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2018. október 25-én 10 fő résztvevővel
reggel 7 órakor indultunk a Vízügyi
Igazgatóság székháza elől. A látogatást
Kőváriné Szabó Erzsébet és Török
János szervezték meg, a Vízügyi
Igazgatóság gépkocsik biztosításával
segítette utazásunkat.



Megérkeztünk Ottományba, 
ahol Szűcs György fogadott minket és végig lelkes kísérőnk volt. 



Kedves, baráti fogadtatásban és vendéglátásban volt részünk.



A frissítő kávé után átadtuk a Baráti Kör ajándékait 
(a bekeretezett fényképet és Galbátsné Böbe könyveit a könyvtár részére)



A kis csapat



Megnéztük a kiállítást
és írtunk az emlékkönyvbe



Megtekintettük a freskó 
felújítását



Képek a kiállítás anyagáról



Jártunk a tanösvényen is.



Elsétáltunk Szabó István présházához



Egyperces főhajtással emlékeztünk Szabó Istvánra. 
Török János és Török Jánosné koszorút és emlékképet helyezett el a falon.

2011.



Bejártuk az egykor a
kúria vízellátását biztosító
alagút rendszert.



Megnéztük a későbbiekben kulturális 
rendezvények szervezésére szolgáló és 
tűzoltó múzeumként elképzelt, jelenleg 

felújítás alatt lévő istálló épületét



Ottományi változások

A Baráti Kör első alkalommal 2011. november 7-én járt Ottományban. Az elmúlt 7 évben
szembetűnő változások történtek a Kúria területén, ezeket néhány dián szemléltetjük.
Öröm volt látni ahogy megszépültek és új életre keltek az épületek.
Szabó István (néhai tanár úr, volt tiszteletbeli tagunk) sokat tett azért, hogy ez a projekt
elinduljon és sikeres legyen, ezért is javasoltuk vendéglátóinknak, hogy szorgalmazzák,
emléktábla őrizze a Kúria falán Szabó István munkásságát.
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Megemlékezés a temetőben



Elbúcsúztunk vendéglátóinktól



EZ ITT A CSORBA LEVES EVÉS DIÁJA
(EZT MINDENKINEK A KÉPZELETÉRE 

BÍZZUK)

Hazafelé a Millenium
étteremben

(Fotó nem készült róla)



Egy szép nappal gazdagodva tértünk haza.



Köszönöm a figyelmet!
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