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„A szárny megnőtt, üresen áll a fészek, 

Csak álom volt a szép diákvilág, 

S mint a fecske alkonyati szélben, 

Ma szárnyat bont egy sereg diák.” 

                                                                                                                                                           (Ady) 

 

 
 

Osztályfőnők: Vidamon Ildikó 
 

Balikó Dominik 

Csik Balázs Benedek 

Egyed Antónia Édua 

Erdélyi Vilmos 

Nagy Dominik Róbert 

 

 

Nagy Máté 

Sipos Eszter Piroska 

Szalai Janka 

Szili Péter 

Szűcs Kristóf

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Egy szebb és élhetőbb településért 
 

2018-ban, a „márciusi telet‖ követően szinte átmenet nélkül köszöntött be a nyár. A 

forróságot júniustól Medárd csapadékos időszaka követte, ami ideális körülményeket 

teremtett a vegetációnak. Ennek következtében idén a település zöldterületeinek gondozása, 

a parkok, árokpartok és temető nyírása komoly kihívást jelentett Önkormányzatunk 

számára. Különösen úgy, hogy a közmunka program keretében ebben az évben a vártnál 

jóval kevesebb dogozó foglalkoztatására nyílt lehetőségünk. Így, sajnos a tervezett munkák 

közül idén elmaradt a Béke utcai gyalogjárda felújításának folytatása, befejezése.  

A nehézségek ellenére Önkormányzatunk 2018-ban is maradandó értékeket teremtett, 

melyek még szebbé és még élhetőbbé tették településünket. 

 

Kitűnő minőségben, határidőre elkészült az 

Ősit Várpalotával összekötő 72106 sz. közút középső, legrosszabb 

állapotú szakaszának felújítása. Az elkészült útszakaszon a 

közlekedés biztonságosabb, gyorsabb és kényelmesebb lett. 

A tervek szerint szeptember végéig a Várpalota bányabekötő út és a 

vasúti felüljáró közötti, kb. 2 kilométer hosszú útszakasz is megújul 

majd. 

 

 

Befejeződött a községi temető, Béke utca felöli kerítésének építése. A közmunka program keretében megvalósított 

építési munkákban helyi lakosok is részt vállaltak.  

Köszönöm Halasi Jánosnak a helyhez méltó, igényes temetőkapu elkészítését, továbbá Göndöcs Lajosnak, ifj. Kubik 

Ferencnek és Kertész Sándornak a szabadidőben végzett, önkéntes gépi munkát!  

 

A térségi összefogás eredményeként, uniós pályázati forrásból 

(EFOP 1.5.2.) elkészült és átadásra került az Ősi Sportközpont 

edzőterme. Az erőnléti és fitneszgépek beszerzése jelenleg 

folyamatban van.  

A sportolók és a testedzésre vágyó lakosok várhatóan szeptembertől 

vehetik használatba a konditermet.  

 

Kotzó László polgármester 

 

 

A gólyák faluja 
 

Minden év nyarán, az Magyar Madártani Egyesület (MME) munkatársai felkeresik 

a hazánkban költő fehér gólyák fészkeit, 

hogy meggyűrűzzék és összeszámolják a 

fiókákat. Ősiben idén, június 20-án 

került sor a nagy érdeklődéssel kísért 

Gólya Road Show-ra. 

A várpalotai „régió‖ (Várpalota-Inota, 

Csór, Nádasdladány, Ősi, Berhida, 

Pétfürdő, Küngös, Papkeszi, Öskü) 

területén fészkelő 16 gólya pár közel 

fele, 7 pár Ősiben költ. Községünkben 

idén összesen 17 gólya fiókát gyűrűztek 

meg a MME szakemberei. 
 

Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy amennyiben sérült, vagy elpusztult gólyáinkkal kapcsolatos  

bejelentésük van, azt közvetlenül az Ősi Polgármesteri Hivatalnál szíveskedjenek bejelenteni!  

Bejelentésüket az illetékes szakemberekhez továbbítjuk!  

Telefon: 88/496-192, 88/496-372, 06-30-363-0377, e-mail: ph.osi@invitel.hu 
 

Kotzó László polgármester 
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2018. augusztus 18. (szombat) Helyszín: Ősi Művelődési Ház (Ősi, Kossuth L. u. 34.) 
 

11.00 Falunapi ünnepségsorozat ünnepélyes megnyitója 
Köszöntőt mond: Kotzó László Ősi Község Polgármestere 
A rendezvényt megnyitja: Kontrát Károly országgyűlési képviselő  

 

Ősi Község Önkormányzata által alapított kitüntetések átadása, kitüntetettek köszöntése 
Az ünnepségen közreműködnek: Ősi Dalkör, Erdélyi Tibor, Balogh Benedek, Németh Norbert, Rotter 
Dávid, Rotter Krisztina 

 
 

2018. augusztus 19. (vasárnap) Helyszín: Közösségi Park (Ősi, Kossuth L. u., játszótér mellett) 
(rossz idő esetén a helyszín: Ősi Művelődési Ház) 

9.00  Megnyitó 

Közösségi futás rövid és hosszú táv 

 Kyokushin Karate Klub Ősi csoportja  

11.00  Pulzus Együttes – „Száll a buborék” interaktív 

gyermekkoncert 

13.15 Főzőverseny eredményhirdetés 

A zsűri elnöke: Fekete László, Ősi Község 

Díszpolgára 

Egészségügyi totó sorsolás 

14,00  Sihell Ferry és Henna mulatós műsora 

―Nem csak a húszéveseké a világ!‖ Vilonyai 

Nyugdíjas Klub zenés vidám műsora  

Egyed Brigitta színművésznő zenés műsora 

―Nem csak a húszéveseké a világ!‖ Vilonyai 

Nyugdíjas Klub zenés vidám műsora  

Ars Nova, Pearl Dance  

16.00 TOLDI KUPA!  

Fekete László Ősi Község Díszpolgára, a "Világ 

legerősebb embere" és Örökös Toldi cím 

birtokosa védnökségével  

Várpalotai Zeneiskola ősi növendékeinek 

bemutatkozása 

Vadrózsa Citerazenekar 

Ősi Dalkör 

Gólyahír Táncegyüttes 

19.00  Márió a harmonikás mulatós műsora 

Miénk a színpad! Énekel: Birtalan Dorotea 

Ének – karaoke – tánc – szavalat  

Savanyúság árverés  

20.45  Projekt Prometheus tűzzsonglőr bemutató 

 

GYÖPTIPRÓ – Utcabál a színpad előtt  Zenél: Sudri 
 

Rendezvények a Közösségi Parkban: 
8.00 – 12.00  Főzőverseny  

9.00 – 12.00  Egészségsátor 

9.00 – 12.00  Buborékvarázs – interaktív 

gyermekprogram 

9.00 – 12.00  Várpalotai Rendőrkapitányság 

bűnmegelőzési     információs pont 

 
 

9.00 – 18.00  Irodalmi sátor Ősi Kovács Alkotóműhely 

12.00 – 18.00 Ingyenes légvár, rodeóbika, trambulin, 

élőcsocsó, léghoki 

14.00 – 18.00 Kézműves foglalkozás, arcfestés 

14.00 – 18.00 Zozo lufibohóc 

Magyar Honvédség toborzópont 

Tűzoltósági bemutató 

Rendezvények a Közösségi Házban (Ősi, Kossuth L. u. 117.): 
9.00 – 16.00  Savanyúság szépségverseny 

9.00 – 18.00 Ügyes Kezek Kreatív Klub kiállítása 

9.00 – 18.00 Magyar Lászlóné fotókiállítása  

9.00 – 18.00 Ősi Kovács Imre, Brilló Erzsébet, Jónás Zsike, Vajda Ferenc kiállítása 
 

Büfé, kirakodóvásár várja a látogatókat!        A rendezvényekre a belépés ingyenes! 
 

A gyermekprogramokat az „Ősiért!” Egyesület támogatja és bonyolítja le. 
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20. Ősi Falunap 
 

Falunapi ünnepségsorozatunkra szeretettel várjuk Önöket. A falunap keretében megvalósuló 

programokról, versenyekről érdeklődni lehet a 06-30-588-7196-os telefonszámon.  
 

Néhány programunkról, a versenyfelhívásokról az alábbiakban adunk tájékoztatást: 

 

Kerékpár-regisztráció és bűn-, baleset-megelőzési programok, 

bűnmegelőzési információs pont 
 

A Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai az Ősi Falunap keretében 2018. augusztus 19-én 9.00 – 12.00 óra 

között várják az érdeklődőket a Közösségi Parkba. 
 

Programok: 

- a szolgálati felszerelések, szolgálati gépjárművek megtekintése, 

- határvadász toborzás, 

- „Bike Safe‖ kerékpár-regisztráció, 

- játékos közlekedésbiztonsági feladatok, 

- áldozatvédelem, családon belüli erőszak, internetbiztonság, 

drogprevencióval apcsolatos tájékoztatás, 

- iskolai bűnmegelőzési programokról tájékoztatás 
 

A rendőrök a Bike Safe kerékpár-regisztrálással térítésmentesen regisztrálják az 

érdeklődők járműveinek adatait, típusát és egyedi azonosítóit és azt az országos 

nyilvántartási rendszerben rögzítik.  

 

 
 

Közösségi futás 
 

Az ‖Ősiért!‖ Egyesület kezdeményezését követve a 2018. 

évi falunapi programokat ez évben is kicsikkel–nagyokkal 

a közösségi futással kezdjük.   

A rendezvény célja: hagyományt teremteni a nem 

versenyszerű közösségi futásra, nemtől és kortól 

függetlenül. 

 

A start előtt közös bemelegítés az Ősi Petőfi Sportkör sportolóival! 

 

Távok: 9,30 órakor: mini táv (400 m), hosszú táv (1,6 km). Nevezési díj nincs! 

Regisztráció és rajtszám átvétel: 8.00 – 9.00 Ősi Község Önkormányzata sátrában a helyszínen a rendezvény 

napján. 

A mozgás az egészség és a jó közérzet forrása! Kezdjük ezzel a falunapi szórakozást! 

 
 

Miénk a színpad! 
 

19.45 órától várjuk a jelentkezőket a Miénk a színpad! elnevezésű programunkra, 

akik szeretnék megmutatni énekhangjukat, vers- és tánctudásukat. 
 

Légy bátor! Mutasd be tehetségedet! 
 

Jelentkezni az „Ősiért!‖ Egyesület pavilonjában 14.00 órától a műsorszám 

megjelölésével (ének (karaoke), vers, tánc, stb.)  
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FELHÍVÁS  
2018. évi Falunap keretében, 2018. augusztus 19-én (vasárnap) a Közösségi Parkban 

megrendezésre kerülő programokra 
 

Főzőverseny 
9.00 órától Pörköltfőző versenyre hívunk és várunk minden főzni szerető csapatot 

(családi, baráti társaságot, civil szervezetet, intézményt, munkahelyi közösséget). 

Jelentkezni lehet: 2018. augusztus 14-én (kedd) 16.00 óráig a 30/588-7196 

telefonszámon, vagy a felhívás hátoldalán található jelentkezési lap kitöltésével és 

a Polgármesteri Hivatalban történő leadásával.  

A csapatok helyeiket 8.00 órától foglalhatják el! 

Minden csapatnak 2 kg sertéshúst biztosítunk. A további alapanyagokról, 

főzőedényekről, kellékekről, valamint a kóstoláshoz szükséges evőeszközökről, 

poharakról, tányérokról, tűzifáról, gázpalackról, gázégőről, sátorról, asztalról stb. a 

csapatoknak kell gondoskodni. 

Az elkészített pörköltet zsűri értékeli. A zsűri elnöke Fekete László Ősi község díszpolgára.  
 

 
 

Savanyúság szépségverseny 
Savanyúság szépségversenyt hirdetünk, melyre várunk minden helyi ügyes 

kezű háziasszony által készített savanyúságot. A savanyúság bármely 

alapanyagból készülhet.  

A „csomagolás” legyen csinos, egyedi, a tartalom legyen látványos, színes, 

formás! A látvány az ízek helyett is beszéljen! 

A versenyre benevezett savanyúságok 2018. augusztus 19-én (vasárnap) a 

Közösségi Házban kerülnek kiállításra, a díjazottakról a látogatóközönség 

helyben kitölthető szavazólapon dönt.  

Eredményhirdetés a kiállítás estéjén, a falunapi színpadon. A benevezett 

savanyúságokat a készítő hozzájárulásával az eredményhirdetés után 

árverésre bocsátjuk. A felajánlók a bevétellel az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas 

Klubot támogatják!   

A versenyre jelentkezni lehet: 2018. augusztus 16-án (csütörtök) 16.00 óráig a 30/588-7196 

telefonszámon, a felhívás hátoldalán található jelentkezési lap kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalban 

történő leadásával vagy a helyszínen reggel 9.00 óráig az Ősi, Kossuth L. u. 117. szám alatti közösségi 

helyiségében, az „alkotások”  egyidejű leadásával. 
 

 
 

I. Toldi Kupa 
 

Ősinek már van egy örökös Toldija…. De terem-e még párja szűk hazájában, itt a 

mi falunkban? A Falunap keretében várjuk azon helyi lakosaink jelentkezését, 

akik szeretnék erejüket megmutatni, megmérettetni első Toldi Kupánkon!  

A versenyszámok: petrencerúd-tartás, malomkő hajítás.  

Kategóriák: 10-14 év, 14 év felett  

A versenyre jelentkezni lehet: 2018. augusztus 16-án (csütörtök) 16.00 óráig 

a 30/588-7196 telefonszámon, a felhívás hátoldalán található jelentkezési lap 

kitöltésével és a Polgármesteri Hivatalban történő leadásával, vagy a 

helyszínen 15.00 óráig Ősi Község Önkormányzatának sátránál.  

A versenybíró Fekete László Ősi Község Díszpolgára, Magyarország örökös 

Toldi-bajnoka,  

a világ legerősebb embere! 

Nevezz be, gyere el, találkozz te is a mi Örökös Toldinkkal! 
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JELENTKEZÉSI LAP 
 

FŐZŐVERSENYRE 

 
 

Csapat neve: ………………………………………………………………………………………………………. 

 

Csapat képviselőjének neve: ……………………………………………………………………………………… 

 

Telefonszám: …………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

SAVANYÚSÁG SZÉPSÉGVERSENYRE 
 

 

Név: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Savanyúság megnevezése: ………………………………………………………………………………………... 

 

Savanyúság fantázianeve: …………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 
 

 

JELENTKEZÉSI LAP 
 

TOLDI  KUPA 
 

Név: ………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Lakcím: …………………………………………………………………………………………………………… 

 

Életkor:  10 – 14 év*     14 felett* 

 

Kategória:  petrencerúd-tartás*    malomkő hajítás* 

 

 

*A megfelelő aláhúzandó! 
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40 év a pedagógus pályán… 

Beszélgetés a nyugállományba vonuló Vágán Zsuzsanna iskolaigazgatóval 
 

Miért a tanári pályát 

választottad?  Volt példa 

előtted? Esetleg a 

családodban?  
Szüleim nem 

pedagógusként dolgoztak, 

de tisztelték ezt a hivatást. 

Nekem kedvenc 

tantárgyam a matematika 

volt, s ebben másoknak is 

tudtam segíteni. Ekkor 

vettem észre, hogy ebben 

örömet is találok. Ezt az irányt választottam tehát a 

továbbiakban: az egri Gárdonyi Géza Gimnázium 

matematika tagozatának elvégzése után a Tanárképző 

Főiskola matematika-fizika szakán szereztem 

diplomát. Kemény, de szép évek voltak. 
 

Mikor kezdtél az Ősi általános iskolában tanítani, 

és hogy kerültél Ősibe, mert ha jól tudom, nem 

törzsgyökeres Ősi vagy?  

Ahogy sokan tudják, egri születésű vagyok, 23 évig 

éltem ott. Nagyon szép, hangulatos, igazi diák- és 

turista város Eger. Mindenkinek ajánlom, hogy 

látogasson el oda, ha tud. Mindig szívesen és 

nosztalgiával megyek oda „haza‖, mégis azonnal 

megszerettem Ősit, amikor házasságkötésem révén 

idekerültem. Itt másért jó lenni: Megfogott ennek a kis 

falunak a nyugodtsága a rohanó városi élettel szemben, 

az emberek kedves közvetlensége, a kisiskola családias 

hangulata. Számomra is meglepő volt, de kezdettől 

fogva jól érzem itt magam. Mára már elmondhatom, 

hogy életem nagyobb részét – 35 évet – itt éltem le, 

ősivé váltam. 
 

Mi volt a legemlékezetesebb iskolai történet a 

múltadból, amit kezdő tanárként éltél át? 

Kezdő éveimben sokszor alig tűntem ki a tanítványaim 

közül kicsit „gyerekes‖ külsőm, s a közös együtt 

játszás miatt.  

Emlékezetes élmény volt, amikor Egerből a tanév 

során egy hónapos zánkai tanításra küldtek a 

jutalomból ott táborozó gyerekekhez. Mivel ők az 

ország legkülönbözőbb helységeiből érkeztek, más-

más tanterv szerint, más-más könyvekből tanultak, így 

az órákon háromféle tananyaggal kellett haladnom 

egyszerre. Érdekes és hasznos tapasztalat volt. 
 

Melyik volt a legnehezebb időszak? Kezdő 

tanárként, vagy igazgatóként?  
Tanárként sem könnyű kezdeni, mert a pedagógus 

mesterséget igazán nem a főiskolán, hanem a 

gyakorlatban lehet elsajátítani. Az első évek 

nehézségeit mindannyian átéltük. A kérdésre a 

határozott válaszom mégis az, hogy kezdő 

igazgatóként volt nehezebb helytállni. Váratlanul ért a 

megbízás, éppen a közoktatási vezetői záróvizsgám 

előtt álltam, s bár akkor már igazgató-helyettes voltam, 

az igazgatói szerepkörrel járó teljes felelősség súlya 

nehezedett rám. Szerencsére egy jó tantestület állt 

mellettem, sikerült túljutni a kezdeti nehézségeken és 

megszeretni a feladatot. 
 

Hogy érzed, mennyit változtak a gyermekek a 

pályafutásod alatt?  

40 év nagy idő, sokat változott minden, így az 

emberek, köztük a gyerekek is. Ugyanúgy kíváncsiak, 

szeretnek játszani, de a tananyagot már nem lehet a 

katedráról tölcséren-, és tankönyvekből a fejükbe 

tölteni. Sok-sok érdekes eszközhasználattal, 

tevékenykedtetve, az informatikai eszközöket sűrűn 

használva, saját tapasztalatokra építve, együtt dolgozva 

lesz csak eredményes a tanítási – tanulási folyamat.  
 

Mitől lesz valaki jó iskolaigazgató?  

Régen, a vezetőképzőn tanultunk az un. „helikopter 

szemléletmódról‖.  Jó, ha a vezető képes kicsit kívülről 

is látni az egyes helyzeteket, megoldandó problémákat. 

Átlátni minden érintett szempontjait, érdekeit és 

megvizsgálni, mi szolgálja leginkább a közösség — 

mindenekelőtt a tanulók — érdekeit.  

Fontos, hogy a közös ügyeket munkatársaival is 

egyeztesse, véleményüket figyelembe vegye, mert 

eredményes csapatmunka csak akkor lehetséges, ha 

mindenki magáénak érzi a feladatot. A döntések 

felelősségét viszont mindig vállalnia kell. 

A végére hagytam, de talán a legfontosabb, hogy 

tudjon mindig tisztelettel bánni partnereivel és 

mindenkor emberséges lenni.  
 

Hogy változott az iskolaigazgató feladatköre az 

elmúlt évtizedek alatt? 

Sajnos ma nagyon mások az elvárások az 

iskolaigazgatóktól. Azért fogalmaztam így, mert 

nagyon irigylem volt igazgatónkat, Imre bácsit, akinek 

még munkája nagyobb részét a szakma, a pedagógia 

tette ki. Ma már sokkal nagyobb szerepe van a 

menedzsmentnek, statisztikáknak, a sok-sok 

szabályzatkészítésnek. Pedig sokkal jobban szeretnénk 

a diákjaink és kollégák közt lenni!  

Szerinted mi lesz a legnagyobb kihívás az új 

igazgató számára?  
Ha egy új igazgató a tantestület tagjai közül kerül ki— 

mint ahogy én is annak idején — akkor ismeri a helyi 

viszonyokat, a kollégákat, tehát könnyebb dolga van, 

mivel „csak‖ az új munkakörben kell helytállnia. De 

ha külső pályázóként lesz igazgató, akkor meg kell 

ismernie a teljes intézményt, az intézményi 

környezetet, diákokat, pedagógusokat, a helyi 

pedagógiai programot, hagyományokat, stb. Az írott 

dokumentumok ebben segíthetik, de valójában csak a 

gyakorlatban - akár több tanév alatt - lesz teljes a kép. 
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Mi lenne a legfontosabb jó tanács, amit adnál a 

helyedre kerülő kollegának? 

Érdemes óvni, megőrizni az iskolánk barátságos, 

családias légkörét. Továbbvinni a demokratikus 

vezetési stílust. Mivel egy értékes emberekből álló, jól 

összeszokott, kollektívát kapott, érdemes először arról 

tájékozódnia, hogy ki miben a legjobb, s kiaknázni 

ezeket a pozitívumokat. A véleményüket figyelembe 

véve, közös gondolkodással, a jól bevált szokásokat 

átvéve, a közép vezetőket bevonva tervezni, majd 

közösen elemezni, értékelni a megvalósítást.   
 

Mik a terveid a jövőre nézve?  
Már készül a bakancslistám. Annyit elárulok, hogy 

lesz benne sok-sok kirándulás, utazás, mert a múltban 

erre kevés időm jutott.  

Az első hónapokban majd rendezgetem otthonomat, 

mert abban is sok az elmaradt feladatom. Ennek 

érdekében akár fúrok-faragok, festek, tapétázok, ha 

kell. Végre újra ráérek olvasgatni és biztos sok időt 

töltök majd kis unokámmal, Mátéval is. 

 

A szerkesztőség nevében kívánunk Zsuzsának jó 

egészséget, boldog órákat Mátéval, és sok-sok 

felfedezésre váró helyet, hogy a „bakancslista” egyre 

rövidebb legyen! 

Winterné Holler Mónika 

 

 

 

 

 

 
 

Ősi Petőfi Sportkör hírei 

 

A 2017/2018-as labdarúgó bajnokság a nyár első hetében mind a négy együttesünknek (U-14, ifjúsági, felnőtt, 

öregfiúk) befejeződött! Összességében jól zártuk a szezont, ha csak azt nézzük, hogy ifjúsági és felnőtt csapatunk is 

dobogón végzett! 
 

U-14 Négy év után ismét eltudtunk indulni az U-14-es bajnokságban, ahol többek között Veszprém, Balatonfüred, 

Balatonalmádi és Várpalota ellen is pályára léptek fiataljaink. Ebben az erős bajnokságban jól helytállt a csapat és 

tavasszal már több nagyobb együttest is megszorongattak. Végül a tizedik helyen zártak.  

Külön említést érdemel Nagy Dominik aki 29 góljával a bajnokság góllövő listáján a második helyen zárt! 
 

Ifjúsági Ifi csapatunk az egész bajnokságban magabiztos, kiegyensúlyozott teljesítményt nyújtott. A tizennégy 

csapatos bajnokságban végig dobogós helyen álltak. Az élmezőny annyira szoros volt, hogy az utolsó fordulóban 

dőltek el a dobogós helyezések. Ifi együttesünk végül a csopaki győzelemmel a második helyen zárta a bajnokságot 

egy ponttal lemaradva a bajnoki aranyról. A csapat házi gólkirálya Kiss Ádám lett 33 góllal. 
 

Felnőtt A tavalyi bajnoki arany után, idén mint címvédők voltunk jelen a bajnokságban. Sajnos a címvédés nem 

sikerült felnőtt együttesünknek. Badacsonytomaj az egész bajnokságban magasan kiemelkedett és megérdemelten 

taszított le minket a ‖trónról‖. Viszont ami a csapatot jellemzi, hogy mindig dobogón végez azt most is sikerült 

elérni. Az utolsó forduló utolsó másodpercében szerzett góllal a harmadik helyet ünnepelhette az együttes. A csapat 

házi gólkirálya Kovács Kristóf lett 11 góllal. 
 

Öregfiúk Immár negyedik éve vesz részt csapatunk a Fejér megyei öregfiúk bajnokságban. A tavalyi nagyszerű 

ötödik helyezéstől most kicsit elmaradtak és idén a nyolcadik helyen zártak. A csapat házi gólkirálya Bajcsi András 

lett 14 találattal! 
 

A Sportkör június 23-án tartotta hagyományos évadzáró bankettjét ahol átadásra kerültek az érmek, oklevelek és 

egyéni elismerések.  

Ezúton szeretnénk megköszönni mindazoknak akik támogatták és segítették munkánkat, hogy az Ősi Petőfi Sportkör 

továbbra is működhessen és sportolhassanak mind fiatal mind idősebb labdarúgóink. Illetve szurkolóinknak, akik 

nemcsak hazai pályán segítik a csapatot, de idegenbe is elkísérnek minket! Köszönjük! 

 

Balogh Ádám 
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