Négy évszak volt Felsőörsön
2017. május 6-án értékeltük A Négy évszak Felsőörsön című fotópályázatra érkezett műveket, és megnyitottuk a kiállítást a Civilházban.
Idén díjazottak lettek:
1. díj: Varga Rita: Repceföld című képe
2. díj: Varga Szabolcs: Malom-völgyi gátak és a Malom-völgyi rózsakő
c. képei (lásd 4. oldalon)
3. díj: Kepes József: Esti ködök kertje 2. című képe.

Különdíjban három kép részesült:
• Pocca Pince borát Szalai Attila: Süni c. képe kapta,
• A Bárókerti Alkotóműhely Kft. díját Szukop Gabriella: Veszprém
felöl érkezvén c. képe kapta,
• és a Felsőörsi Tekerő Sajtműhely díját Csabai Kristóf: Naplemente
c. képe kapta!
Összesen 17-en küldtek be 52 képet, a kiállításra 24 képet hívattunk elő!
Mindenkinek köszönöm a lelkes részvételt!
A zsűri tagjai voltak és szakmai tanáccsal elláttak:
Raffai Csilla, A Pannon Egyetem Turizmus Tanszékének adjunktusa,
Mátyus Károly, fotóművész, a Veszprémi Bakony Fotóklub vezetője,
és Sági Ági a Napló újságíró-fotóriportere volt.
Köszönöm nekik a sok segítséget!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA- KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ

1. díj: Varga Rita: Repceföld

3. díj: Kepes József: Esti ködök kertje 2.

Különdíj: Szalai Attila: Süni

Különdíj: Csabai Kristóf: Naplemente

Különdíj: Szukop Gabriella: Veszprém felöl érkezvén
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Önkormányzati hírek
Felsőörs Község Önkormányzatának képviselő-testülete 2017.
május 18-án rendkívüli, zárt ülést tartott.
Az ülés rendkívüli összehívására azért volt szükség, mert jogszabály
szerint az önkormányzatnak 15 napon belül kellet meghoznia döntését. A zárt ülés tartását szintén jogszabály írta elő, hiszen a magyar
agrárkamara megyei elnökségének helyi földbizottsági feladatkörében, egy termőföld adás-vételi szerződéshez adott nem támogató
állásfoglalásának kifogásolása ügyében kellett döntést hozni.

A képviselő-testület végül megváltoztatta a kamara állásfoglalását és
a szóban forgó adás-vételi szerződést jóváhagyta.
A képviselő-testület soron következő nyílt ülését lapzártánk után,
május 24-én tartotta, melyről lapunk következő számában, e rovat
hasábjain olvashatnak tájékoztatást.
A nyílt képviselő-testületi ülések részletes jegyzőkönyveit községünk
honlapján (www.felsoors.hu) az ’Önkormányzat’ -> ’Jegyzőkönyvek’
menüpont alatt olvashatják.
SZABÓ BALÁZS, POLGÁRMESTER

Lakossági Fórum
2017. június 7. szerda 18:00
Faluház, tanácsterem
Napirendi pontok:
1. Rendezési terv folyamatban lévő módosításának partnerségi egyeztetése
2. A településképi arculati kézikönyv és településképi rendelet megalkotásának előzetes egyeztetése adatgyűjtési és szándékfeltárási céllal
Az új nemzeti építészet-politika különös figyelmet szentel a települések környezetének és megjelenésének szépségét kialakító, az építészeti
minőségen alapuló korszerűsített építésügy kialakítására. A jogszabályi változás két új, településképet érintő műfajt is bevezetett:
A településképi arculati kézikönyvet, valamint a településképi rendeletet. Mindkettő megalkotását minden településen kötelezővé tették.
Felsőörsön is elkezdődik a két dokumentum létrehozása, amely a lakosság bevonásával kell, hogy megtörténjen, lakossági fórumokon.
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA

Felhívás kereszt felújításának
támogatására!
Ezúton kérjük az adakozó kedvű emberek támogatását
az Alsóörsi út és az Almádi út elágazásában lévő 1827-ben állított
úgynevezett Szilasi vagy Búzer kereszt felújítására!
Az évszám alapján valószínűleg ez Felsőörs legidősebb keresztje.
A kereszt a leírások alapján 79 éve nem volt felújítva, az alapozás hiánya és egy
szakszerűtlen korábbi áthelyezés miatt meg van dőlve.
A szakszerű felújítás során szeretnénk a keresztet függőlegesbe állítani,
felületét kijavítani, a feliratokat megújítani.
Adományokat az önkormányzat 11748083-15428952 számlaszámára várjuk.
Kérjük a megjegyzés rovatba szíveskedjenek beírni: „Kereszt felújításra”.
Nagylelkű adományaikat köszönjük!
FELSŐÖRS KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA,
VARGA JÓZSEF ÉS VARGÁNÉ PÁLI EMMA

Kiadja: Felsőörs Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Szerkesztőbizottság
Felelős szerkesztő: Dr. Pásztorné Simon Annamária közösségszervező
ISSN 2063-6350
Nyomdai kivitelezés: Tradeorg Kft., Balatonfűzfő-Gyártelep
Készült 600 példányban.
Hírek, tudósítások, információk, események közölhetők.
Hirdetésfelvétel a közösségszervezőnél a polgármesteri hivatalban.
Lapzárta: minden hónap 20-án.
A megjelent cikkek nem feltétlenül egyeznek a kiadó véleményével.

Kövessen minket a facebookon is: www.facebook.com/felsoorsikonyvtar – Felsőörsi Aktuális néven
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Felsőörs anno
Egyházi és világi birtokok és birtokosok Felsőörsön
A magyar állam (Magyar Királyság)
kialakulása idején a XI. században
főleg királyi birtokok voltak, de adományozás folytán lassan kialakultak
a magán birtokok. Egyrészt a törzs
és nemzetségfők leszármazottai és a
király támogatói kaptak birtokokat,
másrészt az egyházi intézmények
(érsekségek, püspökségek, prépostságok.) Az Örs nevű királyi birtokokból először a veszprémi Szent
Mihály egyház, a káptalan kapott
földeket. A földeket határjárásokkal
vették számba. Egy 1082-ből származó határjárásban – I. Szent László
királyunk idejéből – olvashatunk
erről: „Wrsy faluban az egyháznak
van erdeje és nagy közös birtoka,
vannak harangozók, vincellérek...”
A határjárást Barnabás királyi jegyző
és Gug bakonyi ispán hajtotta végre.
Az első olyan adományt, melyet egyházi személy ajándékozott a veszprémi Szent Mihály egyháznak egy
Fila nevű kanonok korábban Örsön
élt. Ebben arról rendelkezik, mivel
örökösei nincsenek, és a királytól
engedélyt kapott, hogy Örs nevű
birtokait a rabszolgákkal és szabadosokkal, házakkal és szőlőkkel együtt
Szent Mihály monostorának adja.
Az újságban már korábban Horváth
Lajos cikkében megjelent Fila
kanonok adománylevele (1131.
Veszprémi káptalan magánlevéltára alapján). Ezzel szinte egyidejűleg Árpád-házi II. Szent István
király idején zajlott le az első királyi
adományozás világi személynek. Ez
volt az első eset, hogy Örs falu királyi földjeiből világi birtokos is kapott. Az első ilyen megajándékozott
család a Ratold- nemzetségből származott. 1131-től 1402-ig birto-

kolták a volt királyi birtokot, mely
elsősorban Felsőörs területére esett.
Ratold lovag I. Könyves Kálmán
király szicíliai feleségének kíséretében érkezett országunkba. Örs
települését Ratold fia, Buhna ispán
kapta örökségül. Ő és fia Ugra ispán
kezdték el építeni a két kis patak
által körülvett Horhnak nevezett
magaslaton (1299 pallatium de Vrs)
a Miske-palotát. A Ratold-nemzetségnek az Örs várát birtokló
családja ettől kezdve nevezte magát
Örsi néven.
A leszármazottak Örsi Belus és
I. Miske ispánok kezdték el építtetni
az eredetileg családi temetkező
helynek szánt templomot. A mellékletben megtekinthető az Örsi család
leszármazási táblázata. Közülük a
legnagyobb birtokszerző I. Miske
volt II. András királytól megkapta
Vámos falu részeit, valamint Pesze
falut (villa Pesce). Ez a mai Felsőörs
falu északi határa, amelyhez
Köveskútpuszta földjei is tartoztak
a csopaki útig, Meggyespuszta és
Szentkirályszabadja határáig.

Miske fiai közül Pál örökölte a felsőörsi, Rénold a fajszi és peszei birtokokat, lánya Gyöngy pedig a
vámosi (volt Billege település) földjeit.
Körülbelül I. Miske halála idején érte
országunkat a mongol- tatárdúlás.
Rogerius mester „Siralmas Ének” c.
munkájából annyit tudunk, hogy a
tatár hadak 1242 februárjában törtek
be a Dunántúlra és minden
valószínűség szerint a Veszprémből
Balaton felé vezető út mentén
átvonulva érintették Örs településeket is. Amilyen gyorsan jöttek,
olyan gyors volt kivonulásuk.
IV. Béla király megerősíttette a
várakat, így Veszprémet is. Örs falu
kőbányáiból hordták a vörös követ a
vár megerősítésére, innét kezdve
nevezték falunkat Kővágóörsnek
(1341.Kwagowrs). Egyes adatok szerint az Örs faluból való szabad emberek – szabad földjeikkel együtt –
a veszprémi káptalan szolgálatába álltak, hogy így találjanak védelmet egy
esetleges újabb tatár támadás esetére.
RÁSKY MIHÁLYNÉ, TANÁR
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„Minden közösségnek vannak értékei”
A malom-völgyi mésztufa-gátak
A Fenntartható Élet és Környezet Egyesület (FÉK), és Varga Szabolcs
kezdeményezésére 2015-ben lett a helyi értéktár része. A Forrás-hegy
tövében fakad a Malomvölgyi-séd vize, amely mély szurdokvölgyet
alakított ki Lovas település irányában. A séd vize kalciumhidrogénkarbonátban nagyon gazdag annak köszönhetően, hogy az
elkarsztosodott területekre lehulló csapadékvíz meszes kőzetbe
beszivárogva kioldja a kőzet mésztartalmát, s vízgyűjtőhöz képest
alacsonyan fekvő Malom-völgyben a karsztvízszint föléje kerül a
160–180 méter magas térszínnek. A felszínre törő 10–12 fokos hideg
karsztvíz újra levegővel érintkezik és melegedésnek indul, ami
elindítja a CO2 elillanását a vízből, és a vízben maradt CaCO3 kicsapódik a séd medrében és partfalában. A karsztvíz fent leírt
tevékenysége folytán és annak a szerencsének, hogy a séd medre öreg
erdőn keresztül vezet, létrejött egy természet alkotta mésztufagátrendszer. A gátak váza kidőlt fák elhalt fatörzsei, míg kötőanyaga
a kalcium-karbonát. A gátak előtt a vízszint felduzzad, s nagyon lassú
folyású tavacskák és vízmedencék jönnek létre. E medencék

vízmélysége elérheti akár az 1–1,5 métert. A gátak általában lépcsősorból állnak. A fiatalabb lépcsőfokok a gát tetején, míg a régebbiek
a gát alján vannak. A mésztufa-gátrendszer kora több ezer éves is
lehet, mivel vannak olyan helyek a völgyben, ahol 20–30 méterrel
a jelenlegi patak-vízszint felett is találhatók mésztufa-maradványok.
Az első mésztufa-gát a forrás túlfolyó után kb. 100 m-re található.
Innen kezdve a gátak szélessége és magassága is növekszik. Jelentős
méretű tufagát száma kb. 10–15, míg a kisebbek száma elérheti
a 30-at is.

Varga Szabolcs: Malom-völgyi gátak

Varga Szabolcs: Malom-völgyi rózsakő

A malomvölgyi mésztufa-gátrendszer a legértékesebb geológiai
képződményekhez tartozik. Látványa szemet gyönyörködtető.
Bakony–Balaton régióban csak itt található mésztufa-gátrendszer.
Az egész országban nagyon ritka az ehhez mérhető mésztufa-képződmény.
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA

Visszatekintő – május 6.
Május 6-án először tartottunk meg a Malom-völgy napját.
Délelőtt sokan kirándultak Lovasra, illetve a merészebbek a hosszabb
túrával a Festékbányába is eljuthattak a Balaton-felvidéki Nemzeti
Park munkatársaival.
Délután Lipovszky Marcsival maszatoltak a gyerekek, illetve lelkes
önkéntesek kijelölték a védett terület határait. 17.00-tól kezdetét

vette a fotópályázat elbírálása és a kiállítás megnyitása. Végül Futó
János beszélt a környék geológiai nevezetességeiről és földtörténeti
múltjáról.
Köszönet a képekért Sági Áginak és Pozsgai Tamásnak!
DR . PÁSZTORNÉ SIMON ANNAMÁRIA-KÖZÖSSÉGSZERVEZŐ
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Hol található a Miske Palota Felsőörsön?
Az első katonai felmérés 1763–1787 között
készült Felsőörsről. A térképen kereszt jelöli a
mai temetőt. Itt található a legrégebbi sírkő.
„Kis András ispán leánykája Kis Rozália

1. sz. ábra

meghalt, másfél esztendős korában, az 1722
esztendőben” felirattal. Tehát a temető és a
sírkő már az első katonai felmérés előtt létezett.
A helyszínrajz keresztet jelöl a mai Petőfi
utca közepén, a déli oldalon. Vastagabb
kereszt vonallal a templomot jelöli. Láthatók
a faluszerkezet utcái, és a prépostsági
épületek foltjai.
A Szent Kereszt-hegyen is (Miske-domb), kinagyítás után, látható a kereszt. A dombon a
katonai felmérések helyszínrajzai semmiféle
épületnyomokat nem mutatnak. Teljesen
egyetértek Varga Szabolcs korábbi cikkében
leírtakkal, hogy az épület létezését semmi
sem bizonyítja. (A Szent Kereszt-hegy kulturális értékei).
Dr. Körmendi József prépost úr tanulmányt
készített 1986-ban Keresztek a felsőörsi határ-

2. sz. ábra

6. oldal

ban címmel. A tanulmány szerint az első
miskei fakeresztet Niklesz János prépost állította 1834-ben. Az elpusztult kereszt
helyébe Köves János prépost új fakeresztet állíttatott 1870-ben. A jelenlegi vöröskőből
készült keresztet Vurglich Ágoston prépost
állította 1912-ben. Az 1960-as évek elején
megtörtént: egy fiatal lányt valaki felsegített
a kereszt párkányára, és az szájon csókolta a
megfeszített Jézust. Az 1969. év telén ismeretlen tettesek a kereszt felső részét a felirati táblával együtt ledöntötték, és a hegy
alatt folydogáló Séd-patakba gurították.
A kereszt helyreállítása a festéssel együtt
akkori 300 forintba került.
Az első és második katonai felmérés
helyszínrajza két darab malmot jelöl.
Ezeknek a malmoknak az épületei még a mai
napig láthatóak. (1. sz. ábra)
Véleményem szerint a Miske Palota a
prépostsági épület melletti telken állott,

1945-ig mint mintagazdaság, udvarával,
épületeivel, üvegházával szolgálta a tulajdonos prépostságot. A Palota falai az Alkút
(mai nevén Főkút) felől nézve a sziklaormon
állnak, mint valami várfal. Az egész telek
széles kőfallal körbe volt kerítve, mint egy
erődítmény. A széles kőfalak alapjainak töredékszakaszai 50–60 évvel ezelőtt még
láthatóak voltak. A mostani nevén Szilvás
utca házai eltakarták a kőfalmaradványokat,
megsemmisültek.
Állításom bizonyítását a Felsőörsi Prépostság
Története (írta: Dr. Bedy Vince; 1934) című
műben, a 8. és 9. oldalon találtam meg.
A 8.oldalon azt írja: „A Palotát Örsi Mátyás
ispán 1299-ben eladta a körülötte levő
32 hold földdel, gyümölcsössel és erdővel
együtt Örsi Radnót fiának, Miskének. A leírt
birtok a Palota, és az Alsóörsre vezető út mellett terült el; a hegy tövében az Alkútnak
nevezett forrás fakadt fel, amely a mai napig

is megvan.” A birtok a mai Körmendi utca
(Csóra) melletti és a Bárókerti földek lehettek. Ezek a földek a falu legjobb földjei a mai
napig, minőségük 30 aranykorona/hektár.
A 9. oldalon írja: „Örsi Miske fia Jakab
6 márkáért elzálogosította 1357-ben a Horh
nevű helyen fekvő Palota alatt elterülő rétjét,
amely a malom mellett húzódott el, valamint
a Palota előtt 12 hold földjét, malmát, Örsi
Mihály fiának, Miklósnak.” A Horh, a meredek völgy (Horhos), a malom épület, a
malom melletti rét, amely a Palota alatt terül
el, a Palota előtti föld (Csóra), megvannak a
mai napig. Bizonyítják, hogy a Palota felettük van, a Szent Kereszt-hegy (Miske-domb)
pedig, déli irányban mintegy 500 méterre.
(2. sz. ábra. Felső Eörs kataszteri térkép részlete 1858-ból.)

VII. Pünkösdi Vásári Forgatag
Mindenkit szeretettel vár a Civil Baráti Kör a VII. Pünkösdi Vásári Forgatagra
2017. június 3-án szombaton a felsőörsi Civilház udvarára!
16.00 biciklis ügyességi verseny és szabadtéri játékok gyerekeknek!
17.30 Eredményhirdetés, majd fellépnek:
Miske Óvoda kiscsoportosai • Malomvölgy Általános Iskola tánccsoportja
18.00 a balatonalmádi Gurgolya Néptáncegyüttes műsora
Búzavirág Dalkör énekel • Somogyi-Strenner Viktória énekel
Amerikai törzsi hastáncot ad elő Kiss Ágnes és Bagi Zsófia
19.00 Country Linedance Family Egyesület műsora
19.30 ABBA SISTERS együttes műsora
20.30 Bál Sziránszki Krisztiánnal, majd Tombolasorsolás!
A rendezvény háziasszonya Zakar Zelinda, hangosítónk Suszter Zsolt.
Büfé és Kávé Sarok!
Támogatóink: Felsőörs Község Önkormányzata és Civil Barátaink
A műsorváltoztatás jogát fenntartjuk!

HORVÁTH LAJOS

7. oldal

Tisztelt Felsőörsi TV Nézők!
2017-től Felsőörsön, az önkormányzattal
kötött szerződés alapján a Veszprém TV szolgáltatja a helyi rendezvényekről, eseményekről,
hírekről szóló műsorokat. A TV adását a kábelhálózattal rendelkező előfizetők foghatják
folyamatosan, a nap 24 órájában, de az országos
jelentőségű híreket esetenként az országos
közszolgálati csatornák is átveszik. A Veszprém
TV képújságjában rendszerint felsőörsi híreket
is olvashatnak. A felsőörsi vonatkozású fel-

vételekre igyekszünk községünk honlapján
(www.felsoors.hu) a ’KEZDŐLAP’-on az ’AKTUÁLIS HÍREK’ rovatban külön felhívni a figyelmet. Ilyen aktuális hírekre mutató
hivatkozásokat most is találhatnak községünk
internetes oldalán, például a Veszprém TV,

a Malom-völgy napjáról készült összeállítását.
Az adások a TV honlapjáról is elérhetők,
innen: www.veszpremtv.hu .
Hiszem, hogy a Veszprém TV-ben korábban is
látható helyi tudósítások színvonalára és elkötelezettségére garancia az igazgató-főszerkesztő, Szegedi László felsőörsi kötődése is.
Jó Veszprém TV nézést kívánok mindenkinek!
SZABÓ BALÁZS

Felhívás!

Gyermekek az utcán!

2017. június 3-án, szombaton 16.00 órától a Civilház udvarán biciklis ügyességi versenyre várja a Polgárőr Egyesület a rendőrséggel
karöltve a gyerekeket, saját biciklijükkel. A 1–3. helyezettek értékes
díjakat, a résztvevők pedig apró ajándékokat kapnak.

A Gyermekvédelmi törvény a szülő (törvényes képviselő) jogaként és
kötelességeként határozza meg a kiskorúak, gyermekek egészséges,
helyes nevelését. Vagyis a szülő (törvényes képviselő) felelőssége, hány
éves korban engedi, küldi egyedül iskolába, boltba, ki az utcára gyermekeit.
• Neki kell azt felmérni, mit tanított meg gyermekének, mit várhat el
tőle, mennyire tud felelősen viselkedni, mennyire megbízható.
• A szülő (törvényes képviselő) döntheti el, mikor és kivel engedi el
gyermekét barátokhoz, kirándulni, moziba, szórakozóhelyre, és ott
meddig maradhat.
• A szülő (törvényes képviselő) felelőssége, hogy a gyermeke iskolába
járjon, oda felkészülve, felszerelésével jelenjen meg, hogy a házirendet, amely egy jogszabály, betartsa.

Várjuk kirakodó vásárunkra (Pünkösdi vásári forgatag,
2017. június 3-án szombat du.) azokat a helyi lakosokat,
akik bármilyen portékájukat szívesen árulnák.
Jelentkezni lehet: Nyírőné Mariann: 06-20-4149891
Vargáné Anikó: 06-70-6529008
Köszönjük!

De ezek nemcsak jogok, hanem kötelességek is! A kiskorúak
nevelése sok odafigyelést igényel, és az élet minden területére kiterjed.
Az ételük, lakhatásuk, ruházkodásuk, taníttatásuk, egészségük, fizikai,
szellemi, lelki és szexuális fejlődésük biztosítása nem merül ki az anyagiak előteremtésében, a folyamatos felügyelet, odafigyelés, a problémák
észrevétele, megoldása is része a nevelésnek. A Gyermekvédelmi
törvény azt is megfogalmazza, hogy a kiskorúnak együtt kell működni
a szülővel (törvényes képviselővel), vagyis „szót kell neki fogadni”.
Higgyék el, egy gyermek nevelésének határozottan jót tesz, ha elvár-

ják tőle, hogy részt vegyen a család életében adódó feladatok
végrehajtásában, ha a kapott dolgokért cserébe neki is tenni kell
valamit.
Természetesen az a közösség, amelyben élnek, támogatja, segíti a
szülőket (törvényes képviselőket) ebben az összetett feladatban, de
felügyeli is, hiszen az új nemzedék a közösség jövője. Ezt a feladatot
töltik be az oktatási intézmények, a szociális háló, a gyermekvédelmi
rendszer, és csak akkor a rendőrség, ha a szülő (törvényes képviselő)
nem tesz eleget kötelességeinek.
STANKA MÁRIA R . ŐRNAGY
BALATONALMÁDI RENDŐRKAPITÁNYSÁG

8. oldal

Felsőörs júniusi rendezvényei
Május 27. Megemlékezés és koszorúzás Pápay Sámuel halálának
190. évfordulója alkalmából dr. Hudi Józseffel a
Dunántúli Ref. Egyházkerület Levéltárának vezetőjével, 16.00, Civilház (Közalapítvány)
Június 3. Pünkösdi forgatag, 16.00, Civilház (CBK)
Június 4. A Nemzetei Összetartozás Napja, 11.30, Katolikus
templomdomb (KDNP)
Június 7. Keresztény baba-mama klub, 9.30, Református Parókia
Június 9. Ringató, 9.00, Civilház
Június 10. Dalos találkozó. A 10 éves Búzavirág Dalkör és vendégei ünnepi műsora, 15.00, Civilház
Június 13. Testbeszéd és kommunikáció a mindennapokban.
Gacza Roland előadása a Faluházban, 18.00
Június 17. Dr. Regenye Judit régész előadás a Bárókerti ásatásokról, 18.00, Civilház
Június 23. Ringató, 9.00, Civilház.
Június 24. X. Ízutazás, 15.00, Civilház. (NöFe)
Júliusi előzetes: Július 21–23. Felsőörsi Falunapok

Info:
Felsőörs, Könyvtár,
Szabadság tér 2.
70/320-68-54

X. Ízutazás

Nők Felsőörsért Egyesülete 2017. június 24-én rendezi
meg a X. Ízutazás rendezvényét, melyre szeretettel meghívunk
mindenkit, aki szereti az ételkülönlegességeket.
Lesz francia, kubai, mexikói, angol, erdélyi, cigány és
természetesen a magyar ételek sem fognak hiányozni.
A főzésben az egyesület asszonyai és segítőink fognak
közreműködni, de várunk baráti társaságokat,
akik különleges ízekkel tennék változatossá a kínálatot.
Az ételek kóstolása mellett nem feledkeztünk meg
a vendégeink szórakoztatásáról sem. A Miske Óvoda
és a Búzavirág Népdalkör mellett fellép a Botorka
Néptáncegyüttes, Yildizlar Hastánc Csoport, és
a Snétberger Zenei Tehetség Központ diákjai is.
A rendezvény bállal zárul, a zenét
az AMIGÓ együttes szolgáltatja.
Nem feledkezünk meg a gyerekek szórakoztatásáról sem.
A büfét Maróti Péter biztosítja.
Mindenkinek jó szórakozást kívánunk!
NÖFE – FELSŐÖRS

