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„Annyi mindent kéne még elmondanom…”
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ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA

Kedves Ballagó Diákok!
Az ember életében előre meghatározott, olykor már megszokott időben és módon érkeznek el kiemelkedő események,
amelyek életének jelentős, felejthetetlen állomásai. Egy ilyen ünnep részesei voltatok 2011. június 17-én délután,
mikor elérkezett a búcsúzásotok ideje. Az Ősi Oktatási Központ most végzett diákjaiként lezártátok életetek egy
időszakát. A bezáruló ajtótól azonban nem szabad megijedni, tudni kell az új irány felé fordulni, és meglátni a
lehetőségeket. Ahogy végigvonultatok az iskolán, pillantásotok utoljára végigpásztázta a kövezet mintáját, a tábla
színét, a folyosói dekorációt, a padfirkákat. Zárjátok a szívetekbe ezt a kedves emlékeket! Elhagytátok az általános
iskolát, de annak kapuja mindig nyitva fog állni előtettek. Ti ide tartoztok, ide bármikor hazajöhettek, bárhol is éljetek
a világban. 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 itt 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 elegendő erőt adjanak nektek a
mindennapok helytállásához. Őszintén remélem, hogy mindegyikőtöknek sikerül megérkezni oda, ahova álmai
vezérlik. Elbocsátottunk titeket. Mostantól felelősek vagytok önmagatokért. Ami volt, szép volt, ami lesz, szép lesz.
Fájdalmas elmenni, de csodálatos vágyakozni az ismeretlen után. Most induljatok, és éljetek, mert a Világ a Tietek!
Szertettel jegyzi osztályfőnökötök:
Homoki Ferencné Zsuzsa néni
Akiktől búcsúzom:

Ács Erzsébet
Andrási Gergely
Birtalan Daniella
Diósi Bence
Domokos Máté
Györkös Bianka
Haász Mátyás
Ligeti Péter
Pál Kovács Noel
Rózsa Gyöngyi
Sütő Ramóna
Szalai Attila
Szalai Dániel
Tüttő Vivien
Valkó Veronika
Vati Ferenc
Vrabec Szilvia
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Kicsöngettek…
A június 17-i tanévzáró ünnepélyen 183 tanítási nap után elbúcsúztattuk a 2010/11-es tanévet.
A nap különlegessége, hogy ez volt az 50. tanévzárás ebben az iskolában. Közel 1500 diák indult már útjára e falak közül. Érdekes,
hogy ma is épp nyolc osztályunk van, mint 1961-ben, az alapítás évében. Tanulólétszámunk a nálunk is jelentkező demográfiai
hullámvölgy után stabilizálódni látszik, átlagosan 20 fős osztályokban, 8 osztályt tanítunk. Alapító atyáink szellemében, mi is bízunk
abban, hogy mindig lesznek elegen, akik megtöltik iskolapadjainkat.
Ilyenkor, a tanév végén fáradtan, de boldogan dől hátra székén a diák és a pedagógus. Ebben a tanévben is volt rengeteg tanulás,
munka, sok szép élmény, amit elraktározhatunk és sok év múlva is szívesen emlékszünk vissza rá.
Az igazi pedagógus mindig pedagógus marad, függetlenül attól, hogy itt van-e mindennap az iskolában, vagy máshová veti a sors,
esetleg már nyugdíjba vonult. A jó pedagógus még halála után is képes hatással lenni egy-egy rég elhangzott mondatával tanítványai
sorsára. Ennek elismeréseként vezették be az emlékdiplomák adományozásának szép szokását. A nap fényét növelte, hogy most az 50.
évfordulón személyesen adhattunk át két emlékdiplomát:
Kovács Ferencné Rózsika néninek a több mint 50
pedagógus évért az aranydiplomát.

Böröczky Gáborné Erzsi néninek a 70 éves
pedagógus múltért a rubin diplomát.

További szép éveket, jó egészséget kívánunk mindkettőjüknek!
Kedves nyolcadikosok! Nektek sok sikert kívánunk új életetekben! Reméljük, hogy a középiskolában helyt álltok majd, hisz mindenki
felvételt nyert a vágyott iskolába. Hárman gimnáziumban, 4-en szakközépiskolában, 10-en pedig szakiskolában tanultok tovább.
Remélem mindig jó érzéssel fogtok emlékezni az általános iskolai időkre is, az itt kötött barátságok megmaradnak, és sokszor jöttök
be bennünket, itt maradókat meglátogatni. Mit emelhetnék ki ebből a tanévből?
Az idén nem volt EU-s pályázat és nem árasztottak el bennünket súlyos milliók (sajnos), de folyt tovább az új oktatási forma,
„kompetenciásan” tanultunk, tanítottunk. Tanulóink egyre inkább képesek az ismeretek önálló elsajátítására, örömmel olvastuk
beadott projektmunkáikat földrajzból, irodalomból, történelemből. Érdemes ebbe energiát fektetni tanárnak, diáknak, hisz látványosan
fejlődik diákjaink képessége! Ezt támasztja alá a tavalyihoz hasonlóan magas szintű szövegértési és matematikai országos mérési
eredményünk, ami megint országos átlag fölötti!
Büszke vagyok arra, hogy milyen jól sikerültek ünnepi rendezvényeink, melyeket nem csak magunknak, hanem a település egész
lakosságának szánunk. Jó hallani, hogy a más településekről érkező vendégek milyen elismerően nyilatkoznak iskolánkról. (Október
23., Adventi rendezvények, Március 15., 50 éves jubileum)
Tanulmányi átlagainkról és eredményeinkről:
magatartási átlag 4,3; szorgalmi átlag 4,0; tanulmányi átlag 3,7; kitűnőink: Kovács Kitti, Márkus Eszter, Szladovits Márk
3.osztály,Weisz Blanka 4.osztály; szorgalmas munkájukért, kiváló tanulmányi eredményükért könyvjutalmat kaptak
még:Andrási Mónika 3.o., Molnár Anna és Szabó Márk 4.o., Szappanos Szonja 6.o., Papirovnyik Vivien és Virág Martina 7.o.,
Sütő Ramóna 8.o.,az idén az iskola legsportosabb tanulója Lencsés Bálint az 5. osztályból, szerencsére évismétlésre senki sem
bukott, pótvizsgáznia is csak két tanulónak kell.
Jelentősebb versenyeredményeink:
Andrási Gábor, Andrási Mónika, Kovács Kitti, Haász Kinga 3.o. tanulóink és Weisz Blanka, Molnár Anna, Krakovszki Katrin, Karáth
Réka, Cserepes Friderika, Komlósi Fruzsina, Tost Luca, Hudák Rita 4.o tanulók a „Hétmérföldes csizmában” mesevetélkedő megyei
döntőjébe jutottak, Papirovnyik Vivien 7.o. és Sütő Ramóna 8.o. tanulók a „Legendák nyomában a Balatontól a Bakonyig” irodalmi
vetélkedő megyei döntőjébe jutottak, Haász Kinga 3.o., Jani Ádám 5.o., Domokos Máté, Tüttő Vivien, Ács Erzsébet, Szalai Dániel
8.o. tanulók a környék iskoláinak szavaló- és magyar versenyein II. és III. helyezéseket, Weisz Blanka 4.o. és Gogu Dávid 7.o.
tanulók matematika versenyen III. helyezést, Hudák Péter 6.o. angol versenyen III. helyezést, Andrási Gergely, Györkös Bianka, Sütő
Ramóna 8.o. tanulók kistérségi informatika versenyen II. helyezést értek el és zenei vetélkedőn is részt vettek Balatonfüreden, Lencsés
Bálint a várpalotai 3 tusa döntőn I. helyezést ért el.
Köszönöm a település vezetőinek, elsősorban Kotzó László polgármester úrnak, hogy biztosította a feltételeket a zavartalan
munkavégzéshez és mindig segített, ha hozzá fordultunk. Mindegyikünket súlyosan érintett a Sportcsarnokunk tavalyi bezárása,
aminek oka az volt, hogy használatához nem rendelkeztünk megfelelő engedéllyel. Köszönjük polgármester úrnak, hogy ígéretéhez
híven –rengeteg utánajárással- elintézte, hogy megnyíljon ez a csarnok. De köszönjük azt az összefogást és jelentős támogatást
is, amit a lakosságtól és községünket szerető emberektől kaptunk. Segítőink név szerint:
A Veszprémi Közútkezelő Vállalat, Fekete László, Merics József, az Alba Metal Alpin Kft. vezetője, Völgyi László, Szekeres Csaba,
Siliga Károly, Tolner András, Böröczki Péter, Tollner Tibor, Hídvégi Attila, Horváth Zoltán, Faller Jenő középiskola, az
önkormányzat fizikai dolgozói, Balogh Péter, Molnár Lajos és a 6., 7., 8. osztályos tanulók.
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Fontos és nagyon jólesett, hogy a tanév során komoly segítőink voltak: az SZM tagok - Balogh Anita-elnök, Szalai Ildikó,
Papirovnyikné Boza Mónika, Siliga Miklós, Pap Helga, Tüttő Jánosné, Andrási Attiláné, Jenei Zsoltné, Birtalanné Simon Tímea,
Balázs Krisztina, Csaplár Anita, Szalai Mária, Kubik Ferencné, Sujbert Attiláné, Iváncza Anna, Schmid Jánosné, Winterné Holler
Mónika, Pleszinger Ágnes, Hosszú Jácintné, Mészáros Lászlóné, Tüttő János - a rendezvényeink lebonyolításában, szponzoraink a
rendezvények anyagi finanszírozásában (Ősi Gyermekekért Alapítvány, „Ősiért!” Közhasznú Egyesület, Siliga Sándor, Léber Elek,
Fekete László, Futó László, Böröczky Péter, Szalai Károly, Kővári Zoltán és családja), vagy szakipari munkában (Balogh Róbert,
Hidvégi Attila, Major László, Szekeres Sándor, Tollner Tibor), fuvarozásban (Tolner András), földmunkában (Balogh Kálmán,
Simon Róbert), szülők a tantermek festésében (Balogh Anita, Gerebics Attila, Halasi József), barátok, rokonok a jól sikerült
Gyereknapon való közreműködésben.
Ezúttal is megköszönjük a 8. osztállyal távozó szülői munkaközösségi tagoknak - Andrási Attilának és Andrási Attilánénak, Sütőné
Wolf Zitának, Tüttő Jánosnak és Tüttő Jánosnénak - több éves segítő munkáját!
További tervünk, hogy az intézmény külső képén is javítsunk, játszóteret, parkot hozzunk létre, növényeket telepítsünk, járdát
újítsunk fel. Ehhez minden segítséget és ötletet hálásan fogadunk. Az 50 éves évforduló kapcsán már ennek a tervezett játszóparknak
a település parkjaihoz hasonlóan jelentkezett is támogatója és örökbe fogadója, Siliga Sándor személyében.
Kedves Szülők, Nagyszülők! Köszönöm Önöknek, hogy ránk bízták legdrágább kincsüknek, gyermeküknek a nevelését. Mi örömmel
tettünk eleget ennek a szép feladatnak. Most kicsit visszaadjuk őket a nyárra, de szeptemberben kérjük vissza őket épségben!
Vágán Zsuzsanna
Igazgató
ÓVODAI ÉLET FŐBB ESEMÉNYEI DIÓHÉJBAN
A nevelési évet 63 kisgyermekkel kezdtük, év végére a létszámunk 70 főre gyarapodott.
Mind a három csoportban bevezetésre került a kompetencia alapú nevelési program.
Kihívást jelentett az óvodapedagógusoknak a szemléletváltás, az új módszerek, technikák alkalmazása. Az eltelt időszak tapasztalatai
alapján a gyermekek láthatóan élvezettel töltik napjaikat, tetszik nekik a sok tevékenykedtetés, kísérletezés.
Szeptember végén Mihály napi vásárra invitáltuk a gyermekeket, és a szülőket is. A gyermekek ügyességi feladatokon vettek részt, a
végrehajtott feladatokért jutalmul gesztenyét kaptak, amely később a vásárban fizető eszközként szolgált. Szülők és gyermekek
egyaránt élvezték a vásári hangulatot.
November közepén került megrendezésre a Szülői Munkaközösség bálja, melynek bevételét az évszakos kirándulásokra, és az Ovinap megrendezésére fordítottuk. A bevételből a karácsonyfa alá is került ajándék.
December hónap sem telt el eseménytelenül. Adventi koncerttel kezdődött az ünnep várása.
A koncertet követően megnyílt a karácsonyi vásár, amelyet már második alkalommal rendeztünk meg.
December 19-én a karácsonyi ünnepélyünkre mindegyik csoport egy kis műsorral készült, végül közös éneklést követően kibontásra
kerültek az új játékok, melyeket a gyerekek nagy izgalommal és örömmel vettek birtokba.
Február végén farsangi mulatsággal búcsúztattuk a telet. Tavasszal az óvodás gyermekek a veszprémi állatkertbe kirándultak. Május
elején meghitt műsorral és ajándékkal köszöntötték a kicsinyek az édesanyákat. Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Ősi
Gyermekekért Alapítványnak, valamint községünk Önkormányzatának, hogy a játékok vásárlásához támogatást nyújtottak.
Május végén és június hónap első két hetében az egészséges életmódra nevelés jegyében teltek a napjaink. Három héten keresztül
közös reggeli tornával kezdtük a napot. Ebben az időszakban a gyerekekkel sütöttünk kenyeret, készítettünk túrót, joghurtot, gyümölcs
és zöldség salátákat, amit szívesen fogyasztottak a kicsik. Kiemelten foglalkoztunk a környezetünk tisztaságának fontosságával, a
szelektív szemét gyűjtés jelentőségével.
Az egészséges életmódra nevelés jegyében 21 kisgyermek vett részt úszásoktatáson, melyet Ősi Gyermekekért Alapítvány a 10
alkalomra szóló bérlet árával /152 000 Ft-tal/ támogatott.
Segítségükért a Szülők és a kisgyermekek nevében is szeretnék köszönetet mondani.
A projekt zárónapja az Ovi-nap volt, amelyen változatos programokat kínáltunk a gyerekeknek, s egyben elbúcsúztattuk a
nagycsoportosokat, akik szeptemberben új kihívásokkal találkoznak majd az iskolában, amihez sok sikert kívánunk!
Minden Ősiben lakó gyermeknek kívánunk vidám, élményekben gazdag, balesetmentes nyári szünetet!
Horváthné Tar Erika
Óvodavezető

Gyereknap
Május 28-án, szombaton az 50 éves évforduló záró programjaként vidám gyermeknapi vetélkedőt tartottunk. Az 1 alsó és 1 felső
tagozatos osztályból összesorsolt 4 csapat kék, zöld, sárga és piros színekben pompázott. A jó hangulatot fokozta, hogy szülők,
hozzátartozók is szép számmal csatlakoztak a gyerekekhez. Vidamon Ildikó az elmúlt évekhez hasonlóan ötletes, tréfás feladatokkal
lepett meg bennünket. A zsűri alig győzte az értékelést a pergő események között. Az egész falu felbolydult, mikor különféle
állatokat, tárgyakat, aláírásokat indultak gyűjteni a csapattagok. De volt tréfás sorverseny iskolatáskával, vízi pisztollyal, gyertyával,
vidám éneklés gyerekeknek és felnőtteknek és még sok más izgalmas feladat. Külön köszönet illeti azokat a szülőket, akik reggeltől
délutánig főztek, etették, itatták csapatuk tagjait. Jó volt látni, hogy kisebb és nagyobb gyerekek, pedagógusok, szülők, nagyszülők
önfeledten jól érezték magukat. E nap tanulsága lehet talán, hogy nem feltétlenül pénz kérdése jókedvünk előcsalogatása. Sokkal
inkább rajtunk múlik, hogy napjainkat miként tudjuk időnként kizökkenteni a „szürke hétköznapok” világából egy-egy vidám
összejövetellel, legyenek azok családtagok, barátok, kollégák, vagy esetünkben iskolánk 50 éves fennállásának ünnepségsorozata.
Szűcsné Kovács Éva
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Az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület az idén 5. alkalommal szervezte meg hagyományos fogathajtó vetélkedőjét,
mely Ősi Lovas Kavalkád és Sportfesztivál néven került megrendezésre. A program megnyitásaként Kotzó
László, Ősi község polgármestere köszöntötte a megjelenteket.
A délelőtt folyamán az alábbi sportprogramok várták a rendezvényre kilátogatókat:
A lovas kavalkád keretében szerepelt gazda fogathajtás, hátas
ügyességi vetélkedő, lovas és csikós bemutató, melyben a lovas
sportot szerető és értő lovas emberek mutathatták be, mérhették
össze tudásukat. A vetélkedő nagyon jó hangulatban telt, a
versenyzők és a nézők nagy örömére.
A várpalotai DSE Unio csapata kis háziversenyt rendezett, melyen három korcsoport fiataljai
mutatták be akrobatikus tudásukat.
Eközben a focipályán férfi kispályás labdarúgásban, női és férfi kézilabdában résztvevőknek,
sportolóknak szurkolhattak a labda kedvelői.
A sportprogramok alatt a gyermekeket játszóház várta, melyben kézügyességüket próbálhatták ki
agyagozásban és csuhédíszek készítésében. Nagyon szép díszek kerültek ki a gyermekek kezei
közül, büszkén mutatták meg őket szüleiknek.
A sportprogramok keretében a résztvevők kipróbálhatták milyen ügyesek íjászkodásban, célbalövésben.
Délben finom ebéd – babgulyás és paprikás hajtóka – várta a sportolásban kifáradt résztvevőket s vendégeinket.
A délutáni programok díjkiosztással kezdődtek, melyen a délelőtti
sporteredményekben résztvevők kapták meg megérdemelt
elismeréseiket. A díjakat Fekete László, Ősi község
díszpolgára adta át.
A fogathajtó vetélkedő díjait az „Ősiért!” Közhasznú
Egyesület Elnöke, Sütőné Wolf Zita és az Egyesület tagja,
Kenéz József adta át.
Izgalmas színfoltja volt a délután egyik kezdő programjának a nyúlvadászat, melyben a gyerekeknek kis
nyuszikra kellett „vadászniuk”, ügyeskedniük, hogy a fürge nyulat elkaphassák. S a megérdemelt jutalom, az
elkapott nyuszi volt.
A programon résztvevők kutyás bemutatónak örülhettek, ahol a kutyák megmutatták tudásukat,
„csibészfogásban”, ügyességben.
Shobbu-Ippon Karate Klub karatésai izgalmas bemutatója következett, akik bemutatták, mit lehet elérni s
megoldani ezzel a sporttudással, akik büszkék lehetnek hazai és nemzetközi eredményeikre.
A gyermekeket a kulturális program keretében a Mézengúz együttes szórakoztatta, ismert dalokkal, bevonva
őket a táncba, éneklésbe. A gyerekek nagy tapssal, sok-sok mosollyal jutalmazták az együttes tagjait.
Meghívásunkra felléptek a nádasdladányi Nyugdíjas Klub tagjai, akik vidám táncos
műsorukkal, s pikáns történetekkel szórakoztatták a nézőket.
A Nyugdíjas Klub műsora után lépett fel az idén megalakult, s Egyesületünkhöz
tartozó Gólyahír Tánccsoport, akik a Báthory-fivérek citerazenéjével indították
műsorukat, majd a két korosztály táncosai mutatták meg „mulatós” tánctudásukat a
nézők nagy örömére, akik tapssal, énekkel köszönték meg bemutatójukat.
Az este jó hangulatú retro-partyval fejeződött be, bízunk benne, mindenki nagy örömére és szórakozására.
A program keretében egész nap vásári forgatag, ringlispi, kisvonat várta a kilátogatókat. Az este folyamán pedig
a Circo Soluna Cirkusz bemutatóját nézhették meg az érdeklődők.
Az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület ezúton mond köszönetet mindazoknak, akik a Lovas Kavalkád és
Sportfesztivál előkészületeiben, lebonyolításában, megszervezésében részt vettek, munkájukkal,
támogatásukkal elősegítették a rendezvény sikeres megvalósítását.
„Ősiért!” Közhasznú Egyesület
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Felemelő érzés látni, érezni azt az összefogást, segítőszándékot, amivel községünkben nap mind nap találkozom!
Mindenki a maga módján, lehetőségei szerint tesz, tenni akar a falu közösségéért, községünk szebbé, otthonosabbá
tételéért. Örömmel tapasztaltam, hogy május végéig minden felajánlott parkot és zöld közterületet „örökbe fogadtak”.
Ismételten megköszönöm az „örökbefogadók” segítségét, faluszépítő munkáját!
Elnézést kérek azoktól, akik „örökbefogadóként”, már eddig is
sokat tettek és tesznek a település szépítéséért, mégis kimaradtak az
újság előző számából. Így most ezúton köszönöm meg Balogh
Károly képviselőtársamnak és ifjú segítőinek a játszótér fűnyírását,
özv. Balogh Ferencnének a „Sissy-park” virágágyásának
gondozását. Köszönöm továbbá Dr. Várkonyi Zoltán
alpolgármester úrnak, Balogh Lászlóné ápolónőnek és Androvics
Éva védőnőnek az orvosi rendelő kerítésének festését.
Az a mondás járja, hogy „a temető a falu tükre”, és ez valóban így
is van, hiszen gondozottsága sokat elárul a településről, az itt élő
emberekről, de még az önkormányzatról is! Megköszönöm Ujvári
Györgynek, id. Siliga Miklósnak, Halasi Jánosnak, valamint
Balogh Károly és Balogh Kálmán képviselő társaimnak, a temető
tisztasága, rendje érdekében végzett önkéntes munkáját. Külön megköszönöm Zsolt atyának, hogy közhasznú dolgozó
foglalkoztatásával (Huber László), az önkormányzat segítségére sietett. Köszönöm továbbá Tímár József telepvezető
úrnak, hogy a tehenészet alkalmazásában álló dolgozót (Kopa József) a temető környékének rendbetétele érdekében több
alkalommal is a segítségünkre bocsátotta.
Régi adósságot törlesztek akkor, mikor köszönetet mondok Futó Lászlónak a községi rendezvényekhez rendszeresen
biztosított vadhúsért, és a Madarak fák napi program megszervezéséért, Böröczky Péternek, a települési rendezvények
szervezésében, rendezésében nyújtott segítségéért, Tolner Andrásnak a társadalmi munkában végzett fuvarozásért,
Nyitrai Józsefnek a Kiridói-árok medermélységének geodéziai szintezéséért, valamint Baloghné Bóna Eszternek, az
Euroconsult Bt. ügyvezetőjének, a parkok virágosításához nyújtott segítségéért.
Május végén településünk is részt vett az országos szemétszüreten.
Az illegális szemétlerakó helyek felszámolásáért köszönetet
mondok a Polgárőr Egyesület elnökének, Tollner Tibor
képviselőtársamnak, és tagjainak (Magyar Lászlónak, Balogh
Péternek, Haász Ferencnek, Holler Józsefnek), valamint Holler
Mónika képviselőtársamnak, Lencsés Rudolfnak, Holler
Józsefnének, Andrási Attilánénak, Andrási Attilának, Andrásiné
Marton Mónikának, Völgyiné Rab Editnek, Androvics Évának,
Halasi Istvánnak, Markó Istvánnak, Diósi Attilának,és az Ősi
Oktatási Központ tanulóinak, dolgozóinak.
Büszkeséggel tölt el, hogy az elmúlt hónapokban két, megyei
szinten is egyedülálló rendezvény színhelye lehetett Ősi. Az
Oktatási Központ kimagasló színvonalon megrendezett jubileumi
ünnepségsorozata és az „Ősiért” Közhasznú Egyesület által rendezett fergeteges „Ősi Lovas Kavalkád és Sportfesztivál”
méltán vívták ki a helyi lakosok és a környező településekről érkezett vendégeink elismerését. Nagy köszönet illeti a
szervezőket!
Ezúton is megköszönöm az oktatási intézmény vezetőinek Vágán Zsuzsanna igazgató asszonynak, Hortváthné Tar Erika
óvodavezetőnek és a nevelőtestület valamennyi tagjának a tanévben végzett áldozatos, eredményes munkáját, és hogy a
júniusi „A MI ÚJSÁGUNK” nyomtatási költségeit finanszírozták!
Végére hagytam, pedig elsőként kellett volna említenem és megköszönnöm az „Ősiért” Közhasznú Egyesület tizenkét
lelkes tagjának, időt és energiát nem kímélő, önzetlen munkáját. Az idei nehéz gazdasági évben az Egyesület vállalta fel a
község valamennyi rendezvényének - többek között a falunap programjainak - megszervezését és lebonyolítását is.
Nélkülük nem menne! Önkormányzatunk nevében ezúton is köszönetet mondok Sütőné Wolf Zita elnök asszonynak és az
Egyesület valamennyi lelkes tagjának az önzetlen segítségért!
És a legvégén sportszerető településünk nevében köszönetet mondok a Petőfi SE labdarúgóinak, vezetőinek, edzőinek és a
kézilabdás lányoknak a szezonban nyújtott nagyszerű teljesítményért, az izgalmas percekért, a gólokért! Szép volt
Lányok! Szép volt Fiúk! Hajrá Ősi! Csak így tovább!
Kotzó László
polgármester
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Az Ősi Petőfi SK beszámolója
Újra eltelt egy bajnoki évad, amikor is számot vetünk az elmúlt év eredményeiről és értékeljük egyesületi
munkánkat. Az elmúlt 20 év legeredményesebb szezonját tudhatjuk magunk mögött, hiszen az Ősi Petőfi végig
bajnokesélyesként, sokáig vezetve a tabellát szerepelt, csak a véghajrában nem sikerült megőrizni az első helyet.
A tavalyi bajnokságot az 5. helyen zártuk, ennél mindenképpen előkelőbb helyen szerettünk volna idén végezni.
Fiatal játékosainknak is sikerült beépülni a felnőtt csapatba, így idén 17 fős kerettel tudtunk nekivágni a
bajnokságnak. Tartalék csapatunk pedig néhány fiatallal bővült, akiknek még persze sokat kell tanulniuk, fejlődniük.
Az őszi szezon végére az ifi 5., míg a felnőtt csapat az első helyen telelhetett. A tavasz végére természetesen
szerettünk volna a lehető legjobb helyen végezni, ám mindkét együttesünk visszaesett a tabellán.
Ifi játékosaink a jó őszi szezon után teljesen kiengedtek és a 7. helyen végeztek a bajnokságban. A felnőtt csapat a
bajnoki cím megnyerésére hajtott. Ahogy ősszel, úgy tavasszal is hatalmas nyomással léptek pályára, aminek néhány
döntetlen eredmény tudható be. Összesen hét döntetlent értünk el 13 győzelem mellett és csapatunk ebben a
bajnokságban egyszer sem kapott ki. Az utolsó fordulókban már világossá vált, hogy Ősi vagy Balatonfűzfő lesz a
bajnok. Sajnos Fűzfő csak a több győzelem miatt lett bajnok, így csapatunk veretlenül se tudott odaérni a dobogó
tetejére és a második helyen zártunk.
Egyik csapat sem tudott több pontszámot gyűjteni, mint a mi csapatunk. Egyik csapat sem tudott annyi gólt rúgni és
a legkevesebb gólt kapni, mint az Ősi Petőfi. Egyik csapat sem tudott veretlen maradni, és semelyik csapat sem
büszkélkedhet 42 gólt rúgó játékossal, csak mi. Ez most a második helyhez volt elég.
A bajnokság utolsó mérkőzése után két hétre az Ősi Petőfi SE vezetősége megtartotta a hagyományos évadzáró
bankettjét. Az estén kiosztásra kerültek a tartalék, illetve a felnőtt játékosok között az oklevelek, érmek illetve a
hazai gólkirályoknak és a legjobb játékosoknak járó kupák is. A tartalék csapatban a házi gólkirály Hári Csaba lett
18 találattal, míg a legjobb játékosnak Skabla Adriánt választották. A felnőtt együttesnél a házi gólkirály Horváth
László lett 42 góllal, amivel toronymagasan a bajnokság gólkirálya is lett. A legjobb játékos címet Szöllősi József
érdemelte ki. Ezek után a felnőtt csapat kapitánya, Papirovnyik Zsolt vehette át a felnőtt csapat második helyéért
járó kupát.
Természetesen nem feledkezhetünk meg azokról a személyekről, akik valamilyen módon segítik és támogatják Ősi
PSE labdarúgó csapatát. Ezúton szeretnénk köszönetet mondani fő támogatóinknak:
- Siliga Sándornak a Veszprémi INGAFORG Zrt. elnökének
- Tüttő Jánosnak
- Varga Istvánnak
- Folmeg Lászlónak
- illetve a Polgármester Hivatalnak
Lencsés Rudolf
/ Sportkör elnök/
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