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Köszönet felsôörsnek

Ady Endre:
Karácsony – Harang csendül...

(részlet)

Harang csendül,
Ének zendül,
Messze zsong a hálaének
Az én kedves kis falumban
Karácsonykor
Magába száll minden lélek.

Minden ember
Szeretettel
Borul földre imádkozni,
Az én kedves kis falumban
A Messiás
Boldogságot szokott hozni.

A templomba
Hosszú sorba’
Indulnak el ifjak, vének,
Az én kedves kis falumban
Hálát adnak
A magasság Istenének.

Mintha itt lenn
A nagy Isten
Szent kegyelme súgna, szállna,
Az én kedves kis falumban
Minden szívben
Csak szeretet lakik máma.

Immár harmadik éve folyik a munka a volt 
úttörőtábor területén, a Snétberger Zenei Te-
hetség Központban. Úgy érezzük Felsőörs 
lakói már megszokták jelenlétünket és egyre 
élénkebb a kapcsolat a község lakossága és 
a Központ diákjai között. Egyre többen lá-
togatnak el nyílt napi rendezvényeinkre, ak-
tuális kurzus záró koncertjeinkre. Diákjaink 
is, amikor itt tartózkodnak, egyre gyakrab-
ban lépnek fel a község rendezvényein, mint 
például a falunapokon vagy az idén először 
tartott klasszikus templomi koncertünkön.  
A felsőörsi középiskolások szívesen vesz-
nek részt a Központ munkájában, így telje-
sítve a kötelező iskolai közösségi szolgálat 
50 óráját.

Köszönjük a felsőörsiek türelmét, támo-
gatását, hiszen tudjuk, a völgy akusztikai 
jellemzői miatt valószínűleg a község hoz-
zánk közel élő lakói pontosan tudják, ép-
pen melyik diákot keresik a szülei sürgősen 
telefonon, vagy mikor kezdődik az aznapi 
összhangzat, hány órakor indulnak a diákok 
közös veszprémi színházlátogatásra vagy 
Balatonfüredre moziba. Technikusaink kere-
sik a technikai megoldást a hangszórónkkal 
kapcsolatos panaszok megoldására.  

Sikeres évet zár a Központ.  A második 
évfolyam diákjai áprilisban színvonalas 
koncertet adtak a Veszprémi Egyetem Au-
lájában, ezt követően a Budapesti Tavaszi 
Fesztivál keretében pedig a Thália Színház-
ban.  

A harmadik évfolyam kurzusa 2013. jú-
nius 15-én kezdődött és 6 hétig élvezték az 
új és régi diákok Felsőörs vendégszeretetét. 
Régi, hiszen az előző két kurzus diákjai kö-
zül 24 a művészeti vezetés döntésének kö-
szönhetően ismét részt vehet az egy éves 
programban, egyrészt mert hozzáállásukkal, 
tehetségükkel kiérdemelték ezt, másrészt 
még további fejlődési lehetőséget tud nekik 
adni a Központ. 

Az új diákokat a februári meghallgatások 
és az országjáró tehetségkutató utak során 
választották ki művész tanáraink, akik to-
vábbra is az ország komolyzenei és jazz éle-
tének kiemelkedő oktatói, muzsikusai közül 
kerülnek ki. Snétberger Ferenc és fia Toni 
minden esetben végig itt laknak velünk, így 
a diákok gyakran élvezhetik játékukat esten-
ként a tábortűznél ülve, vagy esős időben a 
nagyteremben. Néhány első évfolyamos di-
ákunk már, mint zenei segítő vagy munka-
társ kapcsolódott be a Központ munkájába. 
Nagyon jól megállták a helyüket, büszkék 
vagyunk rájuk. Az első évfolyam diákjai kö-
zül ketten és a második évfolyam hallgatói 
közül is ketten nyertek felvételt a Zeneaka-
démiára, valamint több diákunk is bejutott 
középfokú zenei szakképző intézménybe.

A 2013-as év újdonsága, hogy a kurzusok 
között kéthetente hétvégén, Budapesten a 
Bartók Béla Zeneművészeti Szakközépis-
kola épületében szolfézs, angol, német és 
zenekari gyakorlat órákon vehetnek részt di-
ákjaink, köszönhetően a nyertes svájci alap 
pályázati támogatásnak. 

Nyáron vendégünk volt többek között 
Roby Lakatos és Dés András, az őszi kurzus 
alatt itt járt nálunk Palya Bea és Geszti Péter 
is, aki meglepetés vendéget is hozott magá-
val, a tehetségkutató verseny győztes Oláh 
Gergőt. Novemberben vendégül láthattuk a 
norvég nagykövet asszonyt, Tove Skarsteint 
is.

Diákjaink egyre több meghívást kapnak, 
így felléptek idén a veszprémi Rozé Riesling 
Fesztiválon, Balatonfüreden a zeneiskolá-
ban, Kapolcson a Művészetek völgye feszti-
vál több rendezvényén, a Sziget fesztiválon 
augusztusban, legutóbb pedig most ősszel 
a budapesti Bálna megnyitón.  Ezek csak a 
legrangosabb hazai meghívások, de gyakran 
kérik fel őket kiállítás megnyitók, konfe-
renciák programjának színesítésére is. Kül-
földre is eljutottak közülük már néhányan, 
felléptek Berlinben, Bécsben, Brüsszelben, 
Aix en Provence-ban, és Norvégiában, Ber-
genben és Oslóban. Ezekről a fellépések-
ről igyekszünk rendszeresen beszámolni 
facebook oldalunkon és honlapunkon is. 

A kurzusok között vendégeket is foga-
dunk, akik így közvetlenül hozzájárulnak 
tehetséggondozó programunk költségeihez. 
Ezen bevételeinkből Felsőörs Község kiadá-
saihoz közvetlenül is hozzájárul Közpon-
tunk. 2013-ban 362.175 Ft építményadót, 
588.800 Ft iparűzési adót és 482.500 Ft ide-
genforgalmi adót fizettünk az önkormány-
zatnak. 

Központunk törekszik arra, hogy minél 
több felsőörsi számára tudjon állandó vagy 
alkalmi munkát biztosítani. Eddig 10 helyi 
lakosnak tudtunk alkalmi vagy állandó mun-
kát biztosítani. Jelenleg szívesen fogadunk 
konyhai kisegítői, szobaasszonyi, szakács 
és mérlegképes könyvelői – TB ügyintézői 
munkaköreinkbe jelentkezéseket. 

Most egy időre elbúcsúzunk Felsőörstől! 
Legközelebb a tavaszi kurzus során hangzik 
fel újra a zeneszó a völgyben, 2014. április 
14. és május 3. között. Május 3-án a felújított 
Zeneakadémia Épületében mutathatják be a 
3. évfolyam legjobbjai tudásukat!  Várunk 
minden kedves felsőörsit tavasszal a nyílt 
napon és kurzus záró házi koncertünkön!

Addig is kérjük, kövessék figyelem-
mel eseményeinket honlapunkon www.
snetbergerkozpont.hu és facebook oldalun-
kon!

A Felsőörsi Hírmondó Olvasóinak
készítette: Ferencz Zoé 1. osztályos tanuló,

Malomvölgy Általános Iskola, Felsőörs
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Krónika 2013. november 1- december 12.
November 9-én Márton-napi libanap és bormustra című 
rendezvényét tartotta önkormányzatunk. Igen finomra sike-
redett a libacomb és a ludaskása is. A szakácsoknak és a 
kuktáknak ezúton is gratulálok, és megköszönöm a segítsé-
get! A program során meghallgathattuk a Sforzáto Rézfúvós 
Együttest, a Búzavirág Népdalkört és a Malomvölgy Álta-
lános Iskola 4. osztályos tanulóinak vidám műsorát, és Lég-
rádi József harmonika játékát. Volt Liba-totó, és interaktív 
vetélkedő is, amely a jeles naphoz köthető különböző kérdé-
seket tartalmazott. Zárásként nosztalgia diszkóban táncol-
hattunk, melyben Szalai Attila szolgáltatta a slágereket.

November 11-15. között a Miske Óvodában „Liba-hét” 
volt. Volt játszóház, tanultak a gyerekek libás mondókákat, 
játékokat. Kipróbálhatták a kukoricamorzsolást, és készítet-
tek libás díszeket. (Volt többek között függő dísz, vadgesz-
tenye liba is.)

November 19-én a középső és a nagycsoport bábszínház-
ban volt, ahol a Csizmás kandúr című darabot nézték meg 
a gyerekek.
November 23-án Erzsébet-Katalin napi bakancsos bált tar-
tott a Civil Baráti Kör. Kézműveskedés, disznótoros, tom-
bola, zene és tánc várta az érdeklődőket a Civilházban.
November 24-én az óvoda szülői munkaközösségének tag-
jai mézeskalácsot sütöttek a Civilházban, az óvodai adventi 
vásárba.
November 27-én Weöres Sándor irodalmi délután volt az 
Iskolában, a könyvtár szervezésében. A színjátszó csoport 
a gyerekeknek adott elő Weöres Sándor verseket, színházi 
darab előadásmódban. Az előadás látványos elemeket is tar-
talmazott (például tűz, báb), és zenei elemek is színesítették.  
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Az előadás végén a színészek kérdezgették a gyerekeket a 
darabról, akik elmondták véleményüket, azt, hogy mi volt 
vicces, vagy szomorú, vagy izgalmas.  Fantáziájuk meg-
nyilvánulásaival és érzelmeik kimondásával vált teljessé az 
előadás. 
December 1-én, advent első vasárnapján a Faluház előtt fel-
állított adventi koszorú első gyertyagyújtására került sor. Az 
ötlet és a kivitelezés a Civil Baráti Kör tagjait dicséri.
December 3-án adventi koncert volt a református közösségi 
térben. Hetedik alkalommal szervezte meg az önkormányzat 
ezt a hagyományos programot, melyben felsőörsi zenészek 
adnak koncertet az érdeklődőknek. A fellépők a következők 
voltak: 
Búzavirág Népdalkör
Erhardt Enikő-gitár, ének 
Kelemen András-gitár
Lengyelné Faragó Ildikó-fuvola
Murányi Eleonóra és vendégei-fuvola, zongora
Nagy Csaba-lant
Rodriguez Szintia-ének
Strenner Viktória-ének

Ezúton is köszönjük szépen a fellépőknek a csodálatos kon-
certet.

December 5-én az óvodába és az iskolába is megérkezett a 
Mikulás.

December 8-án Mikulás köszöntés és adventi vásár című 
programunkat tartottuk. Lehetett vonatozni, mézeskalácsot 
sütni és díszíteni, bábszínházat nézni, komolyzenét hallgat-
ni. Volt vásár, ahol mindenféle kézműves terméket és finom 
felsőörsi borokat lehetett vásárolni. Estére megérkezett a 
Mikulás is, aki a gyereknek és a felnőtteknek hozott aján-
dékokat.

December 9-én a nyugdíjasklub karácsonyi foglalkozását 
tartotta, kedves ajándékokat, finom italokat, és énekszót 
nyújtva át karácsonyra a klubtagoknak.

December 12-én az Idősek Klubja tartotta karácsonyi ren-
dezvényét, ahol az iskolások ajándékműsorukban furulyáz-
tak, énekeltek, Strenner Viki énekelt. Az est folyamán finom 
vacsora, még finomabb házi sütemények, orgona és harmo-
nika zene, és énekszó köszöntötte a rendezvény résztvevőit.
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Közeleg az év legnagyobb ünnepe, a 
Karácsony. Szeretteinkre gondolva jár-
juk a bevásárló központokat, üzleteket, 
karácsonyi vásárokat, hogy szerette-
inknek meglepetést szerezzünk. Ezt az 
időszakot a bűnözők is kihasználják, 
hiszen ebben az időszakban sokszo-
rosára nő a forgalom az üzletekben, 
parkolókban, nagyobb a tömeg, többet 
költünk a megszokottnál, és óvatlanab-
bá válunk a nézegetés közben.

A vásárlási lázban ne feledkezzünk 
meg arról, hogy ajándékokra szánt 
nagyobb összegekkel útnak indulva 
a zsúfolt üzletekben, piacon, nagy tö-
megben könnyebben válhatunk bűn-
cselekmény áldozatává. Az óvatosság 
az otthonunkba belépő idegenekkel 
szemben sem árt!

A vásárlásoknál történő odafigyelés-
sel megelőzhető a baj, ha 

•	olyan helyre teszik pénztárcáju-
kat, ahol nehezen hozzáférhető, 

•	a bankkártya pin-kódját nem írják 
a tokra, nem tartják a kártya mel-
lett,  

•	ha a házalók feltűnően olcsón 
akarnak értékesnek látszó tárgya-
kat eladni, 

•	amikor telefonon ajánlanak ked-
vező lehetőséget gyapjú vagy mág-
neses ágynemű, ékszer, műszaki 
cikk, gyógyászati termékek vásár-
lására, vagy lehetőséget olcsó üdü-
lésre, utazásra,azt nem fogadják el,

•	a parkolóban nem tévesztik szem 
elől értékeiket, a gépkocsi utasterét 
zárva tartják a csomagtartóba tör-
ténő pakolás közben. 

Ősszel találkozunk krumpli, ká-
poszta, gyümölcs és más termények 
árusítóival, ugyanakkor gyakoribb a 
téli tüzelőt, tűzifát ajánlók megjele-
nése is. Ha vásárlási szándéka van, 
inkább a már ismert eladókat, forgal-
mazókat keresse. Az újságokból, in-
ternetről választott ismeretlen, csak 
mobil telefonon utolérhető személyek 
körében fordul elő gyakrabban, hogy 
nem a kialkudott, hanem nedves vagy 
jóval kevesebb fát szállították le, eset-
leg a kifizetett előlegre nem is szállítot-
tak semmit.

A termény, a fa felvásárlók, eladók, 
a házalók köréből is kikerülhetnek a 
terepszemlét tartó bűnözők, akik idő-
seket, értékes dolgokat őrző vagy szál-
lásnak használható lakatlan nyara-
lókat, eltulajdonítható fémtárgyakat 
keresgélve járják a környéket. 

Kérjük számon a látszólag céltala-
nul nézelődő, sétálgató idegenektől, 

mit keresnek az utcánkban, és azonnal 
értesítsük a rendőrséget!

A készülődés során, a Karácsony 
önfeledt napjaiban és utána se feled-
kezzünk meg azokról, akiknek ez az 
időszak nem jár együtt az örömmel. 

Ha módunkban áll segítsünk a rászo-
rultaknak, mert ettől a mi ünnepünk 
is szebb lesz. Jó szándékunkat az ál-
talunk megnevezett szervezet részére 
banki befizetéssel, ismert szervezetek 
gyűjtéséhez történő csatlakozással tud-
juk kifejezni. Az utcán bennünket le-
szólító vagy házaló adománykérőkkel 
legyünk óvatosak. 

•	Legyen elegendő tüzelő anyag a 
háznál, ne alkohollal tartsuk me-
legen magunkat, mert az bágyadt-
sághoz, csökkenő fizikai teljesítő 
képességhez, így könnyen kihűlés-
hez vezethet.

•	Ellenőriztessük a fűtésre hasz-
nált – különösen a gázzal működő 
– eszközök állapotát, a kémények 
tisztaságát, hogy a tragédiát elke-
rülhessük.

•	Karácsony önfeledt napjaiban se 
feledkezzünk meg a minden év-
ben előforduló karácsonyfa tüzek-
ről. Ne hagyjuk égve a gyertyákat 
hosszan, különösen akkor ne, ha 
elmegyünk otthonról, vagy ha már 
kicsit száraz a feldíszített fenyőfa!

A Balatonalmádi Rendőrkapitány-
ság állománya nevében kívánok Mind-
nyájuknak békés karácsonyi ünnepe-

ket és boldog újesztendőt!

Stanka Mária r. őrnagy
Balatonalmádi Rendőrkapitányság

Ünnepekre készülõdve

Rajzpályázati eredmény
Örömmel újságolhatom el, hogy a székesfehérvári Vadmadárkórház 
országos rajzpályázatán Pócza Sári 4. osztályos tanítványom 3. helye-
zett lett. A verseny témája: madármentés-lélekmentés volt, de bármilyen 
madarat ábrázoló rajzzal lehetett pályázni. A felsőörsi gyerekek egy ré-
szével színes madarakat rajzoltunk, amiket kalitkára ragasztottunk. A na-
gyobbakkal papírmetszetet készítettünk, majd ezt akrilspray-vel átfújtuk 
és zseléstollal díszítettük. Sári munkája is így készült.
 
Eredményéhez szívből gratulálunk! 

Emese néni
művészetoktatás
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Eredményes évet zárt
a Búzavirág Népdalkör

Eredményes éves évet zárt a Búzavi-
rág Népdalkör.

Ez évben is Felsőörsöt képviselve, tu-
dásuk legjavát adva szerepelt az Életet az 
Éveknek Országos és Veszprém Megyei 
Szervezete rendezvényein: Balatonalmá-
diban, Nemesvámoson, Zirci Apátsági 
templomban és Balatonfüreden ahol kivá-
ló elismerő oklevelet kaptak. 

Részt vettek a Tatabányai Pünkösdi da-
los találkozón, majd az együttes fennállá-
sának 35 éves jubileumi rendezvényére is 
meghívták a dalkört.

Meghívást kaptak a Révfülöpi „Rétes 
és Lakodalmas Fesztiválra”.  A Szolno-
kon rendezett Országos dalos találkozón is 
szerepeltek.

Első alkalommal jelentkeztek a Vass 
Lajos Népzenei Találkozó és Verseny 
elődöntőjére.

A megmérettetésen a dalkör Vass Lajos 
Ezüst fokozatot ért el.

Ez a rendezvényt Nagylókon tartották 
meg 22 együttes, valamint szólista rész-
vételével. Itt megismerkedtek egy helyi 

kedves asszonnyal, aki elmondta ő már bi-
zony járt Felsőörsön többször is. Legutóbb 
ő főzött a pogrányi vendégek részére. A 
település polgármestere Tóth József is 
személyesen ismeri polgármesterünket 
és az ő üdvözletét hozták és adták át pol-
gármesterünk, Szabó Balázs részére. 

A dalokat Javornitzkyné Csáti Margit 
tanárnő tanította be a dalkörtagjainak: 
Angyal Lászlóné, Fridlerné Rapali Anna, 
Gyarmati Éva, Nézics Józsefné, Pleszing-
er Józsefné, Papp Gyuláné, Podmanitzki 
Gyuláné, Rédei Ferencné, Szalai János-
né, Szőke Ferencné, Tislér Anikó,Tislér 
Gyuláné.

A dalkör útjait az Önkormányzat, a 
Felsőörsért Közalapítvány támogatásából 
a dalosok saját költségükből és magán 
támogatóik hozzájárulásából fedezték.

A Búzavirág Népdalkör tagjainak 
köszönjük az önzetlen és kitartó munkát, 
a következendő évre jó erőt-egészséget 
kívánunk. 

Tisér Anikó

Gólyahír
„A Világ minden Gyermekkel újra kezdődik…”

A család legnagyobb örömére
2013.09.27-én, 07:28-kor megszülettem.

Nevem: Bujna Fanni Sára.
Súlyom: 3550 g.

Magasságom: 54 cm.

Juhász Gyula
Karácsony felé

Szép Tündérország támad föl szívemben 
Ilyenkor decemberben. 
A szeretetnek csillagára nézek, 
Megszáll egy titkos, gyönyörű igézet, 
Ilyenkor decemberben.

…Bizalmas szívvel járom a világot, 
S amit az élet vágott, 
Beheggesztem a sebet a szívemben, 
És hiszek újra égi szeretetben, 
Ilyenkor decemberben.

…És valahol csak kétkedő beszédet 
Hallok, szomorún nézek, 
A kis Jézuska itt van a közelben, 
Legyünk hát jobbak, s higgyünk rendületlen, 
S ne csak így decemberben
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Kiadja: a Felsőörsi Önkormányzat. Szerkeszti a Humán Bizottság. ISSN 2063-6350 Lap-
szerkesztő: Plell Olga közösségszervező. Nyomdai kivitelezés: OOK-Press Kft. A fejlécben 
szereplő templom grafikáját készítette: Németh Gábor Árpád. Készült 600 példányban. Hí-
rek, tudósítások, információk, események közölhetők. Hirdetésfelvétel a közösségszerve-
zőnél a polgármesteri hivatalban. Lapzárta: minden hónap 20-án. A megjelent cikkek nem 
feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével

Megnyílt galériám Felsőörsön
a Csalogány utca 9 szám alatt.

Mintegy 200 db baba
(köztük saját készítésű reborn csecsemő baba) tekinthető 
meg.
Telefonon egyeztetés
az időpontról: 30/599-29-64.
Bővebb információ:
www. mesebabavilag.hu

Várok szeretettel

minden érdeklődőt.

Melegné Bordás Zsuzsanna

BÉRGÉP-KÖLCSÖNZŐ 
ALSÓÖRS
8226 Alsóörs, Gárdonyi u. 6.

Tel.: 20/447-1200

WEB: www.bergepkolcsonzo.hu E-mail: i n f o @

bergepkolcsonzo.hu

Kínálatunkból:

– Vésőgépek, Lapvibrátor, Döngölő, Polisztirol vágó, Gyémánt vágók 

– Faipari kisgépek, Parkett csiszoló, Csavar behajtók

– Kertészeti kisgépek, professzionális ágaprító, fűkaszák,

 kapálógépek 

– Ipari gőztisztító, kárpittisztító, magasnyomású mosó, ipari porszívó

– Létra, Guruló állvány, Utánfutó, Szivattyúk, Áramfejlesztők 

– Földmunkagépek kezelővel, Mobil betontörő, Gépi rosta

Látogassa meg WEB oldalunkat! 

Peppino Ételfutár
Tel.: 06 87 789 839      +36 30 650 1431

Pizzák
Saláták

Tócsi

Italok

Gyros

Desszertek

Frissensültek

NYITVA:
Hétfő-szombat

– rendelésfelvétel: 11.00 tól
– kiszállítás: 12.00-20.00-ig

Vasárnap: zárva
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