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Búcsú a 8. osztálytól 

 

Kedves Ballagó Nyolcadikosok! Elérkezett életeteknek egy felejthetetlen és kiemelkedő állomása. Ez a búcsúzás 

pillanata. 2012. június 15-én végleg elköszöntök az Ősi Oktatási Központ Általános Iskolájától. A bezáruló ajtótól 

azonban nem kell megijedni, vegyetek új irányt, és ragadjátok meg a kínálkozó lehetőségeket! A lehetőségekkel élni kell, 

de sohasem szabad visszaélni vele! Ti ezt a leckét már jól megtanultátok. 

Ahogy végigvonultatok az iskolán, pillantásotok utoljára végigpásztázta a kövezet mintáját, a tábla színét, a folyosói 

dekorációt, a padfirkákat. Zárjátok a szívetekbe ezeket a kedves emlékeket!  Most elhagyjátok az általános iskolát, de 

annak kapuja mindig nyitva áll előttetek. Ti ide tartoztok, ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek a világban, bárhová 

sodorjon titeket a sors. Emlékezzetek tanáraitok bölcs szavaira, melyekkel nemcsak tanítottak, de neveltek is Benneteket! 

Gondoljatok vissza az aranyköpésekre, az osztálykirándulásokra, a torkotokban dobogó szívetekre egy-egy óra előtt, vagy 

éppen puskázás közben.  A tudás, amit megszereztetek immár mindörökké a Tiétek marad. A sok tapasztalat a Ti 

kincsetek, megkülönböztető jegyetek.  

Kívánom, hogy az itt eltöltött évek, az élmények sokasága, a diákkori barátságok, szüleitek, tanáraitok intő szavai 

elegendő erőt adjanak nektek a mindennapok helytállásához. Őszintén remélem, hogy mindegyikőtöknek sikerül 

megérkezni abba a világba, amit megálmodott magának.  Sohase felejtsétek el, hogy honnan jöttetek és legyen elég erős 

hitetek ahhoz, hogy kitűzött céljaitokat megvalósítsátok! Legyetek büszkék arra, hogy ennek az intézménynek a diákjai 

voltatok! Elbocsátottunk Titeket. Ám szívünk visszavár. Engedjétek meg, hogy búcsúzóul Pilinszky Jánost idézve 

köszönjek el tőletek: 

„A szépség jelenléte néma. De legalább látható. 

A jóság a szépségnél is titokzatosabb, mivel nem csak néma, de láthatatlan is.” 

 

Akiktől búcsúzom: 

 

Farkas Patrik       

Pergel Tamás 

Gogu Dávid        

Pókó Katalin 

György Balázs       

Rácz Alexandra 

Hosszú Márk        

Rózsa Bianka 

Kása Szimonetta       

Szalai Szabina 

Látó Barbara        

Szili Nikolasz 

Lovrencsics Rita       

Takács Attila 

Nagy Patrik        

Varga Szebasztián 

Nyári Virág        

Virág Martina 

Papirovnyik Vivien       

Vígh József 

 

 

„Hát legyetek jók, ha tudtok, a többi nem számít!…” 
 

Szeretettel jegyzi osztályfőnökötök:      

     Baloghné Vizner Valéria  (Vali néni) 

A MI ÚJSÁGUNK 
 

ŐSI KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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                                        „ A gyermeket tiszteletben kell fogadni, szeretetben kell nevelni  

és szabadságban kell elbocsátani.” 

Rudolf Steiner 

 

„Múlnak a gyermekévek, nincs vissza út…” 

énekelhetnénk a nem régen lezajlott óvodai ballagás 

apropóján. Ovi-napon búcsúztattuk a szeptemberben 

iskolába induló nagycsoportosainkat. Csillogó szemű, 

mosolygós fiúk és lányok nézték meglepetten az olykor 

könnyes szemű óvó néniket, szüleiket és igazából nem 

értették szomorúságukat, hisz ez a nap számukra csak a 

vidámságról szólt.  

 

A Virgonckodó Játszópark óriási fajátékai, az Ugráló vár, 

Bocskai László zenés előadása garantálta az óvodai 

nevelési év – nyári szünet előtti – utolsó rendezvényének 

sikerét. A játékban éppen belefáradt gyerekek arcot 

festethettek, Egyedné Gabi csillám tetoválásával 

díszíthették magukat vagy éppen falatozhattak a szülők 

által felkínált süteményekből. 

 

Az Ovi-napon nemcsak a búcsúzásé a főszerep, hanem alkalmat ad a visszatekintésre, a mögöttünk álló év 

felelevenítésére. Eltelt egy év, ami az öregedésen kívül oly sok átélt kellemes élményt, megannyi emlékezetes napot juttat 

az eszünkbe. 

 

Ebben az évben 83 kisgyermek járt óvodánkba, akiknek legjobb tudásunkkal próbáltuk mindennapjait élményekkel 

megtölteni. Mindhárom csoportunk a kompetencia alapú nevelés ajánlásai szerint szervezte a gyerekek mindennapjait, 

mellyel lehetővé vált, hogy játék közben felajánlott tevékenységeken keresztül, igazán hasznosítható ismeretekhez 

jussanak a gyerekek. 

 

A hétköznapok mellett az ünnepek, melyek igazán 

feledhetetlenné sikerültek az idei évben is. A Mihály-nap a 

Szüreti felvonulás, az Adventi koncert és vásár, a Farsangi 

mulatság, az Anyák napi ünnepségek, hogy csak néhányat 

említsek, de megemlékeztünk a Víz- és az Állatok 

Világnapjáról. 3 hetes projekt hetünkön az Egészséges 

életmódot próbáltuk közelibbé hozni a gyermekek számára, 

úsztunk, sokat mozogtunk, kenyeret sütöttünk, túrót, 

joghurtot, egészséges szendvicseket készítettünk. 

 

Évszak- és csoport kirándulásaink mindenki számára 

emlékezetesek maradnak. Jártunk a veszprémi Állatkertben, 

a sétány népmese játszóterén, a Kislődi Kalandparkban, a 

nagycsoportosok Budapesten barangoltak. 

A gyerekek a délelőtti tevékenységek mellett Göndöcs 

Ibolya sakk-, Csala Ilona angol-, Balogh Péter foci- és Lőkös 

Kálmánné pom-pon foglalkozásain vehettek részt.  

 

A fejlesztő foglalkozásokat Göndöcs Ibolya, a logopédiai fejlesztéseket Katonáné Szűcs Katalin vezette, szűnni nem 

akaró lelkesedéssel. 

 

Óvodai életünk igazán tartalmas volt, de mindez nem valósulhatott volna meg a támogatók, a szülők, külön is kiemelve a 

Szülői Munkaközösség tagjai, az Önkormányzat és az Ősi Gyermekekért Alapítvány egész évi támogatása nélkül. 

Köszönjük! 

 

A nyárra sok-sok izgalmas élményt, kellemes pihenést kívánunk! 

 

Lőkös Kálmánné 

m.b. óvodavezető 

 

Óvodatükör 
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TANÉVZÁRÓ 
 

 2012. június 15-én lezárult ismét egy tanév . „ Végre elmúlt, ennek is vége, az iskola udvara üresen áll.” - énekelték 

iskolánk énekkarosai a  Napoleon Boulevard népszerű dalát.  

 

Kevés olyan jeles nap van egy iskola életében, amelyet azonos lelkesedéssel várnak tanárok, és diákok. A legtöbb esetben 

úgy szokott lenni, hogy ami az egyiknek pihenést hoz, a másiknak munkát. Tanítás nélküli munkanapot például a diákok 

szeretik, a tanárok viszont szívesen lemondanának róla, főleg ha reggeltől estig tartó értekezlet a program; a témazáró 

dolgozatot viszont a tanárok várják nagy odaadással s tartok tőle, erről meg a diákok mondanának le szívesen. Különös 

élmény tanévet zárni, hiszen egész évben azért folyik a küzdelem, hogy a forró nyári nappal együtt végre ránk  köszöntsön   

a szabadság. Ilyenkor számvetést végzünk, hiszen a szabadságot csak azok vívhatják ki maguk számára, akik keményen 

megdolgoztak érte. Az év végi eredményeket figyelembe véve összességében elmondható, hogy ez a nagytöbbségnek 

sikerült is.  

A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy tanulóink és pedagógusaink részéről is igényes, 

eredményes év volt az idei tanév.  A magatartási átlagunk 4,2 , a szorgalmi átlagunk 3,8, és  a tanulmányi átlagunk 3, 8.  

A tanulmányi munkában az osztályok között az alábbi rangsor alakult ki: 

1.           5. osztály    3,93 

2.           4. osztály    3,90 

3.           3. és 8. osztály   3,86 

4.           7. osztály   3,62 

5.           6. osztály   3,60 

Nyolc kitűnő tanuló vehette át a jutalomkönyveket Vágán Zsuzsanna igazgatónőtől. A tanévzárón búcsút vettünk iskolánk 

8. osztályos tanulóitól is, akik szeptembertől máshol kezdik a tanévet. Pályaválasztásuk során mindenkinek sikerült olyan 

középiskolába kerülni, amit az első helyen megjelöltek. Így 6 tanuló gimnáziumban, 5 tanuló szakközépiskolában és 9 

tanuló szakiskolában folytathatja tanulmányait.  

A tanórákon kívül számtalan rendezvényen, kulturális programon és tanulmányi versenyen vehettek részt tanulóink. Ezek 

között megemlíthetjük a FIZIBUSZ rendhagyó fizika órát, az autómentes napot, a katasztrófavédelmi gyakorlatot, a 

játszótéravatást, a faültetést, az OLIMPIAI ötpróbás futást és gyalogtúrát, a papírgyűjtést, a korcsolyázást, a karácsonyi és 

húsvéti játszóházat, az ünnepélyeinket, a színházlátogatásokat, kerékpártúrákat, a háromhetes „OLIMPIA” projektünket.  
 

Az alábbi tanulmányi és művészeti  versenyeken képviselték tanulóink iskolánkat: 

- Nádasdy Napok versenyei Nádasdladányban  I, II., III., helyezések 

- Gábor Áron Napok  versenyei  Hajmáskéren  I, II., III., helyezések 

- Ady Endre Napok szavalóversenye  Berhidán     I, II., III., helyezések 

- Hétmérföldes mesevetélkedő  városi és megyei  döntői 

- Területi mesevetélkedő  Inotán 

- Területi  matematikaverseny Pétfürdőn 

- Megyei földrajz verseny Veszprémben 

- „Test your englis”- angol nyelvi verseny Várpalotán 

- Kistérségi informatika verseny Várpalotán 

- Rajzpályázatok területi, országos 

- Tasner Napok versenyei Öskün. 

A sportversenyek sem maradtak ki diákjaink életéből: 

- atlétika ősszel Veszprémben 

- labdarúgás Peremartonban a 7-8. osztályosoknak 

- kézilabda diákolimpia Várpalotán II. hely 

- mezei futóverseny Pétfürdőn  

- labdarúgó diákolimpia Ősiben I. hely,  Pétfürdőn II. hely 

- atlétika diákolimpia Várpalotán I, II., III., helyezések 

- kisiskolák atlétika diákolimpia körzeti döntő Várpalotán I, II., III., helyezések. 
 

Jól látható, hogy a sok munkának meglett az eredménye.  

Köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak egész éves segítségét és minden segítő szülő és támogató munkáját. 

Önkormányzatunknak, a képviselőknek és Polgármester Úrnak, hogy biztosították a munkánkhoz szükséges feltételeket és 

minden kért segítséget. Az Ősi Gyermekekért Alapítványnak programjaink pénzbeli támogatását, s ezúton azoknak, akik 

ehhez adójuk 1%-át ide fizették be.  
 

Most búcsúzunk pár hónapra egymástól, az iskolától, a megszokott élettől. Jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést 

kívánok a szünidőre!”       

      Homoki Ferencné 
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KÉZILABDA 
 

Az Ősi „Andreotti” S.E. Női Kézilabda Csapatával Alsóőrsön kezdtük a tavaszi 

fordulót, ami sajnos vereséggel végződött. A következő fordulóban a Várpalotai 

Bányász SK-val döntetlen volt az eredmény, az utolsó fordulóban Úrkútot láttuk 

vendégül, amely mérkőzés a vendégek győzelmével fejeződött be. Nagy csata volt 

– csak két gólos vereség a későbbi bajnoktól! Az alapszakaszban 5. helyezést ért el 

csapatunk.  

 

Megjegyezném, olyan kiváló eredményeket értünk el, mint az NB II-ből érkező Alsóőrs legyőzése a tavaly őszi 

szezonban, továbbá Pápa, Balatonfüred, Várpalota tabellán való megelőzése. Következett a rájátszás, Pápán a K.C. 

csapatát ismét legyőztük, amely csapat a visszavágóra már el sem jött. Következett az örök rivális, Várpalota. A palotai 

csarnokban Várpalota örülhetett három gólos győzelmének. A visszavágón az Ősi sportcsarnokban nagy volt a tét, hiszen 

hárommal több góllal kellett győzni. A vége hat gól különbség volt, így örömmel nyugtáztuk az ötödik hely megszerzését. 

 

Megkértem Forgács Ferencet, csapatunk edzőjét, értékelje az elmúlt évet; 

 

„Nagyon sikeresnek tartom ezt az egy évet, a lányok, 

asszonyok rengeteget fejlődtek. Előrelépésnek tartom a 

csapat egységét, győzni akarását. Szeretnék kiemelni pár 

játékost; kimagasló teljesítményt nyújtott Óbíróné 

Karácsony Ágnes, Forgács Edina, Balogh Anett, Simon 

Ramóna, Pékné Deák Brigi. Ők alkották a csapat gerincét, 

több alkalommal vezéregyéniségei voltak a csapatnak. 

Még sérülten is megtettek mindent a győzelemért.  

Továbbá, jó teljesítményt nyújtott Magyarósi Heni, aki jó 

védekezésével, szorgalmával példát mutatott, több 

mérkőzésen nagy segítség és eredményes volt Surányi 

Lívia, Skabla Dia, Tóthné Szabó Valéria, Zeker Ágnes, 

Balogh Andrea, Forgács Melinda, Papirovnyikné Boza 

Mónika, Prei Lászlóné, Simon Réka, Tóth Tamásné. Bízom 

benne, hogy az eddigi tapasztalatokkal, és ilyen jó 

hozzáállással, új igazolásokkal jövőre még jobb eredményt fogunk elérni.”  

           Forgács Ferenc 

 

Gratulálunk Óbíróné Karácsony Áginak, és Forgács Edinának, amiért beválogatták őket a megyei válogatottba! 

 

Kézilabdázni vágyó lányokat-asszonyokat várunk! 

 

    Horváth Zoltán 

 

 
 

 

Az Ősi Petőfi SK hírei 
 
A csapatnak az előző idényben - 2010/2011 - nem sikerült megszereznie a bajnoki címet és ezzel a lehetőséget, hogy a 

megyei első osztályban folytathassa, így a 2011/2012-es bajnokságot is a megyei másodosztályban kezdtük meg. 

 

Az idei kiírásban voltak változások. Ahhoz, hogy valamelyik csapat megszerezhesse a bajnoki címet nem volt elég az, 

hogy a csoportjában az élen végezzen. Az alapszakaszt követően a csoport első és második helyezettjei megküzdöttek a 

másik csoport első két helyezettjével. Így dőlt el az első négy hely sorsa. 

 

Együttesünk az alapszakaszban a második helyen végzett – bár az őszi szezon végén még 3 ponttal vezettük a tabellát. 

Az alapszakaszban lejátszott 16 mérkőzésből 10 győzelem mellett 3 döntetlen és 3 vereség lett a mérleg. Így 33 ponttal a 

csoport győztes Balatonalmádi mögött zártunk és készülhettünk a rájátszásra.  Mielőtt rátérnék a rájátszásra, említést kell 

tenni a Magyar Kupáról hiszen ott is érdekeltek voltunk – igaz nem sokáig. Április végén került megrendezésre az első 

forduló. 
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Csapatunk a megye IV-es Hajmáskér csapatát kapta, akik ellen magabiztosan  6:2-re nyertünk. A következő fordulóban az 

esélyek már nem mellettünk szóltak, ugyanis a lehető legnehezebb ellenfelet kaptuk, az NB III-as balatonfüredi csapatot.  

Együttesünknek minimális esélye volt a gólszerzésre, hát még a győzelemre. Az osztálykülönbség bőven megmutatkozott 

és a vendégek egy 10:0-ás győzelemmel mehettek haza. Ezzel a nagy arányú vereséggel búcsúzott a csapat az idei Magyar 

Kupától. 

A továbbiakban a bajnokságra kellett koncentrálni, hiszen a 

rájátszás még hátra volt. A keleti és nyugati csoport első és 

második helyezettjeinek 6 mérkőzést kellett lejátszani, 3 hazai, 3 

idegenbeli felosztásban.  

Az első négy fordulóban 6 pontot szereztünk, de még így is 

esélyünk volt a bajnoki címre. Az ötödik mérkőzésen Nemesszalók 

ellen 5:4-es vereséget szenvedtünk, eldőlt a bajnoki cím sorsa, 

Nemesszalók végzett az első helyen.  

A dobogós helyezés lehetősége még fennmaradt, 

Magyarpolányban az utolsó mérkőzésen legalább egy döntetlen 

bronzérmet ért volna. Sajnos nem sikerült megszerezni, a hazaiak 

1:0-ra nyertek.  

Ezzel a negyedik helyen végeztünk az „összevont” 19 csapatos 

bajnokságban, ami így is szép teljesítmény.  

 

A felnőtt csapat mellett természetesen ne feledkezzünk meg ifi csapatunkról sem, akik a 8. helyen zárták az évet. 

Reméljük, jövőre még előrébb tudnak lépni a tabellán. Az utolsó mérkőzést követő hétvégén a Sportkör megtartotta, a 

hagyományos szezon végi bankettjét, ahol kiosztották az emlék plaketteket és kupákat. Az ifi csapat házi gólkirályi címét 

Kovács Kristóf kapta 18 góllal, aki a legjobb játékos elismerést is elnyerte.A felnőtt csapat házi gólkirálya Jani Tamás lett 

10 góllal, a legjobb játékos címet pedig Szöllősi József érdemelte ki. Gratulálunk nekik. 

A csapat támogatója és vezérszurkolója Tüttő János is osztott ki egyéni elismeréseket, Pilka István, Szöllősi József, Jani 

Tamás és Balogh Ádám részesültek benne. 

Ezt követően a tánc és a bulizás vette át a főszerepet. A nyári pihenőt követően a csapat újra pályára lép, hogy az ideinél 

fényesebb eredményt érjen el. 

Köszönetünket fejezzük ki mindazoknak, akik idén is támogatták, segítették egyesületünket, és köszönjük szurkolóinknak 

az egész szezon alatti bíztatást, szurkolást. „Hajrá Ősi!”  

 

           Balogh Ádám    
 

*** 
 
 

 
 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik bármilyen módon támogattak bennünket Dávid gyermekünk 

gyógyulásával kapcsolatban. 

Külön köszönet érte: 

 az Ősi Szépkorúak Nyugdíjasklubnak, 

 az „Ősiért!” Közhasznú Egyesületnek, 

 az Andreotti Ősi női kézilabdacsapatnak, 

 az Ősi gyermek futballcsapatnak 

és mindazoknak, akik bármiféle támogatásban és segítségben részesítettek bennünket. 

 

Tisztelettel és köszönettel: 

     Kőnig család 

 

*** 
 

Baba-mama Klub felhívása 
 

Kismamák jelentkezését várja a Baba-mama Klub! Jelentkezni lehet a Védőnői Tanácsadóban Androvics Éva 

védőnőnél.  
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Ha szólít a kötelesség 
 

2012. június 27-én 14.00 órakor került sor Ősi községben a polgári védelemmel kapcsolatos mozgósítási gyakorlattal 

egybekötött alapkiképzésre, melyet a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság rendelt el a megye 10 

településén. A gyakorlatra, alapkiképzésre a Művelődési Házban került sor, Lukács László, a Várpalotai 

Katasztrófavédelmi Iroda irodavezetőjének előadásában. Az alapkiképzésen is elhangzott a polgári védelmi szervezet, s a 

szervezetbe beosztott lakosok segítségének fontossága. A kiképzésen képet kaphattak a résztvevők a rendelkezésre 

állásról, értesítési mechanizmusról, a szükséges ismeretekről. Az alapkiképzés anyaga megtekinthető Ősi község 

honlapján, a www.osikozseg.hu oldalon. 

           Andrási Attiláné pv. ügyintéző 
 

*** 
 

„Szép és gondozott a település…” 
 

Mi tagadás, jó érzés hallani a községünkbe látogató vendégek dicsérő, elismerő szavait. S valóban, büszkék is lehetünk rá, 

mivel a széleskörű összefogás és a közös munka eredményeként egyre szebb, egyre élhetőbb lesz településünk.   

Az elismerés elsősorban a falu lakosságát, Önöket illeti, hiszen egyre többen gondolják úgy, hogy a szűkebb és tágabb 

környezetünk rendben tartása mindannyiunk közös érdeke. Ahol gondozottak, szépek az utcák, a parkok, a porták, és a 

kertek, ott nem csupán kellemesebb élni, de még az ingatlanok értéke is növekszik. Annyi bizonyos, hogy községünk 

kedvező megítélése hosszabb távon ösztönözni fogja a fiatalok helyben maradását, az önmagukra és környezetükre 

igényes családok letelepedését és nem utolsó sorban a munkahely-teremtő vállalkozások indítását.  

Önkormányzatunk - lehetőségekhez mérten – mindent megtesz a falu infrastruktúrájának fejlesztéséért és a közterületek 

szépítéséért. Ennek megfelelően rendbetettük a kritikus árokszakaszokat, kitisztítottuk az évtizedek óta elhanyagolt, 

„elcsihatagosodott” területeket (Sziget utca, Árpád utca, Ladányi utca, Csapás dűlő, Béke utca, református temető, 

települési övárok), és megkezdtük a gyalogjárdák felújítását. 

Munkánkhoz az idei esztendőben is nagyon sok segítséget kapunk a lakosságától, melyet ezúton is tisztelettel köszönök. 

Kiemelten, név szerint is megköszönöm: 

Balogh Károly képviselőtársamnak- a faluszépítésben való aktív részvételét, önzetlen segítségét, és a gépi munkákat, 

Balogh Kálmán képviselőtársamnak – a tereprendezési munkákban nyújtott közvetlen segítségét, 

Erdélyi Vilmosnak – a civil park és a polgárőrség virágoskertjének odaadó gondozását, 

A Mono-A Vill Kft. ügyvezetőjének, Huszár Vilmosnak – a járdaépítéshez szükségek munkagép térítésmentes kölcsönzését,  

Ifj. Kubik Ferencnek – tereprendezéssel kapcsolatos gépi munkáit, 

A Metaltec 2001Kft. ügyvezetőjének Mónos Gyulának -  a fémmegmunkálás terén nyújtott segítséget,  

Nyitrai Józsefnek – az árkok kitűzéséhez, szintezéséhez nyújtott szakmai segítséget, 

Palota- Mező Kft-nek – az Önkormányzatnak adományozott facsemetéket és a gépi munkát, 

Az Ősi Oktatási Központ pedagógusainak, diákjainak, valamint a civil szervezetek, különösképpen az Ősiért!” 

Közhasznú Egyesület, az Ősi Polgárőrsége Egyesület, a Szépkorúak Nyugdíjas Klub, és a Máltai Szeretetszolgálat lelkes 

tagjainak – önzetlen munkáját, segítségét a községi rendezvények szervezésében és színvonalas lebonyolításában. 
 

Kotzó László 

     polgármester 
*** 

 

 

Tisztelt Lakótársaink! 
 

A nyári időszakban a rendezett településkép érdekében fokozott odafigyelést igényel közterületeink rendben tartása. Ősi 

Község Önkormányzata Képviselő-testületének a hulladékgazdálkodásról szóló 15/2003. (XII. 18.) Ör. rendeletének 26. 

§-ában foglaltak szerint az ingatlan tisztántartása – az ingatlan határától a szilárd burkolati útig – a tulajdonos (bérlő, 

kezelő) kötelessége. A kötelezettség a bekerített, vagy be nem kerített, üres, illetőleg használaton kívül álló ingatlanokra is 

kiterjed. Felhívom figyelmüket, hogy az ingatlanuk előtti közterület, járdaszakasz, áteresz, csapadékvíz-elvezető árok 

folyamatos tisztántartásáról, karbantartásáról, gyomtalanításról, fűnyírásról gondoskodni szíveskedjenek! 
 

Andrásiné Marton Mónika 

Polgármesteri Hivatal ügyintézője
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