FELSŐÖRSI
VIII. évfolyam 5. szám 2014. július
Felsőörsi Önkormányzat Kiadványa

Hírmondó
Itt élünk – Lakner Tünde

23. Felsôörsi Falunapok
és Búcsú
2014. július 25-26-27.
Részletek a középsô oldalon

Napelemes közvilágítás Felsôörsön

Interjúalanyom egy kedves, fiatal hölgy. Miért pont
ő? Talán a beszélgetés végére
kiderül.
Egyszerűen már a kapuban
lenyűgöz valami. Egy kiskutya. A csengetésemre megjelenik, leül velem szembe és néz.
Én is nézem. Nem tudok betelni a szemével, annyira kifejező. Mélyről jövő bánat, szomorúság, de ugyanakkor öröm
és kíváncsiság is van benne. A
gazdájától, Tündétől tudakozódom felőle.
– Ő Frici kutyus, családunk
új tagja, a balatonfüredi menhelyről fogadtuk örökbe pár
hónapja. Remélem a szomorúság, amit felfedeztél, idővel
szépen lassan derűs bizalommá
változik a szemében.
– Mesébe illő az udvarotok,
házatok. Tele van élettel és
megannyi szépséggel. Kinek
köszönhető mindez és hogyan
tudta megvalósítani?

Az önkormányzat korábbi
döntése alapján 2014. június
20-án telepítették községünk
első napelemes közvilágítási
kandeláberét a belterület határának egyik közúti „csomópontjában”, az Almádi utca
- Hosszú utca kereszteződésében. A kandeláber ára nettó 380
ezer forint volt.
Azóta a rendszer tesztüzeme
folyik. Annyi azonban az éjszaka arra járóknak is feltűnik,
hogy a legmodernebb LED-es
világítótest kis mérete ellenére
is szokatlanul nagy fényerővel
és a hagyományos közvilágítástól szokatlan fehér fénnyel
rendelkezik. Teszi mindezt
úgy, hogy a hálózatról nem
vételez áramot (nincs is beköt-

ve a közvilágítási hálózatra),
úgynevezett szigetüzemű világítótestként saját akkumulátorából veszi a nappal, a nappali
világosságból (rossz idő esetén
akár csak a felhőkön átszűrődő
szórt fényből) gyűjtött energiát.
Az ilyen világításnak tehát
nincs rezsije minimális karbantartási költség mellett. Önkormányzatunk régóta tervezi belterületen a közvilágítással nem
rendelkező utcákban a közvilágítás további bővítését, melyhez
jó példa lehet a most kihelyezett
közvilágítási rendszer, amenynyiben – reményeink szerint –
hosszú távon is beválik.
Szabó Balázs, polgármester

– Köszönjük szépen! A
férjem, Józsi keze és szíve
munkáját tükrözi a ház és az
udvar. Mióta ide költöztünk,
folyamatosak a munkálatok
és a bővítések. Nagyon szeret

barkácsolni, fával és kővel
dolgozgatni. Hobbija még a
kertészkedés, melyet lassan
kezdenek meghálálni a bokraink, virágaink is.
– Mondanál pár szót magatokról?
– Katonaként laktunk és
dolgoztunk Szabadszálláson,
Pécsen, Székesfehérváron. Felsőörsre költözésünk előtt Józsi
Várpalotán belső ellenőrként
dolgozott, én Székesfehérváron
a humán osztály munkájába segítettem be. Aztán eljött az idő
és egyben a lehetőség is, hogy
a hajónk orrát más irányba tereljük.
(folytatás az 5. oldalon)
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának
képviselő-testülete 2014. június 17-én
rendkívüli ülést tartott. Az ülés egyetlen
témája a településrendezési hatósági eljárás lefolytatásáról szóló döntés ismételt
tárgyalása. Az ügy újratárgyalása (első alkalommal 2014. június 2-án foglalkozott a
témával a képviselő-testület) során a testület változtatott korábbi döntésén és mivel
a rendezési terv átfogó módosítását végző
tervező cég nem engedett a megajánlott árból, nem őt, hanem az olcsóbb, bruttó egymillió forintos ajánlatot adó Planteus Kft-t
bízta meg a hatósági eljárás lefolytatásával
és a szükséges alátámasztó munkarészek
elkészítésével.
2014. június 30-án rendes nyílt ülés kere-

Tájékoztató
A Felsőörsi Római Katolikus Plébánia pályázatot nyújtott be az Európai Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból támogatott Vidéki örökség
megőrzése céljából a Prépostsági
templom és közkert felújítás támogatására. A projekt támogatottsága 100%os, melyre a plébánia 16.880.493 Ft
vissza nem térítendő támogatást
nyert. A kivitelezési munkák kezdési
ideje 2013. július 08., várható befejezés 2014. október 01.
vitéz Ajtós József László
esperes, plébános

tében többek közt az alábbi közérdeklődésre számot tartó döntések születtek.
A testület hozzájárult ahhoz, hogy bérlő
kezdeményezésére a Szilvás utca I./2 szám
alatti bérlakásra fennálló bérleti szerződés
2014. augusztus 1. napjával közös megegyezéssel megszűnjön. Egyúttal döntés
született a megüresedő bérlakás bérbe adásának meghirdetéséről.
A képviselő-testület az érintett lakók ismételt kérelmére visszavonta 56/2014. (04.
22.) sz. kp. határozatát. Egyúttal döntött arról, hogy a Rózsa u. 19-23 számú ingatlanok előtt megépített nyílt burkolt árok lefedését elvégezteti a költségvetés beruházási
és felhalmozási kerete terhére.
2014. július 4-én ismét rendkívüli ülés-

re került sor, melyen a testület döntött a
Fotovoltaikus rendszerek kialakítása című
KEOP 2014-4.10.0/N azonosító számú
pályázaton való indulási szándékáról. A
részletek kidolgozása a pályázat beadásáig
folyamatban van, de korábbi terveinkhez
hasonlóan önkormányzati intézmények
napelemes rendszerrel való áramellátását szeretnénk ebből a pályázati forrásból
megvalósítani.
A képviselő-testületi ülések részletes
jegyzőkönyveit olvashatják községünk
honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’ menüpont
alatt.
Szabó Balázs, polgármester
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Ruhagyûjtô konténerek
A képviselő-testület ez év
áprilisi döntésének megfelelően, bővült a háztartásainkban keletkező szelektíven
gyűjthető hulladékok elhelyezésének lehetősége.
Májusban ugyanis megérkeztek szelektív gyűjtőszigeteinkre az új ruhagyűjtő
konténerek. Mindkét gyűjtőszigetünkre egy-egy konténer
lett kihelyezve. A szolgáltató
jelenleg teszteli az ürítés gya-

KÉRJÜK AZ AJTÓ
ZÁRÁSAKOR ÜGYELJEN
KEZE ÉPSÉGÉRE!

HASZNÁLTRUHA GYÛJTÕKONTÉNER
KÉRJÜK, HOGY A FELESLEGESSÉ
VÁLT RUHANEMÛIT ÉS CIPÕIT
TEGYE EBBE A KONTÉNERBE!
A RUHAGYÛJTÉST A TEXTRADE KFT. VÉGZI.
+36202483888

KÉRJÜK, HOGY A FELESLEGESSÉ
VÁLT RUHANEMÛIT ÉS CIPÕIT
TEGYE EBBE A KONTÉNERBE!

KÉRJÜK, HOGY A FELESLEGESSÉ
VÁLT RUHANEMÛIT ÉS CIPÕIT
TEGYE EBBE A KONTÉNERBE!
KÖSZÖNJÜK!

A RUHAGYÛJTÉST A TEXTRADE KFT. VÉGZI.
+36202483888

KONTÉNER
SZÁMA: 101

koriságát, így előfordult, hogy
tele ruhagyűjtő konténerrel
találkoztunk, amikor megunt,

Ha ilyet észlelünk, nyugodtan hívjuk a konténer
oldalán látható számot, vagy
jelezzék bizalommal az önkormányzat felé, ha problémát észlelnek.

használt vagy éppen használhatatlan ruháinkat, cipőinket
akartuk a konténerbe kidobni.

Csökkentse a szemét
mennyiségét, gyűjtse ön is
szelektíven hulladékát!
Felsőörs Község Önkormányzata

Tájékoztató

Helyesbítés

A Felsőörsért Közalapítvány
pályázatot nyújtott be az Európai
Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési
Alapból támogatott Falumegújítás- és fejlesztés keretében Közpark és akadálymentes sétány
létesítése támogatására a Civil Ház
udvarán. A projekt támogatottsága
100%-os, melyre alapítványunk
16.301.585Ft vissza nem térítendő támogatást nyert.
A kivitelezési munkák kezdési
ideje 2013. szeptember 30., várható
befejezés 2014. július 31.

Az előző 4. lapszámban Nagy József Emlékezés című írásában több név tévesen jelent meg, ezért a javított névsort és a fényképet újból közöljük.
Az észrevételeket köszönjük, a hibákért elnézést kérünk!
Szerkesztőség

Simon Gábor
Felsőörsért Közalapítvány
elnöke

A képen látható:
Lőrinc József oszt. főnök
Ács Antal igazgató
Vass Gusztáv
Nagy József
Rózsavölgyi Mihály
Sebők Iván
Korpádi Zoltán
Hollósy István
Barecs Eta
Tóth Éva

Farkas Erzsébet
Zámbó Éva
Fazekas Mariann
Zsigmond Júlia
Horváth Ilona
Szirbek Irma
Búzás József
Varga József
Steiger András
Horváth Ferenc
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Nyáron is figyeljünk egymásra
Itt a nyár! Megkezdődött az idegenforgalmi szezon, amely nemcsak a közvetlen Balaton-parti,
hanem a háttértelepülések életét
is megváltoztatja!
A pihenésre vágyó vendégek
mellett megnő az idegenek, az ismeretlen gépkocsival közlekedők
száma. Szép számmal akad köztük olyan, aki a nagyobb tömeget,
forgalmat, a nyaralók óvatlanságát kihasználva követ el bűncselekményt. Közülük kerülnek ki a
trükkös tolvajok, a besurranók, a
strandi tolvajok, a gépkocsik feltörői, „elkötői”.
A mások megkárosításának
szándékával érkezők a strandi forgatag mellett gyakran választják a
kis forgalmú, családi házas, nyaralós övezeteket, a parttól távolabb eső településeket, ahol kevesebb a mozgás, ahonnan dolgozni,
kirándulni, strandolni mennek az
emberek. De éppen ezeken az utcákon tűnhetnek fel az idegenek!
Mindnyájunk érdeke, hogy megelőzzük a bűncselekményeket!
Nagy segítség, ha a szokatlan
dolgokra, kérdezgető, nézelődő
emberekre a rendőrségre történő
telefonálással hívjuk fel a figyelmet. Több esetben előfordult már,
hogy a legegyszerűbb rendőri intézkedés, már az igazoltatás is

elriasztotta a bűnözőket vagy később segítette a nyomozást, egyegy bűncselekmény felderítését.
A telefonálással kapcsolatban
felhívom a kedves Olvasók figyelmét, hogy a megalapozatlan segélykérő bejelentések bármelyik
szervezet felé, mentők, tűzoltók,
rendőrség, szabálysértésnek minősül és komoly bírsággal jár.
Már ebben az évben is előfordult, hogy a közlekedési baleset
okozója elhagyta a helyszínt.
Tudjuk, hogy emögött gyakran
alkoholfogyasztás áll, a félelem
a lebukástól. Arra azonban nem
gondol a gépjármű vezetője, hogy
egy személyi sérüléssel járó koccanás, ütközés helyszínének elhagyása olyan bűncselekmény,
amely elzárással is sújtható az
eljárás végén. Aki nem áll meg
és nem segít a sérülést szenvedett
közlekedő embertársának, sokkal
nagyobb bajba kerül, mint a jogosítvány elvesztése egy időre!

Jelentős változás történt a Rendőrkapitányság életében. Elkészült
az új épület Balatonalmádiban
a Hadak útja 4-6. szám alatt. Az
autóbusz-pályaudvartól a Polgármesteri Hivatal felé, a Györgyi
Dénes Általános Iskola közelében.
Kollégáink június végén veszik
birtokba a korszerű elvárásoknak
megfelelő munkahelyüket.

Az idegenforgalmi szezonban
Kívánom, hogy a nyár Önöknek
számíthatnak rá, hogy a megerősítő erőkkel együtt rendszeresek és Kollégáimnak is rendkívüli eselesznek a közlekedési és közbiz- ményektől mentesen teljen el!
tonsági ellenőrzések nemcsak a
Stanka Mária r. őrnagy
közutakon, hanem szórakozóheBalatonalmádi
lyeken, a strandokon, a rendezvéRendőrkapitányság
nyeken egyaránt!

A Rendőrkapitányság elérhetősége,
az ügyfélfogadás rendje nem változik:
Pf: 46
E-mail cím: ugyelet.balatonalmadirk@veszprem.police.hu
Telefon: 88/438-711, 593-910, 593-920
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Itt élünk – Lakner Tünde
(folytatás az 1. oldalról)
A mozgalmas „katonaélet” után hiányzott valami az életünkből, egy kis nyugalom, befelé figyelés, új értékek keresése. 2006-ban költöztünk Felsőörsre és
hamarosan született három gyermekünk.
Marcell 8, Dorka 5, Ábel 3 éves. Azóta
sokat változott az életünk, a gyerekek
nagy „tanítómestereink” lettek, sokat tanultunk általuk önmagunkról és a világról egyaránt.
– Miért pont Felsőörsöt választottátok?
– Szerelem volt első látásra, a hely varázsa pillanatok alatt hatalmába kerített
minket. Mindenképpen a kulturális életéről híres Veszprém és a Balaton környékén szerettünk volna letelepedni. Amikor
lakóhelyet kerestünk, még nem is sejtettük, hogy a kettő között félúton egy ilyen
gyönyörű, természeti adottságokban gazdag kis falucska lesz az otthonunk.
– Mivel foglalkoztok?
– Mind a ketten asztrológusok vagyunk. Nagy öröm számunkra, hogy
együtt tanuljuk az asztrológiát és hogy
mindenben segítjük egymást. Amikor
elkezdtem tanulni, a négy év során többször is előfordult, hogy Józsi ült be helyettem az órákra és ma is sokszor együtt
beszéljük meg a képleteket. Azóta ő az
asztrológián belül kérdőasztrológiával
kezdett el mélyebben foglalkozni.
– Mi az asztrológia? Horoszkópszerű
jóslás?
– Lehetőség egy kis elmélkedésre
önmagunk felett, amelyre időről időre
szükségünk van. Jóslásra használni nem
érdemes, mert elsődleges célja nem a
jövő kutatása, sokkal inkább alkalmas
az emberi lélek mélyebb megismerésére.
Jung több, mint 30 éven át foglalkozott
asztrológiával és Freudhoz írott leveleiben hosszasan mesélt róla, hogyan hívta segítségül az asztrológiát, ha elakadt
pszichológiai munkájában. Nincs két
egyforma ember és nincs két egyforma
horoszkóp sem, ebből fakadóan a horoszkópábra is egyedi, szimbólumai születésünk pillanatában csak ránk jellemző

módon állnak össze. Az asztrológia abból indul ki, hogy csak abban a pillanatban születhetünk meg, amelyben a bolygók konstellációja megfelel lényünknek
és életfeladatunknak. Ezért a tévében
szereplő jósoknak, valamint az újságok
hasábjain megjelenő minden egyediséget nélkülöző előrejelzéseknek szinte
semmi közük sincs az asztrológiához.
Számomra az asztrológia sokkal inkább
hitvallás, mert általa rácsodálkozhatom a
világmindenség örökérvényű törvényeire, arra, hogy mi emberek a tökéletesen
működő világmindenség kis darabkái
vagyunk. Bizonyosság egy mindent átható és irányító szellemi erő létezésére,
valamint arra, hogy az emberi élet örök
és isteni eredetű.
– Mikorra tehető a kialakulása?
– Ismereteink szerint története körülbelül 6000 éves múltra tekint vissza.
Több mint 4000 ékírásos tábla maradt
fent a Tigris és az Eufrátesz völgyéből,
amely bizonyítékot szolgáltat arra, hogy
a „csillaghit” Mezopotámiából származik. Régen minden uralkodónak volt
saját asztrológusa, és közülük sokan,
mint például Vespasianus, Domitianus,
Hadriánus, Julianus saját maguk is tanulmányozták az asztrológiát. Gyorsan
gyökeret vert a keresztény középkorban
is, amelyben nagy szerepet játszott az
akkoriban nagy tekintélyeknek számító
Platon és Arisztotelész asztrológiához
fűződő komoly kapcsolata. Berthold ferencrendi szerzetes az 1200-as években
már egyenesen asztrológiai szónoklatokat tartott, Aquinoi Szent Tamás komoly
tanulmányokat írt a témában. Szerencsére a pápák közül is sokan (például II.
Szilveszter, XIX. János) mecénásai voltak az asztrológiának. A XVI. században
Kepler horoszkópok találó kifejtésével
ejtette ámulatba kortársait...
– Mióta foglalkozol vele, miért kezdett
el érdekelni?
– Komolyabban körülbelül 10 éve
kezdtünk el asztrológiával foglalkozni.
Az embert mindig hajtja a kíváncsiság,
alaptermészetéből fakadóan folyamatosan tör előre az ismeretlen felé. Talán
elsősorban azt szerettem volna megtudni,

hogy ki is vagyok valójában, ki az a valaki, aki a lelkem középpontjában lakozik.
Szerettem volna megérteni, hogy mindaz, ami történik bennem és körülöttem,
az miért is történik. Plusz ajándék, ha
sikerül a nehéz pillanatokat úgy megélni, hogy tanuljak belőlük és jobb irányba
induljak az életben. A feladat nehéz és
sokszor belebukom, de az asztrológia segítséget nyújthat abban is, hogy ezekből
a helyzetekből akár lelki-szellemi előnyt
kovácsoljunk.
Nagy örömmel tölt el az is, ha segíthetek másoknak. Jó érzés, ha olyan információval láthatom el az embereket, amelyek segítségével sikerül kimozdulniuk
azokból a helyzetekből, amelyek változásra vannak ítélve és már nem szolgálják őket.
– Van egy másik izgalmas képzettséged
is. Honnan jött, hogy grafológiát tanulj?
– A horoszkópábra felállításához szükség van egy hozzávetőleges, egy órán
belüli születési időponthoz, amelyet
asztrológiai technikákkal percre pontossá lehet tenni. Sokan nem tudják a születési időpontjukat, viszont a grafológiai
elemzéshez csak egy üres papírra és egy
tollra van szükség. Számomra nagyon
izgalmas az a tény, ahogyan a világban
minden mindennel összefügg és egymással kölcsönhatásban van. A grafológia szerint minden tevékenységünkben
jelen vagyunk, még a kézírásunkban is.
Az írás az agyunk által irányított tudatos
és tudattalan mozdulatok eredményeképpen jön létre, ezáltal kivetíti személyiségvonásainkat is. Már a 16. században Shakespeare így ír Vízkereszt, vagy
amit akartok című művében: ”Add ide
nekem egy nő kézírását és megmondom
az ő szívének, lelkének titkait”. Az idők
folyamán a grafológia nagyon sok megfigyeléssel gazdagodott és világszerte elismert tudománnyá vált. Kár lenne ezt a
kincsesbányát kiaknázatlanul hagyni.
Tünde, sikerült felkeltened a figyelmemet – és remélem az olvasókét is – e két
titkokkal teli tudomány irányába. Itt az
ideje, hogy megtudakoljam születésem
pontos időpontját az anyukámtól.
Jó volt veled beszélgetni, köszönöm
szépen.
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Ünnepvárás Felsôörsön
Szokásomhoz híven elkísértem hagyományőrző dalosainkat-zenészeinket Felsőörsre, ahol június első szombatján a
pünkösdi rendezvénysor jegyében léptek
színre. A vendégszereplést a Búzavirág
Népdalkör a csajági falunap alkalmából
viszonozza. A kapcsolat a két csoport
közt nem túl régi, de jelek szerint mindkét fél örül az egymásra találásnak.
Ha nem így történik, akkor is szívesen
mentem volna Felsőörsre. Amikor az 56os forradalom alatt és után írott cikkeim
miatt eltávolítottak a megyei újság szerkesztőségéből, ez a község fogadott be,
amiért ezúton is köszönetet mondok. Két
és fél éven át itt tanítottam a képzettségemnek megfelelően magyar nyelv és
irodalmat. Megszerettem a falut és csakis
„népgazdasági érdekből” távoztam Csajágra, ami abban az időben ugyancsak
büntetés volt „a párt, a nép és a haza”
ellen elkövetett „vétkek” miatt, ahogy
érveltek a kirúgóim.
Felsőörs azonban visszavárt. Néhány
csajági év után beszámolásra hívtak,
könyveim megjelenését követően pedig a művek bemutatására. Ellátogattam
egy-egy labdarúgó mérkőzésre, a település körüli tájak felejthetetlen szépségeit
később a családom tagjaival ugyancsak
megismertettem. Némelyekkel továbbra
is személyes kapcsolatot tartottam, melynek révén boldogan értesültem a község
fejlődéséről.
A legutóbbi látogatás alkalmával sok
volt tanítványommal és kedves ismerőssel beszélgettem. Szövögettük egy
találkozás szálait, amelyben édes anyanyelvünkről, a száz éve kezdődött világháborúról, a Don-kanyari tragédiáról
vagy más témáról kezdeményeznék egy
kis társalgást, immár nem általános iskolás fokon. Abban maradtunk, hogy az
értekezésre feltétlenül sort kerítünk őszszel. Galambos József, Németh Ferenc,
Horváth Géza, Angyal István és mások
gondoskodnak róla.

Számomra külön öröm volt Szabó Balázs polgármester úrral történt időzés és
rövid eszmecsere, melynek következtében tovább bővültek ismereteim a helységről. Betekinthettem a Polgármesteri
Hivatal szép és célszerűen kialakított termeibe. A megőrzött és méltó helyre került iskolai tablók révén elérzékenyülten
„találkoztam” volt nevelőtársaimmal, tanítványaimmal és hát régi önmagammal.
Külön köszönet az őrzőknek attól, aki
mindig híve voltam a nemes hagyományok tiszteletének. A hivatali látogatás
alkalmával újságot cseréltünk, a felsőörsi
lap egyik példányáért én a „Kenesei Hírlap” májusi számát adtam, ugyanis 22
év óta ennek a kiadványnak vagyok a
munkatársa, „csinálója”, illetőleg olvasó
szerkesztője.
Kedves olvasó, nem kanyarodtam el a
tárgyamtól, mert mindez kikívánkozott
belőlem. Befejezésül azt is el akarom
mondani, hogy a június 7-i műsor megtekintése élményt jelentett számomra. A
pünkösdi királyi pár: Bacsák Zsanett és
Horváth István, együtt a dobogóra emeltséggel, a koronával, palásttal és leginkább a méltóságot eredményező fegyelmezettséggel alapot jelölt a változatos
és színvonalas műsorokhoz. A másnap
kreált templomi áhítatok előtt ünnepi
hangulatot teremtett a titulus is. Jelenlétében egy pohár borocskát vagy sört fogyasztottunk, ami honi földön ugyancsak
hozzátartozik az „áldott szép pünkösdnek
gyönyörű idejéhez”.
Már csak annyit, hogy az összes műsorszám hozzásegített az ünnepváró hangulathoz, de a fent írtak alapján, ugye,
megbocsájtható, hogy ezúttal én legnagyobb érdeklődéssel a felsőörsi meg a
csajági szereplésre tekintettem.
Márkus Zoltán
volt felsőörsi tanító
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Szeretettel hívjuk és várjuk

a „Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”
című rendezvény következő koncertjeire:

2014.
2014.július
július10.
10.20.00
20.00órakor
órakor

Fellépők:
Fellépők:
Kiss-Domokos Judit gordonkaművész
Kiss-Domokos Judit gordonkaművész
2 év franciaországi kamarazenekarban, majd a Magyar Állami Operaház szóló csellistája lett. CD és rádiófelvételei készültek. Kölcsey-,
2 év franciaországi kamarazenekarban, majd a Magyar Állami Operaház szóló csellistája lett. CD és rádiófelvételei készültek. KölPro civibus díjjal, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.
csey-, Pro civibus díjjal, valamint a Magyar Köztársasági Érdemrend lovagkeresztjével tüntették ki.
Felletár Melinda hárfaművész
Felletár Melinda hárfaművész
A Moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban szerzett hárfa-, kamaraművész, művészettanári diplomát. Hazatérése után a Szegedi SzimA Moszkvai Csajkovszkij Konzervatóriumban szerzett hárfa-, kamaraművész, művészettanári diplomát. Hazatérése után a Szegedi
fonikus Zenekar és a Szegedi Nemzeti Színház hárfása lett. 1991-től a Szegedi Konzervatórium hárfatanára. CD és rádiófelvételei kéSzimfonikus
Zenekar
és aközött
Szegedi
Nemzeti
Színház Szerbiában,
hárfása lett. Svájcban,
1991-től aMexikóban.
Szegedi Konzervatórium
hárfatanára. tüntették
CD és rádiófelvételei
szültek. Fellépet
többek
Bécsben,
Rómában,
2008-ban „Artisjus”díjjal
ki.
készültek. Fellépet többek között Bécsben, Rómában, Szerbiában, Svájcban, Mexikóban. 2008-ban „Artisjus”díjjal tüntették ki.

2014.
2014.július
július17.
17.20.00
20.00órakor
órakor

Fellépők:
Snétberger
Zenei
Tehetség
Központ
növendékei
Fellépők:
Snétberger
Zenei
Tehetség
Központ
növendékei
A Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjai minden évben koncertet adnak a felsőörsi közönség számára. Külön öröm, amikor a klas�A Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjai minden évben koncertet adnak a felsőörsi közönség számára. Külön öröm, amikor a
szikus zenét játszó diákok lehetőséget kapnak arra, hogy egy olyan csodálatos helyen játszanak, mint az Árpád-kori templom és olyan
klasszikus zenét játszó diákok lehetőséget kapnak arra, hogy egy olyan csodálatos helyen játszanak, mint az Árpád-kori templom és
nagyszerű, értő közönséggel találkozzanak, mint tavaly. A diákok az ország minden tájáról érkeznek, itt alakították azokat a formációolyan
értő közönséggel
mint tavaly.
A diákokfellépnek.
az ország minden tájáról érkeznek, itt alakították azokat a forkat,
ittnagyszerű,
tanulták azokat
a darabokat,találkozzanak,
amelyekkel a július
17-i koncerten
mációkat, itt tanulták azokat a darabokat, amelyekkel a július 17-i koncerten fellépnek.

2014.
2014.július
július31.
31.19.00
19.00órakor
órakor

Fellép:
Fiatal
Balatonfüredi
Muzsikusok
Egyesülete
Fellép:
Fiatal
Balatonfüredi
Muzsikusok
Egyesülete
Egyesületük 2004-ben alakult négy fiatal balatonfüredi zenetanárból (Bánó Tamás-klasszikus gitár, Bánó Veronika- zongora, orgona,
Egyesületük 2004-ben alakult négy fiatal balatonfüredi zenetanárból (Bánó Tamás-klasszikus gitár, Bánó Veronika- zongora, orgona,
Rábaközi Rita-ének, Rompos Patrícia-fuvola), és kiegészültek néhány éve Tóth Péter-ütőhangszerek tanárral. Repertoárjukat nagyrészt
Rábaközi Rita-ének, Rompos Patrícia-fuvola), és azóta is ebben a formában működnek. Repertoárjukat nagyrészt klasszikus zenei műklasszikus zenei művekből merítik, melyeket szólóhangszereiken, illetve különböző hangszer-összeállításban kamara előadás formájávekből
merítik, melyeket
szólóhangszereiken,
illetve
különböző
hangszer-összeállításban
kamara
előadás
meg.
ban
szólaltatnak
meg. Legfőbb
célkitűzésüknek,
a klasszikus
zenei
kultúra lehető legnagyobb
körben
valóformájában
terjesztését szólaltatnak
tartják.
Legfőbb célkitűzésüknek, a klasszikus zenei kultúra lehető legnagyobb körben való terjesztését tartják.

2014.
2014.augusztus
augusztus14.
14.20.00
20.00órakor
órakor

Fellépők:
Murányi
Eleonóra
ésés
zenésztársai
Fellépők:
Murányi
Eleonóra
zenésztársai
Mindhárman (Antal Erika-cselló, Óriás Imréné-zongora, Murányi Eleonóra-fuvola) a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában
Mindhárman (Antal Erika-cselló, Óriás Imréné-zongora, Murányi Eleonóra-fuvola) a balatonfüredi Ferencsik János Zeneiskolában
tanítanak. Körülbelül 4 évvel ezelőtt játszottak először együtt egy tanári hangversenyen, melyet minden ősszel megrendeznek a zenetanítanak. Körülbelül 4 évvel ezelőtt játszottak először együtt egy tanári hangversenyen, melyet minden ősszel megrendeznek a zeneiskolában, a névadó, Ferencsik János emlékére. Mivel ez a három hangszer nagyon jól szól együtt, azóta sokszor játszanak különféle
iskolában,
a névadó,
Ferencsikkoncerteken,
János emlékére.
Mivelaezközös
a három
hangszer
nagyon jól szól együtt, azóta sokszor játszanak különféle
rendezvényeken,
megnyitókon,
és élvezik
zenélés
szépségeit.
rendezvényeken, megnyitókon, koncerteken, és élvezik a közös zenélés szépségeit.

A koncertek helyszíne:
Árpád-kori Római Katolikus templom (8227 Felsőörs, Batthyány tér 1.)
Felsőörs Község Önkormányzata és a Római Katolikus Egyházközösség

A koncertekre a belépés díjtalan.
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Természetbarát tábor a Civilházban
Táborunkba várjuk a természetkedvelő,
madarakat, állatokat, növényeket szerető, túrázni-,vetélkedni-,kézműveskedni
vágyó 1-4. osztályos gyerekeket!
HELYSZÍN:
Felsőörs, Civilház, Szabadság tér 5.
IDŐPONT:
2014. augusztus 4-8,
naponta 8-16 óráig
RÉSZVETELI DÍJ:
10000 Ft., mely magába foglalja a
napi 3x étkezést, az útiköltségeket és a
kézműveskedést.
Tábori „szülői értekezlet”:
2014. augusztus 1-én, 17 órakor
a Civilházban.
Jelentkezni lehet a táborvezetőnél:
Nyirőné Marianna 20/414-9891
Vargáné Anikó 70/652-9008
Szeretettel várunk minden érdeklődőt!
Mariann és Anikó néni

Rendezvények 2014 július-augusztus
Dátum

Program

Szervező

Helyszín

07.10. 20 óra

„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”

Önkormányzat

Árpád-kori műemléktemplom

07.17. 20 óra

„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”

Önkormányzat

Árpád-kori műemléktemplom

07.25-26-27.

23. Felsőörsi Falunapok és Búcsú

Önkormányzat

Felsőörs

07.31. 19 óra

Önkormányzat
Bognár László,
Önkormányzat
CBK

Árpád-kori műemléktemplom

08.04-08.

„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”
Bognár László szobrászművész
jubileumi kiállítása
Természetbarát tábor

08.14. 20 óra

„Zenés csütörtöki esték Felsőörsön”

Árpád-kori műemléktemplom

08.15.

Fotográfia napja (Kiállítás)

08.16.

Kenyérsütés
Állami ünnep és Felsőörs Ifjú Polgárainak
köszöntése
Nyárbúcsúztató

Önkormányzat
Felsőörsért
Közalapítvány
FÉK Egyesület
Önkormányzat

Civilház

CBK

Civilház

08.02. 18 óra

08.20.
08.30.

Civilház
Civilház

Civilház
Civilház

A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
APRÓHIRDETÉSEK
» Amerikai gyártmányú, fröccsöntött műanyag nyári játszóhely homokozóval, paddal és napernyővel alig használt állapotban eladó (STEP2) Ár:
40.000,-Ft. Tel: 06-70/527-3335
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» Felsőörs Község Önkormányzata bérbevételre meghirdeti a Szilvás
utca 1/2 szám alatti szociális bérlakását Felsőörsön letelepedni szándékozók
részére. Részletek a www.felsoors.hu honlapon.
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