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„HÍVOGAT AZ ISKOLA, KAPUJÁT KITÁRJA…”

Elteltek a nyári vakáció gondtalan napjai. Újra megszólalt az iskola csengője. Még szinte fülünkben zsongnak a nyaralás
vidám percei, még halljuk a csobbanó Balaton hűs vizét, érezzük a barnító napsugár erejét, de lassan búcsút int a nyár
minden szépségével, hangulatával.
Szeptember van. Kívülállónak úgy tűnhet, minden évben ismétlő dolog lévén semmi új sincs egy tanévnyitóban. Több
éves tapasztalatom alapján azt kell hinnem, hogy kíváncsisággal várja a szeptembert minden évben kis-és nagydiák
egyaránt. Szeptember a kezdés, az újrakezdés hónapja is. Ilyenkor határozza el egy diák, hogy pontosabban, jobban végzi
munkáját, mint az előző tanévben. A szülők megfogadják, hogy türelmesebbek, érdeklődőbbek lesznek gyermekük
munkája iránt. Mi pedagógusok is újult energiával kezdünk hozzá a munkához, és elhatározzuk, hogy még alaposabban,
még változatosabb módszerekkel ismertetjük meg tanítványainkkal az élet, a valóság ezernyi szépségét.
Ezúton szeretném köszönteni iskolánk legfiatalabb tagjait, az első osztályosokat, akik Kusicza Edit néni vezetésével
kezdik meg iskolai tanulmányaikat.
Az osztály tagjai:
1. Birtalan Dorotea                              10. Sári Viktória Nikoletta
2. Boza Csaba                                      11. Schmidt Dávid Szabolcs
3. Büttel Flóra                                      12. Siliga Molli
4. Egyed Norina Zoé                            13. Simon Kevin
5. Görög Dániel                                   14. Szalai Ferenc
6. Kőnig Hajnalka                                15. Szalai Noémi Eszter
7. Nagy Vivien                                     16. Szőke Tamás László
8. Omász Balázs                                   17. Szűcs Patrik Zoltán
9. Rózsa Dávid                                     18. Timmer Mirjam
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A MI ÚJSÁGUNK

                                                  FERGETEGES SZÜRETI FELVONULÁS!

„A szervezők nevében szívélyes köszönetet mondok, és hálámat fejezem ki mindenkinek, aki segítségével,
támogatásával, munkájával hozzájárult a szüreti felvonulás sikeres lebonyolításához.
Köszönöm a felvonulók, lovasok közreműködését, lelkesedését!

Rózsahegyiné Ildi"

ŐSI KÖZSÉG
ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Remélem mindenkinek volt alkalma kellemes

élményeket szerezni a nyáron és feltöltődni

energiával. Kívánok az egész tanévre minden

diáknak jó tanulást, eredményes esztendőt!

                   Homoki Ferencné   Zsuzsa néni
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Ősi községben 2011. augusztus 19-21. között került megrendezésre a Falunapi programsorozat. A programok ünnepélyes
keretek között 2011. augusztus 19-én (pénteken) 18 órakor kezdődtek a Művelődési Házban, melyet Kotzó László
Polgármester Úr és Talabér Márta Országgyűlési Képviselő Asszony nyitott meg. Csodálatos verseket hallhattunk
Balogh Sára és Kovács Gergő előadásában, s Molnár Anna és Tost Luca furulyajátékában gyönyörködhettünk.
A megnyitó napjának ünnepi fényét emelte, hogy Kotzó László Polgármester úr Ősi Község Önkormányzatának
Képviselő-testülete nevében „Településünk fejlődése érdekében nyújtott önzetlen segítségéért és támogatásáért”
oklevelet, illetve oklevelet és plakettet adományozott az alábbi személyeknek, szervezeteknek:

A sportcsarnok megnyitásáért nyújtott segítségért:

Alba Metál Alpin Kft-nek                                                              Szekeres Csabának
Fekete Lászlónak                                                                         Völgyi Lászlónak
Horváth Zoltánnak

A zöld területek és parkok folyamatos gondozásáért:

Androvics Évának                                                                        ifj. Kiss Lászlónak
Özv.Balogh Ferencnének                                                            Kubik Ferencnének
Beke Ferencnek                                                                           Madarász Lászlónak
Bozóky Lászlónak                                                                        Siliga Istvánnénak
Erdélyi Vilmosnak                                                                       Tompa Jánosnak
Gólyahír Tánccsoportnak                                                           Tóth Tamásnak
Kállai Sándornak                                                                        ZUMBA csapatnak

Mindazoknak, akik önzetlen munkájukkal, anyagi támogatásukkal jelentősen hozzájárultak településünk fejlődéséhez:

Siliga Sándor vez.ig. úrnak INGAFORG ZRt.                           Ősi Kovács Alkotóműhelynek
Balogh Károlynak                                                   Ősi Oktatási Központ dolgozóinak
Beke Zsolt Atyának                                                                    Ősi Petőfi Sportkörnek
Berhida-Ősi FVK-nak.                                                                Ősi Polgárőrsége Egyesületnek
Hidvégi Attilának                                                                        Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klubnak
Kertész F. Sándornak                                                                  Palota-Mező ZRt-nek
Major Lászlónak                                                                         Schmidt Istvánnak
Máltai Szeretetszolgálat Ősi Csoportjának                                 Tar Józsefnek
Női Kézilabda Csapatnak                                                          Tollner Tibornak
Ősi Kolping Család Szivárvány Karának                                  Tüttő Jánosnak

Kotzó László polgármester úr külön köszönetet mondott az Ősi Falunap színvonalas megszervezésében és
lebonyolításában meghatározó szerepet vállaló „Ősiért!” Közhasznú Egyesület lelkes tagjainak.

Az Önkormányzat által szervezett megnyitó ünnepség folytatásaként Ősi Kovács Imre festménykiállításának
megnyitójára került sor, melyet Stancsics Erzsébet Krúdy-díjas költő és Szántai Sándor költő, a Magyar Kultúra
Lovagja nyitott meg. A megnyitón Kovács Gergő előadásában hallgathattunk meg egy költeményt.
Ezzel az ünnepélyes megnyitónak igen, de a napnak még nem lett vége. A megnyitókat követően Ősi Kovács Imre
festményeit és az 50 éves Ősi Általános Iskola kiállítását – képekben és tárgyakban – nézhették meg a látogatók.

20  órától  – Beke Zsolt Plébános Úrnak köszönhetően – Zetelaka községből érkező néptánccsoport csodálatos
műsorát láthatta a nagy létszámmal megjelent közönség. A közel egy órás műsort követően a Nagyberkiből érkező
Sona Sonus Rockszínkör előadását hallgathattuk meg, melynek keretében Kormorán dalokra és a műsor második
felében közismert popslágerekre tapsolhattak a jelenlévők.

Az este nagyon jó hangulatban telt, minden jelenlévő élményekkel gazdagon távozott.

Ősi Község Önkormányzata
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                                                                                   Gyereknap

Május 28-án, szombaton az 50 éves évforduló záró programjaként vidám gyermeknapi vetélkedőt tartottunk. Az 1 alsó és 1 felső
tagozatos osztályból összesorsolt 4 csapat kék, zöld, sárga és piros színekben pompázott. A jó hangulatot fokozta, hogy szülők,
hozzátartozók is szép számmal csatlakoztak a gyerekekhez. Vidamon Ildikó az elmúlt évekhez hasonlóan ötletes, tréfás feladatokkal
lepett meg bennünket. A zsűri alig győzte az értékelést a pergő események között. Az egész falu felbolydult, mikor különféle
állatokat, tárgyakat, aláírásokat indultak gyűjteni a csapattagok. De volt tréfás sorverseny iskolatáskával, vízi pisztollyal, gyertyával,
vidám éneklés gyerekeknek és felnőtteknek és még sok más izgalmas feladat. Külön köszönet illeti azokat a szülőket, akik reggeltől
délutánig főztek, etették, itatták csapatuk tagjait. Jó volt látni, hogy kisebb és nagyobb gyerekek, pedagógusok, szülők, nagyszülők
önfeledten jól érezték magukat. E nap tanulsága lehet talán, hogy nem feltétlenül pénz kérdése jókedvünk előcsalogatása. Sokkal
inkább rajtunk múlik, hogy napjainkat miként tudjuk időnként kizökkenteni a „szürke hétköznapok” világából egy-egy vidám
összejövetellel, legyenek azok családtagok, barátok, kollégák, vagy esetünkben iskolánk 50 éves fennállásának ünnepségsorozata.

A 2011. augusztus 20-i (szombati) programok az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület szervezésében, koordinálásával
kerültek megszervezésre. Az eddigi hagyományoktól eltérően a falunap és a búcsú helyszíne egy helyen volt, az Ősi
Kertész-tanyán, melyet Kertész F. Sándor ajánlott fel e rendezvény lebonyolításának helyszíneként a község és a
rendezvényt lebonyolító Egyesület részére.
A délelőtt folyamán a Sportbüfé szervezésében került megrendezésre a gyermek- és ifjúsági horgászverseny. A szerencse
a halaknak kedvezett, de így is nagyon jó hangulatú versenyt mondhatunk magunk mögött.
Délelőtt a Kahári Kft. által lebonyolított főzőversenyre került sor, melyen vaddisznó húsból készült pörkölttel lehetett
nevezni. A húst a Kahári Kft. és a Berhida-Ősi Földtulajdonosi és Vadászati Közösség ajánlotta fel. Nagyon finom,
ízletes és szépen tálalt ételek készültek.
Kedvezményes Vidámpark, ingyenes ugráló vár, játszópark várta a kicsiket, melyek zavartalan működését, a helyi
Szépkorúak Nyugdíjas Klub lelkes tagjai felügyelték.
A színpadon délután 14 órától kezdődtek a műsorok. Változatos, színvonalas műsorokkal készültek a fellépők a
rendezvényre a nagy számmal kilátogatók örömére. Láthattunk táncos – az Ősi Pearl Dance, a Nádasdladányi Showtánc,
Black Diamond Mazsorett Csoport, Gólyahír Tánccsoport, Nádasdladányi Nyugdíjas Klub –, illetve énekes
produkciókat - Zayzon Csaba, Stefancsik Annamária és Egyed Brigitta, a Veszprémi Pannon Várszínház színművészei
előadásában –, ZUMBA bemutatót. Hallgattunk vidám borköszöntőt, gyönyörködhettünk a Báthory-fivérek
citerajátékában.
A Kertész-tanyán az este rock koncerttel zárult, melynek jó hangulatáról a székesfehérvári E.V.M  zenekar
gondoskodott.
A nap zárása a Művelődési Házban megrendezett hagyományos Búcsú-bál volt, ahol fáradhatatlanul mulatozhattak a
táncolni vágyók.
A nyugodt lebonyolítás feltételét, az egész nap ügyeletet vállaló, községünkben működő Polgárőrség Egyesület
biztosította, melyért külön köszönettel tartozunk.

„Ősiért!” Közhasznú Egyesület

2011. augusztus 21-én (vasárnap) a falunapi rendezvénysorozat méltó zárását az Ősi Harangszó Alapítvány
szervezésében megrendezésre kerülő ökumenikus jótékonysági hangverseny adta,  mely  az  Ősi  Római  Katolikus
Templomban került megrendezésre.
A ma már hagyományos egyházi koncert ötlete 2007-2008-ban fogalmazódott meg László Hajnalka, László Angéla,
Karika Diána, dr. Bogárdi László és neje fejében. A felsőoktatásban tanuló gyermekeik (Pápa, Debrecen, Veszprém)
megtapasztaltak olyan egyházi rendezvényeket, amelyek az önkéntességről, az ebből adódó szeretetről szóltak.
A „gyerekek” fejében kiteljesedett, hogy ők is csináljanak valami hasonlót, ami először karácsonyi ünnepen került
megrendezésre.
A Komoly- és Egyházzenei Ökumenikus Hangverseny idén új hangszerekkel (orgona), külső fellépőkkel, a veszprémi
Énekegyüttes és a Balatonfüredi Sforza fúvószenekar műsorával és az együtténekléssel színesedett. A teltházas templomi
hallgatóság megkülönböztetett figyelemmel és örömmel fogadta Nagy Nóra operaénekes fantasztikus előadását, az Ősi
Dalkör és minden Ősi kötődésű énekes fellépését.
A közönség rendkívül igényes és magas színvonalú hangversenyt láthatott, hallgathatott, mindenki nagy örömére.
Köszönjük, hogy László Hajnalkának, hogy féléves önkéntes munkával megtervezte és megvalósította ezt a
hangversenyt, Beke Zsolt Atyának a fővédnökséget és gondoskodást, ahogyan befogadta a rendezvényt Isten
segítségével, s minden szereplőnek, hallgatónak és szorgos kezű segítőnek, aki feladatot vállalt a megvalósításban.

 Böröczky Péter
 Az Alapítvány Kuratóriumának Elnöke

Önkormányzatunk Képviselő-testülete nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm mindazok segítségét, akik
anyagi támogatással, munkával, vagy bármi módon hozzájárultak a rendezvényeink sikeres lebonyolításához.
Megköszönöm továbbá a Szépkorúak Nyugdíjas Klub lelkes tagjainak önzetlen segítségét, anyagi
támogatását, mely lehetővé tette, hogy  szeptemberben is megjelenhet „A MI ÚJSÁGUNK”.

                     Kotzó László
                                 polgármester
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TISZTELT LAKÓTÁRSAIM! KEDVES ŐSIEK!

Az elmúlt év történései jól bizonyítják, hogy ahol békesség van, ott még a nehézségeket is könnyebb elviselni.
S ha a békesség tenni akarással és összefogással is társul, akkor nem csupán átvészelni könnyebb a bajt, de
fejlődni is lehet!

Jól példázza mindezt, hogy az adósságrendezési eljárás
szigorú kötöttsége ellenére is elvégeztük a sportcsarnok
kinyitásához szükséges munkálatokat, megkezdtük az
úthálózat, és a vízelvezető árkok rendbetételét, és
biztosítottuk a civil szervezetek működéséhez szükséges
feltételeket. Mindezt az önkormányzat hozzájárulása
nélkül, közös erővel, támogatóink önzetlen segítségével,
munkájával valósítottuk meg.
Idén, az adósságrendezési eljárás miatt önkormányzatunk
nem vehetett részt a közmunka pályázaton, ezért a parkok
és zöldterületek gondozása, rendben tartása érdekében a
település lakosságához fordultunk segítségért. A „Fogadj
örökbe egy parkot!” felhívásunkra példamutatóan sokan

jelentkeztek, így közös erővel, egész nyáron át sikerült rendben tartanunk a falu zöld területeit.
Önzetlen támogatóinknak, és az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület lelkes tagjainak köszönhetően ebben a nehéz
gazdasági évben is színes programokat tudtunk kínálni a falu lakossága és az idelátogató vendégeink számára.
Szűkös anyagi lehetőségeink miatt ugyan a Falunap idén talán szerényebb volt, mint máskor, de a színvonalból
nem engedtünk! Minden korosztály számára igyekeztünk bőséges lehetőséget
kínálni a nívós szórakozásra, kikapcsolódásra és ünneplésre.
Idén, az eddigi gyakorlattól eltérően Képviselő-testületünk nem egy-egy
életpálya munkásságát kívánta kitüntetéssel elismerni, hanem mindazok
segítségét, akik az elmúlt nehéz év során önzetlenül - munkával, anyaggal,
illetve anyagi támogatással – jelentősen hozzájárultak a település
fejlődéséhez. A Falunapi megnyitón átadott elismerő oklevelek, plakettek
magas száma is jelezte, hogy Ősi község lakossága kitűnőre vizsgázott az
összefogásból. Bármennyire is ügyeltünk rá, az elismerésből biztosan jó
néhányan kimaradtak. A köszönet azonban nem csak a kitüntetetteknek,
hanem községünk valamennyi lakójának is szól, hiszen a lehetőségek
függvényében, mindenki igyekezett hozzájárulni településünk
rendezettségéhez, szépítéséhez és fejlődéséhez.

Önkormányzatunk Képviselő-testülete nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm az elmúlt év során nyújtott
önzetlen segítséget, támogatást és a példamutató összefogást!

                                   Kotzó László
                                               polgármester

      …………………………………………………………………………………………………………………………

KÜLFÖLDÖN SEM VALLOTTUNK SZÉGYENT

A nyár közepén a szlovákiai Dunaradvány Tűzvédelmi És Sportnapjára kapott meghívást az Ősi "Andreotti" S.E.
labdarúgócsapata. A csapatunk ünneprontó volt a helyiek számára, mert a tíz csapat részvételével megrendezett
labdarúgótornán első helyen végeztünk – a tavalyi második helyezés után – az igencsak népes, tíz csapatból álló
mezőnyben. A rendezvény színvonalát emelte a várpalotai DSE Unio fitness csapata, akiket egy nap alatt háromszor is
felléptettek a szervezők.
Az már csak hab volt a tortán, amikor Fekete Laci, fiaival Szlovákia ellen versenyzett, melyet a TV2 műsorán is
láthattunk. Győzelmük nagy öröm volt, és egyben felkészülést is jelentett a franciaországi világbajnokságra.
Franciaországban első helyen végzett Fekete László és Fekete Miklós, míg ifj. Fekete László és Fekete Richárd a
harmadik helyezést érték el. Gratulálunk Lacinak, és a Fiúknak is!
Jó volt magyarnak, és Ősinek lenni Szlovákiában és Franciaországban.

Horváth Zoltán
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KELLEMETLEN, DE A MI ÉRDEKÜNK !

Augusztus végén, a Magyar Állam nanszírozásában megkezdődtek a Séd-Nádor csatorna Ősi szakaszának
kármentesítési munkálatai, melynek keretében szennyezett iszap kerül eltávolításra a vízfolyás medréből. A munkákat a
vízpartról kotrógépek végzik, a kitermelt és megvizsgált iszapot tehergépjárművekkel szállítják el megfelelő műszaki
védelemmel ellátott, ellenőrzött hulladéklerakó helyekre. A munka irányítását a Nitrokémia Környezetvédelmi Tanácsadó
és Szolgáltató Zrt., mint lebonyolító felügyeli.  A kivitelezési munkálatokat a közbeszerzési pályázaton nyertes, tatai
székhelyű „Séd-Nádor 2009 Konzorcium” végzi. A kotrási, illetve a szállítási munkálatok előreláthatóan 2011. november
30-ig tartanak majd.
A Konzorcium, az Ősi Község Önkormányzatával kötött megállapodás értelmében egy arra alkalmas, a Séd-Nádor
csatornához és az állami közúthoz közel fekvő önkormányzati területen (Szigeti lehajtó) depóniát létesített. Sajnos a
szikkasztott iszap tárolása, elszállítása - elsősorban a Szigetben élők számára - sok kényelmetlenséggel jár.  A
megnövekedett forgalom, a zaj és a mindent belepő por jogosan háborítja fel a környékben élőket. Ne feledjük azonban,
hogy a szennyezett iszap eltávolítása elsősorban az itt élők érdekében történik, hiszen a mérgező higanyvegyületek a
talajvízbe szivárogva, az elfogyasztott zöldségféléken, gyümölcsökön keresztül az emberi szervezetbe is kerülhetnek. A
szervezetben hosszú időn át feldúsuló higany súlyos megbetegedéseket okozhat. A szabályszerűen tárolt szikkasztott iszap
azonban önmagában nem jelent veszélyt a környékben élők számára. Megállapítást nyert, hogy a szeptember elején
keletkezett por nem a depóniából származott, hanem azt a földúton közlekedő tehergépjárművek okozták.
Önkormányzati szinten mindent elkövetünk, hogy a kivitelező, az említett kellemetlenségeket a lehető legkisebb mértékre
korlátozza.
A falu felszíni csapadékvíz-elvezetése szempontjából meghatározó, másik vízfolyás a – településhez közelebb eső -
Sárvíz-malomcsatorna, mely az elmúlt évtizedek során kritikus mértékben feliszapolódott. Az előző év csapadékosabb
időjárása már jelezte, hogy a Sárvíz-malomcsatorna jelenlegi állapotában nem tölti be megfelelően funkcióját, mivel
vízszintje a gravitációsan működő rendszerből adódóan visszaduzzaszt, növelve ezzel a település belvízproblémáit. A
gondok elhárítása érdekében több ízben is kértük a Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, hogy mielőbb
gondoskodjanak a községünket érintő, kezelésükben lévő vízfolyások karbantartásáról, iszapmentesítéséről.

Kotzó László
     polgármester

   …………………………………………………………………………………………………………………………

GAZDAFÓRUM ŐSIBEN

Gazdafórumot tartottak 2011. szeptember 7-én (szerdán) délután Ősiben a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében, Kotzó
László polgármester úr kezdeményezésére Varga Csaba körzeti falugazdász szervezésében. A rendezvény célja
mindenekelőtt a kezdő őstermelők – kistermelők – megszólítása volt. A fél 5-kor kezdődő rendezvényen Kotzó László
polgármester úr bevezető gondolatai után Varga Csaba falugazdász tartott tájékoztatót a helyi lehetőségekről és e
tevékenység szabályairól, majd Kósa János, az Új Várpalotai Kistermelői Piac szervezője mondta el gondolatait, a
gazdákat segítendő terveit. A baráti beszélgetéssé alakult programon több fontos kérdésre is választ kaptak az érdeklődők.
Ezt követően Gyurka András mezőgazdasági szaktanácsadó tartott igen értékes előadást biotermelésről és cége által
gyártott növényvédő szereket helyettesítő anyagokról. A rendezvény termékbemutatóval zárult.

Andrási Attiláné
      …………………………………………………………………………………………………………………………

NÉPSZÁMLÁLÁS
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy 2011. október 1. és 2011. október 31. között Magyarország területén
népszámlálásra kerül sor. A népszámlálásban való részvétel kötelező, aki ezen kötelezettségének nem tesz eleget,
szabálysértést követ el!
Az adatszolgáltató csomagok 2011. szeptember 27-30. között kerülnek kihordásra. Felhívjuk tisztelt lakosainkat, hogy a
címek beazonosíthatósága érdekében a házszámok feltüntetése fontos, ezért kérjük, hogy lehetőségük szerint ennek
elhelyezéséről szíveskedjenek gondoskodni, a számlálóbiztosok az adatszolgáltató csomagok kijuttatásáról csak így
tudnak gondoskodni.
A válaszadási kötelezettség teljesítésére többféle lehetőség van:

· Interneten keresztül a www.enepszamlalas.hu honlapon a Lakáskérdőív első oldalán szereplő „Azonosító” és
„Internetes belépési kód” felhasználásával van lehetőség, 2011. október 1-16. között.

· Önkitöltésre 2011. október 1-16. között van lehetőség. A kitöltött papír kérdőíveket a kapott borítékba
visszahelyezve a számlálóbiztosnak kell átadnia.

· Számlálóbiztosnak történő válaszadás, 2011. október 1-31. között van lehetőség.
Felhívjuk a figyelmet, hogy a számlálóbiztosok a helyi jegyző által kiállított igazolvánnyal rendelkeznek, melyet
bemutatnak az adatszolgáltatóknak.

            Polgármesteri Hivatal

http://www.enepszamlalas.hu/
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AZ ŐSI KOVÁCS ALKOTÓMŰHELY HÍREI.

Május 28-án rendezte meg a Cserhát Művészkör a Tavaszi Fesztiválját, Budapesten az Erzsébet ligeti Színházban,
melyre hivatalosak voltunk. Ezen a neves fesztiválon írók, költők, zenészek, színészek, festőművészek vesznek
részt. Közülük többen elismerésben részesültek. Tagjaink közül: Dinnyés Mariann - „Szép vagy Alföld”, és a
„Nyugalom” Brilló Erzsébet – „Ciprus mentén”, és a „Dimenziók” című alkotásai lettek dicséretesek. Gratulálunk
nekik.
Kiállítások időpontja: Szept. 7-én – Ősi Kovács Imre és Dinnyés Mariann közös kiállítása a Veszprémi börtönben
Szept. 9-11-ig Ősi Kovács Imre, S. Varga Gizella, Farkas Molnár Terézia, Brilló Erzsébet és  Dinnyés  Mariann  a
Berhidai-napok keretén belül a katolikus templomban.
Okt. 7-én S. Varga Gizella kiállítása a Püspökladányi Művelődési házban.
Folyamatosak a kiállításaink, közben nagy munkával készülünk a novemberi Cserhát pályázatra.
Az Ősi Kovács Alkotóműhely két Ősi taggal bővült! Nagy szeretettel fogadtuk Winterné Holler Mónikát és Kovács
Gergőt, mint írót és költőt. Reméljük, hogy jól érzik majd magukat közöttünk! Részvétükkel és munkájukkal máris
öregbítették az Ősi Kovács Alkotóműhely hírnevét. Jó munkát és sok sikert kívánunk nekik.
 További hírek és információk a: szekesfehervarert.gportal.hu  oldalon olvashatók.

Kerekesné Brilló Erzsébet
…………………………………………………………………………………………………………………………

„ŐSI SZÉPKORÚAK NYUGDÍJAS KLUB”

Bemutatkozunk néhány szóban. 2009-ben alakultunk 35 fővel. Mára már 25 fő az, aki  részt  vesz  aktívan  a
munkánkban. Szeretjük a vidámságot, szeretünk énekelni, kirándulni. Ha van lehetőségünk és energiánk, fellépünk a
község különböző rendezvényein (Falunap, Idősek Napja). Névnaposainkat virággal köszöntjük, Ők pedig
süteménnyel viszonozzák ezt a figyelmességet. Ebben a nehéz anyagi helyzetben mi másként nem tudunk segíteni,
csak a két kezünk munkájával. Segítünk rendbe tartania Sisi parkot és a közösségi ház előtti parkot.
Búcsúzóul, erőt, egészséget kívánunk mindenkinek!
                                                          Az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub vezetője: Köröszturiné Erzsike

Kedves Nyugdíjasok!
Ősz hajú melegszívű emberek!
A harc amely, egymásért elindult, értünk,
értetek, veletek.
Ha egyet akarunk, ha hiszünk, fegyverünk
a bizalom és a szeretet!

A fejkendő kiállításról: Köszönjük azoknak a
személyeknek a segítségét, akik támogatták a fejkendő
kiállításunkat.
Bízunk benne, hogy akik megtekintették kiállításunkat,
azok maradandó élménnyel gazdagodtak.
Köszönettel az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas klub


