica) egyik legismertebb gyomnövényünk,
amely főleg nedves és nitrogénben gazdag bolygatott helyeken jelenik
meg. Így a művelésből kivont földeken, elhanyagolt gyümölcsösökben
és szőlőkben gyakran tenyészik, de megtalálható mocsaras területeken
is (pl. Malom-völgy forrásai körül részek). Ezt a növényt mindenki
messziről felismeri, s már a kisgyerekek hamar megjegyzik az első ko-
molyabb csípések után. Azt is sokan tudják, hogy gyógynövény is
(erősítő, vizelethajtó, vértisztító, stb…) és a haszonnövények számára
hasznos permet készíthető belőle. Vannak, akik még testüket is képesek
csapkodni vele, hogy ízületi fájdalmaikat csökkentsék. Kevesen tudják
azonban, hogy ez a növény számos rovarnak és lepkefajnak ad otthont.
A lepkék közül vannak olyanok, amelyek a csalánra petéznek. A peték
a csalánon alakulnak át először hernyóvá, s majd a hernyók bábbá, és
végül a bábból kikelve kirepül a kifejlett lepke. Ez a folyamat több hó-
napig is eltart. Ha a hernyókkal teli csalánt gyomirtóval kiírtjuk vagy
felszántjuk a csalánost, akkor a csalánnal együtt a lepke is elpusztul
(éhen hal). A damilos fűkasza használata esetén is sok hernyó elpusztul
a szecskázás, aprítás miatt. A hagyományos kasza használata esetén vi -
szont a hernyók jó eséllyel túlélik az időszakos táplálékhiányt, mivel a
csalán hamar kihajt újra. Leggyakrabban nappali lepkékkel talál kozunk,
amelyek közül a legszebbek a csalánon élnek. Ilyen pl. a nappali pá-
vaszem és az atalanta lepke is. Mind a kettő védett faj és a zártkert-
jeinkben megbújó csalánosokban nevelkednek. Meg őrzé sükhöz
elengedhetetlen, hogy kertjeinkben hagyjunk meg egy kis részt a csalán-

nak. Én is így teszek, amikor a házam mögötti árnyékosabb részben
megbújó csalánost nem kaszálom. Egy másik érdekes faj a pókhálós
lepke, amely a faluban nem, de a nedves és párás helyeken lévő
csalánosokban még gyakori. A képen látható tavaszi kikelésű pókhálós
lepke az Alkút-forrás körüli csalánosban került lencsevégre. Sajnos a kis
rókalepke, amely a 80-as és 90-es években még tömeges volt Felsőörsön,
eltűnt. Ez a faj nem csak nálunk veszett ki, hanem szinte az egész ország-
ban. Ma már csak nagyon eldugott völgyekben él. Drámai megfogy-
atkozásának okai nem tisztázottak, mivel kizárólagos tápnövénye a
csalán, ma is az ország minden helyén megtalálható. Szerencsére vannak
arra utaló jelek, hogy a fogyása az utóbbi években megállt és újra ter-
jeszkedni fog. Kár volna, ha ezzel a szép lepkefajjal szegényebbek marad-
nánk Felsőörsön. Visszatelepedését biztosan segíteni lehetne azzal, ha
egyre több helyen visszaállnának a hagyományos gazdálkodási mó-
dokhoz és felhagynának a gyomirtók és rovarölő szerek használatával.

VARGA SZABOLCS

Szót kér a csalán

( forrás: wikipédia)
Földi Hanna (4. osztályos) levele a Mikuláshoz



GÁTY FERENC 1899. február
10-én született Pápán Gáty Zoltán
zenetanár ötödik gyermekeként.
Tanul mányait a Pápai Református
Kollégium Gimná ziu mában, majd
Pápai Teológián folytatta. Bala-
tonkenesei segédlelkészkedése után
1922-ben skóciai tanulmányút ra in-
dult Aberdeenbe és Edinburghba,
amely felejt hetetlen élményt jelen-
tett számára. Hazaérkezve elvette
feleségül Hatvani Lajos tanító -
képez dei zenetanár lányát, Rózsát.
1924–27-ig Veszprémben hitoktató
lelkészként szolgált. 
1927. december 12-én volt a refor-
mátus lelkészválasztó gyűlés Fel-
sőörsön. Ezen az elnöki tisztet
Dr. Szász Ferenc veszprémi főgond-
nok töltötte be. Részt vett a presbi -
té rium, a  gondnok, Vámos Gyula,
a református tanító, Rásky Imre, aki
a jegyzőkönyvet vezette. „A megje-
lentek egyhangú felkiáltással engem
választottak meg felsőörsi lelkipász-
torrá. Ebben én Isten rendelkezését
láttam és már december 31-én el is
foglaltam az állást. Átvettem minden
fontosat Hajda Gyula helyettes
lelkésztől, aki Fazekas Mihály pápai
püspöki titkárrá való kinevezése után
vezette a szolgálatot.” – írja vissza -
emlékezéseiben GÁTY FERENC
nagytiszteletű úr. Száraz, hideg volt,
mikor a módosabb felsőörsi gazdák
nagy teherbírású szekereikkel a fiatal
lelkész házaspár bútorait a parókiára
szállították. Az idősebb Angyal Imre
bácsit említi, aki mint ügyes kezű
mester segített a lakberendezésben.
A parókia abban az időben szépen
rendezett állapotban várta a be -
költözőket, minden helyiségben
míves cserépkályhákkal, csak a magas
falak miatt meglehetősen nehéz
kifűtéssel. Hosszú, 56 éves szolgá -
latukkal maradandót alkottak. Lelki
gondozói szolgálatukra különösen az

’50-es évek nehézségei között nagy
szükség volt. Közel 60 felsőörsi gyer-
meket tanítottak meg a zene sz-
eretetére. Rózsika néni szolfézst,
zongorát tanított, tiszteletes úr pedig
vonós hangszereket. Így hoztak létre
egy gyermek zenekart, melyhez a
hangszereket is előteremtették és a
falu kulturális életének zászlóvivőivé
váltak. Repertoárjukban főleg
klasszikus művek és  népdalok szere-
peltek. „Boldog az a nép, aki tud ün-
nepelni, boldog az a pap, akit népe
50 év után is olyan szeretettel vesz
körül, mint ifjúsága idején.”
Az Országos Honismereti Szövetség
2017. november 2–5-ig Veszprém-
ben tartotta XXII. Országos Honis-
mereti Akadémiáját, ahol Szellemi
foglalkozások, értelmiségi dinasztiák
címmel  Kerpel Péter József, a Pápai
Református Kollégium földrajz-rajz
szakos művész tanára (Gáty
nagytiszteletű úr unokája) mutatta
be a nagy hírű család történetét, a
mintegy  70 Kárpát-me dencei  fiatal
résztvevő  előtt. Csak ízelítőül: Gáti
István (1749–1843) nyelvész,
tankönyvíró és a gyorsírás atyja,
akinek műveit a szatmári református
gimnázium őrizte meg könyvtárában.
Többek között:  A természet his tó -
riája, Elmélkedés a magyar dialektus-

ról és helyesírásról, A Fontos-Beszéd
Tudománya, vagy OratoriaI. II. Jó -
zseftől Máramaros megye táblabírá-
jaként nemesi oklevelet is kapott,
innen származik a családi címer. Gáty
István (1780–1859) akadémikus,
feltaláló mérnök Budapest első
árvízvédelme tervének kidolgozója és
az első magyar zongoraiskola írója)
Gáty Zoltán (1856–1928) pápai
zeneszerző, zenetanár 1884. január
30-án kelt Zeneakadémián szerzett
diplomáját Erkel Ferenc igazgató írta
alá. A pápai zeneiskola és a Jókai Kör
megalapítói között is ott találjuk, ver-
sei közül pedig a legnagyobb Él még
a Magyarok Istene! című. Így jutunk
el a család történetben napjainkig,
amikor is a neves leszármazottak utó-
dai, köztük a településünkön is
tisztelt és nagyra be csült dr. Gáty
István, gyermekgyógyász, Nemes
Kálmánné (Gáty Ildikó) tanítónő,
Kerpel Péter, az unoka, – aki 2000-
ben megírta a család történetét, –
létrehozták a Gáty Alapítványt a
tehetséges, hátrányos helyzetű fiat-
alok számára. A pápai első könyvbe-
mutató után, a második Felsőörsön
volt 2001-ben februári tea estünkön.
Ennek bevételét a Hősök kertje
kerítésének elkészítésére használtuk
fel. 2002-ben farsangi tea estünkön
megszerveztük a volt gyermek
zenekar tagjainak találkozóját, ahol
Rásky Mihály és Angyal Imre
hegedűszóval kísérte Kaszás Zoltán
énekét Gáty tiszteletes úr kedves régi-
régi dicséretével emlékezve:
„Egyetlen forrása minden kegynek,
Egyetlen mentsvára lelkemnek, Jézus,
Te Megváltó, s üdvöt hozó, Moss
meg és tégy fehérré, mint a hó,
Miként a hó.”  2003-ban posztumusz
Felsőörs Díszpolgára címet kapott. 

RÁSKY MIHÁLYNÉ

TANÁR

Felsőörs anno
Akikre büszkék vagyunk: A Gáty család története
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1911. december 12-én született, Külsővaton földműves
családban. Kisgyermek korától érezte a papi hivatás iránti
vonzalmat, melynek elfogadására édesanyjától is
buzdítást kapott. Gimnáziumi éveit Pápán a bencéseknél,
majd Veszprémben a piaristáknál töltötte. A papi szem-
inárium elvégzése után Rott Nándor megyés püspök úr
szentelte pappá 1935-ben. A háború előtti években kis
falvakban szolgált káplánként. 1938-ban a Budapesti
Pázmány Péter Egyetemen kánonjogból doktorrá avat-
ták. 1939-ben Bécsben a Collegium Hungaricumban
végzett kutatásokat Volkra Ottó püspök életéről. Nyárá-
don volt plébános, amikor tartalékos tábori lelkészként
75 évvel ezelőtt a frontra hívták. Főhadnagyi rangban sú-
lyos hónapokon át szolgálta hazáját a keleti fronton Urív
környékén, ahol az oltár mellett maradt akkor is, mikor
a fegyverek már a közelben dörögtek. És temetett, teme-
tett, egyre többet…. Egy korabeli fotón látható, amint
egyszerre 45, festetlen deszkakoporsóba nyugvó elesett
honvédet búcsúztat.  Édesanyja imái és a Jó Isten szeren -
csésen hazavezérelte. A II. világháború utáni nehéz évek-
ben többször zaklatta az ÁVH, papi hivatása is veszélybe
került. 1961-től sokszor keserves, de néha boldogságot is
nyújtó felsőörsi esztendők következtek. A prépostsági
épületben nem lakhatott, így a templom közelében bérelt
egy kis szobát. Fanyar humorral emlékezett vissza erre az
időre: „Akkoriban napot ettem, vagyis minden nap
máshol, egy-egy jólelkű felsőörsi családnál kaptam
ebédet.” Élete fő művének tartotta az ősi prépostsági
temp lomunk évekig tartó felújítási munkálatainak
irányítását, melyről naplót vezetett. Büszkén vallotta: „Ez
az ország egyik legszebb falusi temploma, olyan, mint egy
székesegyház, kicsiben.” Szelíden, alázattal szolgált. Min-
denkit meg tudott szólítani, tisztelte, becsülte a kétkezi
munkát. A falu más vallású lakóihoz is így viszonyult.
Életútja itt futott össze a református Gáty nagytiszteletű
úrral és édesapámmal, Kozma László evangélikus isko-

laigazgatóval – (akkor még létezett a 8 osztályos általános
iskola) – és már ökumenikus módon szervezték a falu
kulturális közéletét. Szüleim házában gyakran találkoz-
tak, és sakk partik közben alakult ki a nemzeti ünnepek
forgatókönyve: a református lelkész zenekara, az igazgató
iskolájának ünnepi műsora, a katolikus olvasókör épü -
letében előadva, többször általam konferálva.
Sikerült elérnie a prépostsági épület részleges vissza-
adását is. Tudós pap volt, 1972-től ő vezette az érseki
könyvtárat és levéltárat, majd ennek igazgatója lett 1996-
ig. 1980-tól Címzetes Felsőörsi prépost. Számos kitün-
tetése közül csak néhányat: 
• II. János Pál apostoli áldás - 1984.
• Kodály Zoltán közművelődési és művészeti díj – 1995.
• Pro comitatu Veszprém emlékérem – 2001.
• Felsőörs község díszpolgára – 2003.

2005. július 24-én (búcsúi szentmise) falunk lakói
körében ünnepelte rubint miséjét, melyet vitéz Ajtós
József László esperes plébános (ma rátóti prépost) felejt -
hetetlen módon szervezett meg. Körmendy József pré-
post úr 2005. november 7-én, életének 94. évében,
áldozó papságának 71. évében Veszprémben, a várban
lévő Szent Ferenc Papi otthonban hunyt el, a magyar
történelem ama nevezetes helyszínén, ahol ő maga a pia -
rista gimnázium és papi szeminárium éveit töltötte.
Temetése kívánsága szerint 2005. november 12-én a fel-
sőörsi temetőben volt. Emlékére – a Katolikus Egy-
házközség kérésére – a Batthyány térről nyíló utcát
Körmendy prépost utcának nevezték el, a préposti kúria
falán pedig emléktábláját is felavatták. Körmendy József
prépost úr 100. születésnapi hálaadó szentmiséjét 2011.
december 12-én Dr. Márfi Gyula veszprémi érsek,
metro polita mutatta be. „Minden létezőre kiáradó sze -
retet megtestesítője volt rendkívüli tudós, toleráns,
türelmes ember, aki szívén viselte a felsőörsiek gondjait.
Személye és élete példaértékű volt, s az lehet ma is.”
Sok-sok feladatot adott neki Jézus Krisztus. Beszélt papi
életéről, amely kemény élet volt, de soha nem megalkuvó.
A keménységet és az alku nélküli életet édesanyjától
tanul ta és az édesanyai intelem elkísérte egész életútján.
75 év távlatából is tudjuk miként buzdította tábori
lelkészként a katonákat az Isten és a Magyar Haza sze -
retetére.

PILLER RÓBERT RK. EGYHÁZKÖZSÉGI KÉPVISELŐ

GYŰJTÉSE ALAPJÁN ÖSSZEÁLLÍTOTTA:
RÁSKY MIHÁLYNÉ

Felsőörs anno
Akikre büszkék vagyunk: Dr. Körmendy József prépost úr
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„A vers nem száraz tudásból terem;
A vers a bennünk élő végtelen” (Pete László Miklós)

2017. XII. 8-án másodikos tanulók részt vettek az Ányos Pál Német
Nemzetiségi Nyelvoktató Általános Iskola Ányos-napok keretében
meghirdetett versmondó versenyén.
Köszönjük annak a szülőnek, aki elszállította a tanulóinkat Nagy -
esztergárra, így lehetőség nyílott arra, hogy négy másodikos tanuló in-
duljon versmondással az Ányos-napokon.

Pásztor Margaréta, 2. osztály: La Fontaine: A kakas a macska és az egérke
Szabó Regő, 2. osztály: Kányádi Sándor: Hallgat az erdő
Lipovszky Rebeka, 2. osztály: Kányádi Sándor: Tavon
Takács Eszter, 2. osztály:Zelk Zoltán: Anyu végy egy hegyet nekem című
versét szavalták el.

Tanulóink nagyon izgultak a megmérettetés miatt, de valamennyien hi-
bátlanul, helyes hangsúlyozással, szép kiejtéssel mondták el a verseket.
Büszkék lehetünk a felsőörsi kisdiákjainkra!
Amíg a zsűri döntött a tanulók karácsonyi kézműves foglalkozásokon
vettek részt. A díjak átadására délben került sor.
A szavalóversenyen  1. helyezést ért el Pásztor Margaréta, 2. helyezést ért
el Szabó Regő. Gratulálunk!
Az Ányos-napok keretében a „Színpompás természet” című rajzpályáza-
ton is indultak tanulóink.

Díjazottak  lettek: 
Vörös Botond 2. osztályos tanuló, Varga Léna 4. osztályos tanuló.
Gratulálunk! A rajzpályázaton nyertes tanulók felkészítését köszönjük
Ági tanító néninek és Adri tanító néninek is.

Iskolánk tanulói Balatonalmádiban a Vörösberényi Általános Iskolában
hangos olvasási versenyen is részt vettek, november 28-án.
A 2. osztályt képviselte: Tóth Lívia, Takács Eszter, Szabó Regő
A 3. osztályt képviselte: Nikl Zsófia, Németh Zsófia, Pozsgai Boróka
A 4. osztályt képviselte: Varga Léna, Szabó Kincső, Horváth Dóra
Nikl Zsófia első helyezést ért el a harmadikosok évfolyamában.
Gratu lálunk neki is és osztályfőnökének Jutka tanító néninek is!

HEGYVÁRI SZILVIA – TANÍTÓNŐ

Irodalmi babérok a Malomvölgy Iskolában

Ányos-napi kézműveskedés. Nemcsak jól szavalnak, de ügyesen bánnak az
ollóval is. (Balról haladva: Szabó Regő, Takács Eszter, Pásztor Marga réta,
Lipovszky Rebeka)
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A kertben hinták, homokozó, a kert végében erdő, közelben a Balaton.
A vadonatúj épület modern kényelemmel berendezett – Felsőörsön a
Bárókerti Vendégházban minden adott a felhőtlen családi kikapcso -
lódáshoz.
– Úgy rendeztük be a pályázati pénzből 2014-ben megépített vendég -
házunkat, hogy az a többgyermekes családoknak, akár két-három
gene ráció együttes pihenésének maximálisan megfeleljen. A miénk is
több gyermekes család, tehát első kézből ismerjük az igényeket.
Az országban kirándulva sokszor éreztük azt különböző szálláshe-
lyeken, hogy mi ennél jobbat tudnánk kínálni – meséli dr. Pásztor
István kör nye zet mérnök, aki feleségével, a színháztörténész
Annamáriával együtt működteti Felsőörsön a Bárókerti Vendégházat. 

– Hogyan kerültek a turizmusba? 
– Mindig is szeretünk volna egy több lábon álló családi vállalkozást
létrehozni. A vállalkozás első lábaként, a helyi adottságokra alapozva,
pályázati forrásból létrehoztuk szálláshelyünket, ahova a vendégek
jöhetnek gyerekekkel, nagyszülőkkel, baráti családdal. Hatan-heten
kényelmesen elférnek. Van kiskád, etetőszék, kiságy, kerti játszótér,
mezítlábas ösvény. A gyerekek szabadon hancúrozhatnak a kertben.
A ház, bár külsőre nézve hagyományos parasztház, belülről kor -
szerűen felszerelt. Tisztaság van és szó szerint friss, illatos, ropogós
ágy nemű várja a pihenni vágyókat.  

Ha kirándulni szeretnének a vendégek, sokfelé elindulhatnak, például
a Malomvölgybe gyalogtúrázni, vagy kerékpárra pattanhatnak. Itt fog
elvezetni a hamarosan megépülő Veszprém- Alsóörs kerékpárút, ami
még inkább ösztönözni fogja a vendégeket a bringahasználatra. Tulaj -
donképpen egy ugrásra a Balaton, Alsóörs, Füred, Tihany, de a másik
irányban közel van Veszprém is a várral, az állatkerttel.

– Tíz pontra értékelték a Bárókerti Vendégházat a látogatók az
egyik inter ne tes portálon. Mi a titka a jó szálláshely szolgáltatás-
nak? 
– A kedvező ár/érték arányon túl a szívből jövő vendégszeretetet és
az élményszámba menő környezetet is díjazza a vendég. Röviden: szu-
per minőséget kell adni egy csodálatos régióban. A Bárókerti
Vendégház  (http://www.balatonriviera.hu/hu/partner/barokerti-
vendeghaz-felsoors.html) Felsőörsön ilyen hely. Aki egyszer itt megfor-
dul, az tudja mi a különbség egy luxus hotel és egy erdőszéli kis ház
között.  Az utóbbi ban nagy a szabadság, az ember otthon érzi magát,
miközben kint hempergőzik a fűben, vagy a gyerekek tyúkokat, macs -
kát kergetnek az udvaron, vagy friss gyümölcsöt szednek a fáról.
2018 hazánkban a családok éve. A Bárókertben minden nap a csalá-
dokról szól.

BARTUC GABRIELLA

A Balaton Riviéra arcai:
családok kedvence, a Bárókerti Vendégház

Most induló sorozatunkban bemutatjuk a Balaton Riviéra
Turisz tikai Egyesület felsőörsi tagjait, akik a többi szolgál-
tatóval és az önkormányzattal együtt azon dolgoznak, hogy
valódi túraközponttá váljon a település zarándok-,
kerékpáros- és lovas turizmussal. A Veszprém–Alsóörs
kerékpárút megépülése garantáltan megnöveli a vendégszá-
mot. Kellemes fagyizóval, cuk rász dával, kerékpáros megál-
lóhellyel már el lehetne kezdeni a fel készülést. 

Nemrégiben útjára indítottuk a Színes estek
sorozatot, mely keretében fényképes útibeszá-
molókat, előadásokat tartunk a Faluház Ta nács -
 termében. Célunk a szélesebb körű
is me  ret  terjesztés és a faluközösség összeková -
csolása. Januárban Portugáliáról hallhattunk
Lukácsné Pilhál Zsófiától élménybeszámolót, aki
három évet élt és tanult kint. Sokat megtudhat-
tunk a portugálok mindennapjairól, de múltjáról
és történelméről is. Legközelebb Bálint Bánk pszi-
chológus tart előadást február 13-án, a Házasság
hete alkalmából. Mindenkit várunk szeretettel!

DR. PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

Színes estek – Portugáliában jártunk
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• Fáradt, kimerült mégsem tud jól aludni?
• Ideges, szorong? Fáj a feje?
• Visszatérő egészségügyi problémái vannak?
• Szeretne leszokni a cigarettáról?

Szeretne egészségesebben élni,
könnyebben átvészelni

a betegségeket?

Jöjjön el, keressük meg együtt a megoldást!
Az alábbi kezelési technikákkal várom:

BIOREZONANCIA
Számítógép segítségével végzett felmérés, kezelés, mely sejt szintű in-
formációk alapján érzékeli és kezeli a felborult egyensúlyi energetikai
állapotokat.

Dr Wu-féle FEJMASSZÁZS
Célja a teljes test egészségének javítása, mégpedig a fej masszírozása,
kezelése által (érinti még a nyak, váll, karok, kezek területeit is)

TALPMASSZÁZS (reflexológia)
A láb reflexzónáin keresztül befolyásolni tudjuk az egyes szervek nem
megfelelő működését ezáltal az egész testi-lelki jóllétet.

Siklós Viktória
természetgyógyász-fitoterapeuta

Szeretettel várom hívását: 20-3505658

Balatoni Otthon Ingatlaniroda
Miért érdemes minket választani?
– fő célunk,hogy az eladó és a vevő is elégedett legyen
– rugalmasan az ügyfelek igényéhez igazodva péntek délután,

SZOMBAT–VASÁRNAP egész nap és munkaszüneti, illetve
ÜNNEPNAPOKON is nyitva!!!!

– teljes körű hitelügyintés díjmentesen 18 bank ajánlatát
összevetve

– ingatlanok eladása fix, kölcsönös egyezségen alapuló jutalékért
– áfamentesek vagyunk, Önnek nem kell áfát fizetnie a jutalék

mellett
– ingatlanok ingyenes bemutatása, megbízható szakemberek ki-

ajánlásával építkezés, felújítás esetén
– albérletét kiközvetítjük ügyfélkörünknek kedvező jutalékért
– feltöltjük nyaralóvendégekkel üresen álló nyaralóját kedvező

jutalékért
– lakástakarék pénztár,napelemprogram díjmentes tanácsadással
– az eladáshoz szükséges energetikai tanúsítvány elkészítése gyors

határidővel

Mindez egy helyen a Balatoni Otthon Ingatlanirodában !!!

http://www.balatoniotthon.hu/
Hívjon minket bizalommal : 06-30/3122-451

Kiss Zoltán okleveles ingatlanközvetítő
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