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Tisztelt k vágóörsi és pálkövei faluközösség,  
kedves helyi és bebíró lakosok!   

Az  Alapítvány a Honi M vészetért nev közhasznú szervezet keretein belül 2011-ben  a falu képvisel testülete 
és a polgármester úr támogatásával megalakult Három Templom Kulturális Társaság

 

nagy örömmel vesz 
részt ismét a falunap szervezésében.   

Megfogalmazott céljaink között kitüntetett értéknek tekintjük a különböz kultúrák  megismerését, tiszteletét, azok 
értékeinek közvetítését, valamint, hogy közös tevékenységeken keresztül el segítsük  bebírók és helyiek, s  a 
különbözó generációk kapcsolatának, jó viszonyának mélyülését, az egymásért érzett felel sség er södését. 
Olyan rendezvények megtartását szorgalmazzuk és támogatjuk, amelyek minél több, különbözó korosztályhoz 
tartozó érdekl d t, turistát vonzanak a faluba, a szellemi profit mellett a település gazdasági gyarapodását 
célozva. Ehhez a közös, kellemes munkához kérjük ismét tisztelettel az Önök támogatását és részvételét!  

A Társaság

 

a következ programokkal gazdagítja az idei Falunapot:  

Falunapi el zetes:

 

2012. augusztus 3. péntek, 15.30

  

1. A Szentendrei Folt-M hely kiállításmegnyitója a Kernács-házban, a kiállítást megnyitja Dolányi 
Anna, a Magyar Foltvarró Céh alapítója. 
Eredeti szándékunk szerint ez egy közös bemutató lett volna a helyi foltvarrókkal, de sajnos k erre a 
napra már elígérkeztek egy másik helyszínre. Ennek ellenére még bízunk benne, hogy néhány munkával 
ezt az eseményt is megajándékozzák.  

A kiállítás augusztus 5-ig látogatható.  

2. 17.00  Zenés Est, Káli Ház  

Fellépnek:  

 

Fókatelep 

 

(Oláh Annamária: ének, Biljarszki Emil: billenty s hangszerek, Csányi Viktor: dob,   
           Jócsik János: üt s hangszerek, Somogyi Ferenc: basszusgitár, Szalay Péter: gitár   

    Rock alapokon nyugvó, sajátos stílusú világzene, amelyben a magyar csujogatós     
    találkozik a bolgár népdallal, a cigány tangó a sanzonnal, a latin ritmusok az afróval. 

A zenekar sokat koncertezik itthon és külföldön egyaránt, örömmel jönnek K vágóörsre. Köszönjük nekik, hogy 
megoldották ezt a    fellépést, mert estére már Veszprémben kell lenniük, ahol a Világjava Estek keretében 
adnak koncertet.. 
  Hallgasson bele:     
http://www.passzio.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=25195

 

http://www.passzio.hu/modules.php?name=News&file=article&sid=25195
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   Hey, Jenny 

 
(Biljárszki Dániel  -billenty s hangszerek, Hámos Bence  dob, Komjáthy Boldzsár  gitár,    

                           gitár, Markovits Miklós  ének, Sárdi Ádám  basszusgitár)    

                  16-17 éves tehetséges fiatalokból álló zenekar, a M vészetek Völgye után egy héttel K vágóörsön.  
Egy régebbi felvétel:      
http://www.youtube.com/watch?v=_Yo7hxM5b1Y&feature=autoplay&list=UUqeeeEQVbYbl1Ye6ArJRa8g&playn
ext=7

  

     Búcsúkoncert 

 

(Cseh András  ének, gitár, Gauder Áron 

 

ének, heged , Joki  dob, Molnár   
Botond 

 

basszusgitár, Novák Erik 

 

kézidob, Schéner Mihály 

 

gitár, Cseh Borbála, Schéner Ildikó 

 

vokál) 
Csak a kedvünkért jönnek fel az Ördögkatlan Fesztiválról.   

A belépés ingyenes. A rendezvény jó id esetén a vendégl kertjében, rossz id esetén az 
étteremben kerül megrendezésre.  

Falunap:

 

2012.augusztus 4. 

  

A falu múltbéli és jelenlegi etnikai sokszín ségét szem el tt tartva,, a számunkra fontos kulturális közeledés 
jegyében az idén egy roma és egy sváb  zenekart hozunk a falunap sok egyéb érdekes programjához:.   

Romano Glaszo 

 

autentikus cigány és magyar népzene 
Heimattöne Kapelle 

 

autentikus sváb zene  

Szívb l reméljük, hogy mind a két nap programjait megtisztelik jelenlétükkel! Szeretnénk, ha a Falunap egyre 
nagyobb szabású eseménnyé, egyre több embert vonzó ünneppé válna K vágóörsön és az egész Káli-
medencében. Hívják el rokonaikat, barátaikat, más településre költözött szomszédaikat, ismerr seiket! 
Nyissuk meg egymás el tt a portáinkat, hívjuk be egy szóra egymást! 
Mindenkinek nagyon jó szórakozást kívánunk!   

Ahogyan tavaly, úgy az idén is néhány helyi lakos és vállalkozó (pl. Káli Ház) támogatásáról biztosította 
rendezvényeinket. Nagy örömünkre szolgálna, ha a támogatói kör tovább b vülne! Szívesen fogadunk minden 
segítséget és ötletet! Keressenek bennünket!  

Kapcsolattartó:  Komjáthyné Pál Györgyi    
Tel.: 06/30-839-9998    
e-mail: dekom@chello.hu
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