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Kedves Elszármazottak!
Az elnökség 2008-ban úgy határozott, hogy az iskola fıhomlokzata elıtt
kopjafát állíttatunk elhunyt iskolatársaink és tanáraink emlékére, hogy az
osztálytalálkozók alkalmával ne a temetıben kelljen keresgélni az
eltávozottakat.
Az emlékoszlopot Varga József (1948-ban született) Varga Feri bácsi cipész fia
adományként faragta.
A kopjafát 2009. május 23-án szombaton délelıtt ünnepélyesen felavattuk.
A Baráti Kör vezetısége erre az évre szülıfalunk arculatát szépítı fák ültetését
tervezte még. A tervezett gömbjuhar fák ára darabonként 10-15 ezer forintba
került volna. Megalkudtunk! Nem utcát, hanem az új sportpályát ültetjük körbe
platán fákkal.
A 28 db platánfát rendeltünk á: 5.500,-Ft-ért és a polgármester asszony Schranz
Istvánné kijelölte az ültetés helyét. Október 21-én szállítják a fákat, 22-én a
közmunkások fogják elültetni. Erre a napra szeretettel várunk minden egyesületi
tagot és elszármazottat Ozorán, hogy szimbolikusan mi is részt vegyünk a fák
ültetésében.
Várjuk ötleteteket és javaslatotokat a fasor elnevezésére!!!! „Ozoráért
platánsor” jobbat találjatok ki.
A fasor mellé egy táblára szépen gravírozott maradandó betőkkel kiírjuk annak a
43 tagnak a nevét, akik ebben az évben befizették a tagdíjukat és egyetértettek
elképzeléseinkkel.
Jó hír, hogy az APEH az 1 %-ék visszatérítésbıl 182 595.- Ft-ot utalt a
számlánkra. Köszönjük mindazoknak a felajánlását, akik úgy döntöttek, hogy az
Egyesület javára utaltatják át befizetett adójuk 1 %-át. Bízunk abban, hogy a
következı évben a családtagok is kedvet kapnak arra, hogy bennünket
támogassanak.
Október 22-én 11 órára várunk benneteket Ozorán a faültetésen, ahol a 2010-es
terveinket, elképzeléseinket egyeztetjük.
Javaslatokat, ötleteket, tanácsokat és segítséget szívesen fogad az Elnökség !
Küldjétek a fenti Címre!
Simontornya, 2009. október 6.
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