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Hírlevél 
Információk az egyesüket munkájáról, terveiről, rendezvényeiről 

 
Kedves Oszkóiak! 

 
Jó fél év eltelt azóta, hogy legutóbb kiadtuk hírlevelünket. Nem azért nem tájékoztattuk eddig 

Önöket, mert nem történt semmi érdekes az egyesület háza táján. Az elmúlt időszak rendszeres 
nyilvános programjai nem tették szükségessé a papír alapú dokumentálást.  

Most mégis úgy érezzük, szükség van egy rövid visszatekintésre és a jövőbeli események 
ismertetésére is. Az elmúlt esztendő programjai, megmozdulásai a civil összefogás, az önkéntesség 
jegyében zajlottak. Az év elején meghirdetett „25 év, 25 nap” programsorozatunk lassan a 
végéhez közeledik. Ilyenkor talán nem árt egy kis számvetés. Mi az, amit sikerült megvalósítanunk, 
mi az, amit nem.  

Úgy gondoljuk, ha mindent nem is sikerült a januári tervekből megvalósítanunk, azért 
elkeseredésre nem lehet okunk. Minden tőlünk telhetőt megtettünk azért, hogy minél több falubeli 
és vidéki ember számára nyújtsunk tartalmas kikapcsolódást.  

Továbbra is szem előtt tartottuk, hogy a médiákból sajnos jól ismert lélekromboló szórakozás 
helyett, valami természetközelibbet, hagyományosabbat, egyedibbet nyújtsunk. A 
hagyományőrzés, hagyománytisztelet mellett folyamatosan igyekszünk megújulni, a megszokás 
egyhangúságából kilépni. A visszajelzések alapján úgy tűnik, ez sikerült is. A már hagyományos 
programokat is tudtuk egy kicsit színesíteni, és újakat is kitaláltunk. 

Nézzük mi történt az év második felében: 

Augusztus derekán néprajzi tábort szerveztünk az oszkói szőlőhegyen. Meglepetésünkre a 
jelentkezési határidő előtt 2 héttel már el kellett utasítanunk az érdeklődőket helyhiány miatt. A 
résztvevők egy része Budapestről, másik fele Szlovéniából érkezett. Érdekes volt, hogy a 
környékből mindössze két fiatalt vonzott az egy hetes ingyenes tábor… 

A tábor ideje alatt a résztvevők tanulhattak kosárfonást, korongozást, szalmafonást, 
sártapasztást, cséplést, kettőzést. A lányok megismerkedhettek a kenyérsütés nehéz, de csodálatos 
technikájával, a kemence működésével. A fiúk keze nyomát pedig a két elkészült kapu őrzi a 
szőlőhegyi bejáróknál.  

Szeptemberi mulatságunk ismét jelentős számú érdeklődőt vonzott a maga hagyományos 
programelemeivel. Az esemény különlegességét az Oszkó fotópályázat adta, melynek 
eredményhirdetésére december 18-án kerül sor. Az eredményhirdetés után a pályaművek 
megtekinthetőek lesznek honlapunkon, a legjobbakból pedig állandó kiállítást tervezünk a 
Közösségi Házba. 

Az októberi nyilvános közös szüretünk is sok érdeklődőt megmozgatott. A sok lelkes segítő 
mellett a hozzánk érkező szombathelyi kisiskolásoknak is nagy élményt jelentett ez a nap. Szűnni 
nem akaró lelkesedéssel daráltak, minden erejüket beleadták a prés húzásába. Természetesen a must 
kóstolása sem maradhatott el. 



Új elemeként került be idei programunkba a szüreti munkálatok megjelenítése a Közösségi 
Ház előtt. Szalmafiguráink vonzották a szemet. Megállásra késztettek gyalogost, biciklis és autóst 
egyaránt. Köszönet a közreműködőknek a kreativitásukért, segítségükért!  

Október 23-i megemlékezésünkre idén rendhagyó módon a váci börtön oldalánál található 
emlékműnél került sor. (Az 1956-ban letartóztatottak többsége ebben a börtönben raboskodott.) A 
különleges helyszín kiválasztásánál szerepet játszott, hogy ezen a napon buszos kirándulást 
szerveztünk Szentendére, az ország legnagyobb néprajzi múzeumába. A kirándulás résztvevői saját 
szemükkel láthatták a munkatársaink által zsúpolt épületeket eredeti berendezéseikkel. 

November közepén egy estére felpezsdült az élet a Közösségi Házban és környékén. Minden a 
Márton nap jegyében zajlott. Volt újbor mustra, tollfosztó, kézműves foglalkozás, Ludas Matyi-
előadás, vetélkedő gyermekeknek, libalakoma, forralt bor. Sajnálhatja, aki nem jött el. 

 
És még nincs is vége az évnek. Amit még decemberre tartogatunk: 
 

November 27. péntek: Kézműves foglalkozás a Közösségi Házban, adventi koszorú 
December 3. péntek: Kézműves foglalkozás a Közösségi Házban, Mikulás készítés 
December 5. vasárnap: Házhoz megy a Mikulás 
December 10. péntek: Kézműves foglalkozás a Közösségi Házban, karácsonyi díszek 
December 17. péntek: Kézműves foglalkozás a Közösségi Házban, karácsonyi dekorációk 
December 18. szombat: Betlehem-építés 
 

Mindenkit szeretettel várunk programjainkra! 
 
Minden történés azt bizonyítja, hogy az idei a változások éve egyesületünk életében. 

Pontosabban a megújulás, a fejlődés, az új lendület éve. Jövő évi terveinkhez, beruházásainkhoz 
szükség is lesz erre a frissességre. A második félévben munkatársaink körében is több változás 
történt. 

Új munkatársat sikerült alkalmaznunk Vörös István személyében, aki szőlőhegyi birtokunk 
fenntartásába, szépségében és a zsúpelőállításban kapott feladatokat. 

Bozzai Nóra kolléganőnk szeptembertől már csak félállásban erősíti csapatunka, és 2011. 
januárjától tanult szakmájában, óvónőként fog tevékenykedni. Egyesületünk munkáját ígérete 
szerint a jövőben önkéntesként fogja segíteni. 

Nagy Gábor teleházvezetőnk igent mondott egy kedvező állásajánlatra, így decembertől más 
munkahelyen fog dolgozni. A rendszergazdai feladatakat azonban továbbra is ő fogja elvégezni a 
Teleházban. Mindenki „Gabika”-ja egyéb Teleházas feladatait új kolléganőnk Horváth Szandra 
fogja átvenni.  

Szandra a jövőben aktív gazdája lesz az évek óta működő FIP (Foglalkoztatási Információs 
Pont) programunknak is. Álláskeresési ügyben, képzések után érdeklődve, vagy ha segítségre van 
szükségük önéletrajz, motivációs levél megírásához, keressék őt bizalommal a Teleházban. A 
témában érintetteket személyesen is felkeresi a közeljövőben. Kérjük, fogadják szeretettel és 
nyitottsággal új munkatársunkat, és segítő szándékát.  

 
A Teleház nyitvatartása december 1-től az alábbiak szerint alakul: 
 

Hétfőtől – Péntekig: 8-15 óra 
 

A nyitvatartási időtől eltérő időpontban előzetes egyeztetést kővetően van lehetőség 
szolgáltatásaink igénybevételére. 

 
Elérhetőségeink: Tel: 94/573-166, Fax: 94/573-167, E-mail: hegypasztor@oszko.hu 
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