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„Szeretet, csak jó emberek között lehetséges.” Cicero

Karácsonyi gondolatok
Este mikor kigyúlnak a karácsonyi fények,
A gyermekkori álmok egy percre visszatérnek.
Ekkor a szemembe a szeretet fénye lángol,
S a gyertya fényénél még a csillag is táncol.
Mikor a fenyőfa illata megérinti szívünk,
Ezen az estén még az álmokban is hiszünk.
Nem szeretnék mást csak boldog lenni,
és másokért a szokottnál is többet tenni.
A rohanó világban megkopnak a fények,
Halványak a hitek, halványak a remények.
Nem szeretnék mást csak hinni a szóban,
Őszintén szeretni és bízni a jóban.
Őrizzük meg a karácsony fényét,
És őrizzük a szeretetben való hitünk reményét.!!!!

Ismét öregebbek lettünk egy esztendővel, szoktuk mondani így év vége felé. Igen, megint eltelt egy év, egy
krumplikapálással, egy aratással, egy szürettel gazdagabbak, vagy tapasztaltabbak lettünk,… és még mivel?
Emlékeznek még, hogy tavaly decemberben milyen kíváncsian, reményekkel telve vártuk az új esztendőt? Persze
voltak félelmeink is bőven. Egész évben rettegtünk, hogy a gazdasági világválság következtében elveszíthetjük-e
munkahelyüket, hogy tudjuk-e fizetni az elszabadult devizahiteleink részleteit, és hogy hónap végén lesz-e mit az
asztalra tenni. S ha ez nem lett volna még elég, itt volt az év szenzációja, a maja naptár által 2012. december 21.
napjára megjövendölt világvége híre, mely sokkolta/sokkolja a világot.
Gondoltuk-e, amikor egüttérezve néztük az árvízi helyzetképeket Kelet-magyarországi falvak tucatjairól, hogy
később kertjeink, földjeink növényei mennyire hiányolják majd az esőt, s hogy kútjainkból szinte teljesen eltűnik a
víz? Gondoltuk volna, hogy már szinte rendszeressé válik a szeptember elején megkezdett szüret, hová lettek az
András napi borfejtések, melyek az októberi szüretet feltételezték? A mindennapi dolgunk sem lett kevesebb, mint a
korábbi évezred éveiben, most is mindent el kellett végezni, vetettünk, kapáltunk, arattunk és betakarítottunk.
Aggódtunk, de örültünk is.
Fogyasztjuk a decembert, a telelő karácsony havát, a hagyományokban, ünnepekben leggazdagabb hónapot. A
szabadban befejeztük az őszi talajmunkákat, várjuk a havat, keressük a hólapátot. A böllérek élezik a késeiket hisz a
hagyomány szerint is „Disznóölő Ferenc napja” után már sok a munkájuk. Advent és Luca nap után, a Karácsony
békés családi melege jön, majd karneváli zajjal, vidámsággal búcsúzik az óév, s ismét kíváncsian, reményekkel telve
köszöntjük a 2013-as évet.
Reménykedünk, hogy az új év továbbra is békességet hoz, hogy a faluban egyre több lesz a gyalogjárda és a jó út,
hogy a megújult árokrendszer kordában tartja a lakóházakat veszélyeztető csapadékot, s hogy tovább épül, szépül,
gyarapodik szeretett településünk.
E gondolatok jegyében kívánok magam és az Önkormányzat Képviselő-testülete nevében településünk minden
lakójának meghitt ünnepeket, áldott karácsonyt, és valamennyi álmukat beteljesítő, egészséget hozó, békés, boldog
újesztendőt, amelynek legyen vezérfonala a szeretet!
Kotzó László polgármester

2. o.
Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük!

Kovács Mercédesz: Nekem a Karácsony azt jelenti, hogy
együtt van a család. Meglepjük egymást egy kis
aprósággal, és együtt készítjük el az ünnepi ételt és a
süteményeket. Na, főleg a karácsonyfa díszítése az nagy
szórakozás, ki mennyi szaloncukrot tud összekötni és
feltenni a fára. Összeülünk, és együtt kártyázunk.
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Erdészné Erzsi néni: Nekem a karácsony a szeretet
ünnepét jelenti és egyben a várakozást is mivel én vallásos
vagyok, ilyenkor ez olyan megnyugvást hoz. Ha magam
vagyok, akkor sem vagyok, vagyis nem érzem magam
egyedül, mivel úgy érzem, a Jó ISTEN mindig velem van,
és általában a családom is és ez csodálatos dolog.

Magyar László: Nekem a karácsony a meghitt hangulaton kívül a születésnapomat is
jelenti, ugyanis december 24.-én a családunk összejön és a feldíszített fenyőfa mellett
köszöntenek engem. Családunk zenészei ez alkalommal, aktuális műsorral lepnek meg,
majd a kölcsönös ajándékozás következik. Sajnos születésemet beárnyékolta az a
körülmény, hogy azidőtájt Körmenden laktunk és a II. világháború ott még nem fejeződött
be, kemény bombatámadás érte Körmendet és lakásunkat is.. A karácsonyfa kigyulladt,
ablakok betörtek és közben én megszülettem. A karácsonyi beigli készítése mindig az én
feladatom, amit dicsérettel teljesítettem.

Szöllősi Edina: A karácsony a szeretet ünnepe! Szeretteinkkel, családunkkal, gyerekeinkkel,
szüleinkkel töltjük legtöbben a karácsonyt! Örülünk egymásnak, apró ajándékokkal készülünk,
és együtt vagyunk! De van egy másik fajta család is! Legalábbis számomra, számunkra! A
Gólyahír Tánccsoport közel 2 éve működik, együtt van jóban-rosszban! Saját karácsonyi
műsorunk december 22-én lesz az Ősi Kultúrházba 15 órakor, ahova várunk minden
kedves érdeklődőt! Műsorunkkal kimondottan erre az alkalomra készülünk! Bízunk abban,
hogy ha ideiglenesen is csak egy kis időre elfelejtethetjük az emberekkel a gondokat, bajokat
és felszabadultan örülni tud "ajándékunknak"! Szórakozást, örömet és meglepetést is
tartalmaz! Csoportunk közel 50 főből áll. Szinte minden korosztály képviselteti magát nálunk.
Feltétel és viszonzás nélkül örömet és talán egy kis boldogságot csempészhetünk mindenki
szívébe erre a pár óra hosszára! Ha ez sikerül, már megérte!
Kellemes Karácsonyi Ünnepeket Kívánok Mindenkinek a Gólyahír Tánccsoport nevében!

Timmer Mirjam:
Szeretetet,
boldogságot, örömet,
és ajándékokat

Beke Zsolt: Nem egyszerű röviden megfogalmazni erre a kérdésre a választ! De pár gondolatban
megpróbálom röviden összefoglalni.
A karácsony számomra egy gyönyörű kezdet, amelyet a Jó Isten az Ő Fia által adott meg nekünk.
Ez a kezdet pedig nem más, mint az emberiség megváltásának elindulása. Ez az elindulás a
legemberibb módon történt meg. Gyermekké lett Jézus, Aki által hitem szerint maga az Isten lépett
be ebbe a világba, nagyon is emberi és megfogható módon. Ennek az örömnek a megünneplése
érkezik el nemsokára, szinte már csak egy pár nap múlva. Ha erre figyelünk, akkor láthatjuk, hogy
mennyire emberi tudott lenni az Isten.
Nem elvont módon, hanem nagyon is érthető módon közelít ma is felénk. Elgondolkoztat, hogy
fontos a család, fontos az édesanya, fontos az embertárs szeretete. Rádöbbent arra is, hogy ne csak,
és elődlegesen ne a külsőségekben keressük a boldogságot, mert nem ott van, s nem találjuk meg
ott.
Egyszer egy kedves történetet hallottam, amely megragadott. Egy fiatalember teli gonddal,
problémával a templomba megy a karácsonyi idő alatt és a betlehemi jászol előtt imádkozik.
Fáradt volt és elbólintott imádság közben és azt álmodta, hogy megszólal a kis Jézus a betlehemi
jászolból, és nevén szólítja. Azt kérdezi, hogy mit kér tőle ajándékként. Ő csak szeretetet kért és
békét a világnak! A kis Jézus megígérte, hogy megpróbál segíteni neki ebben! De Ő is kért tőle
valamit. Az ember megkérdezi, hogy mit? Ő csak annyit válaszolt Neki, hogy: „Add Nekem a
bűneidet, a gyötrelmeidet, a bánatodat, az aggodalmaidat stb…”. Emberünk erre megkérdezi Tőle:
„Miért nem mást kérsz kis Jézus?!”. A kis Jézus így felelt: „Te ezzel ne törődj, csak higgy erősen
továbbra is benne, hogy Én tudok neked ebben segíteni! Higgy abban, hogy fogok is segíteni
Neked!”. S ha ezeket odaadtad Nekem, folytatja Jézus, akkor kérhetsz még sok szép dolgot is
szeretteidnek, barátaidnak és önmagadnak is! De az első kérésemet soha se feledd el!
Karácsonykor Jézus elindul itt a földön szíveinkhez, hát talán röviden ezt a nagy örömet jelenti
nekem szent karácsony ünnepe. Induljunk mi is el Jézussal együtt az örök élet felé, amely út majd
a húsvéton át (a legnagyobb ünnepünk, s karácsony a kezdet, húsvét a cél) a mennyországba visz.
Ezen gondolatokkal kívánok mindenkinek szent karácsony és áldott, örömteli új esztendőt: Beke
Zsolt atya.
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Állami fenntartásba kerülnek az általános iskolák…
2013. január 1-jétől a középiskolák után az általános iskolák fenntartása is állami feladattá válik. Erről kérdeztük
Vágán Zsuzsannát, az Ősi Általános Iskola igazgatóját.
Miben lesz más január 1-jét követően az iskolánk helyzete, működése?
Míg eddig az óvodai nevelés és az alapfokú nevelés-oktatás megszervezése is a települési önkormányzatok feladata
volt, jövő év január 1-jétől az óvodák kivételével általános szabályként állami fenntartásba kerülnek az oktatási
intézmények. Így a helyi óvoda fenntartója Ősi Község Önkormányzata marad, az iskoláé pedig az újonnan
létrehozott Klebelsberg Intézményfenntartó Központ (KIK) lesz (elnöke Marekné dr. Pintér Aranka). A Központ
területi szervei a járási tankerületek(198) és megyeközponti tankerületek(19) lesznek, melyek helyi szinten fognak
részt venni az állami fenntartói feladatok ellátásában. Berhida, Jásd, Ősi, Öskü, Pétfürdő, Tés, Várpalota, Vilonya a
várpalotai járási tankerülethez fognak tartozni (igazgatója Koncz Annamária).
Mi indokolja a fenntartói feladatok állami átvételét?
„A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény” a köznevelést közszolgálatként definiálja, amely a magyar
társadalom hosszú távú fejlődésének feltételeit teremti meg. Ezt úgy tartja megvalósíthatónak, ha az államot állítja
középpontba a nevelés és oktatás egész folyamatában. A köznevelési rendszerben a fenntartói feladatok átvételével
a kormány fel szeretné számolni az elmúlt évtizedekben egyre mélyülő különbségeket, amelyek miatt a szegényebb
régiókban született gyerekek felnőtt életükre is kiható hátrányos helyzetbe kerültek. Az átalakítás valódi
esélyegyenlőséget kíván teremteni az iskolarendszert igazságosabbá tevő nagyobb állami felelősségvállalással.
Mit jelent majd ez az állami fenntartás?
Az állami fenntartás alapvetően szakmai irányítást jelent, valamint a kötelező tananyagok, tankönyvek kijelölését, a
taneszköz-ellátást és a külső szakmai ellenőrzés (tanfelügyelet) támogatását, szakmai továbbképzések koordinálását,
de beleértendő a pedagógusok és a nevelő-oktató munkát közvetlenül segítők bérének központi biztosítása is.
Nagy változás, hogy az iskola megszűnik költségvetési szerv lenni, tehát a jövőben nem lesz saját költségvetése,
elveszti azt a jogát és kötelezettségét, hogy a feladatainak ellátásához szükséges személyi és tárgyi feltételekről
önmaga gondoskodjon.
Szakmai téren, a szervezet kialakításában és működésében a jogszabályok által behatárolt kereteken belül marad
meg az önállóság.
Ki finanszírozza az egyéb működési költségeket?
A fő szabály az, hogy a 3000 főt meg nem haladó lakosságszámú településeken nem csak a fenntartást, hanem a
működtetést is a KIK látja el. Tehát a fűtéstől kezdve minden rezsi költséget, tárgyi feltételt, karbantartást, a
technikai dolgozók bérköltségeit is az állam viseli. Ezen települések önkormányzatainak is lehetősége van azonban
arra, hogy amennyiben anyagi forrásai engedik, a működtetés finanszírozását önként felvállalja. Ősi Község
Önkormányzata jelen helyzetben nem tudja vállalni az iskola működtetését. (Az óvoda fenntartási és működtetési
költségei viszont továbbra is az önkormányzatot terhelik). A 3000 főt meghaladó lakosságszámú települési
önkormányzatoknak viszont kötelezően gondoskodni kell köznevelési intézményük ingó és ingatlan vagyonának
működtetéséről.
Az utóbbi évek törvényi változásai kapcsán sokakban felmerült a kérdés: vajon megmaradhat-e az iskolánk?
Véleménye szerint van-e okunk aggódni az iskolánk bezárása miatt?
Közoktatási intézményeink végleges sorsát az határozza majd meg, hogy bekerülnek-e az új köznevelési tervbe. Ezt
a tervet első alkalommal 2013. április 30-ig kell elkészítenie az oktatásért felelős miniszternek. Addig el kell végezni
az intézményi dokumentumok felülvizsgálatát, átdolgozását, mindenre kiterjedő adatszolgáltatást kell nyújtani. Az
én véleményem szerint a helyi igények és körülmények, valamint tanulóink létszáma indokolttá teszi, hogy
településünkön továbbra is működjön a nyolc évfolyamos általános iskola.
Vannak-e az intézményeknek az átvétellel kapcsolatban teendői?
Igen, nem is kevés. Az önkormányzatokkal együtt teljes körű adatszolgáltatást kell adni az alkalmazottak
létszámáról, képzettségéről, fizetési besorolásáról, a 2012-es vagyonleltár alapján pedig az intézményi vagyonról.
Át kell dolgozni az Alapító okiratot, majd hamarosan az intézmény egyéb dokumentumait is az új törvénynek
megfelelően, ezen belül elsősorban az iskola pedagógiai programját az új kerettanterv beépítésével.
Az elhangzottak alapján elmondhatjuk, hogy iskolánk egy izgalmas, sok változást hozó időszak előtt áll.
Mindannyiunknak kitartást és sikereket kívánok ehhez az átálláshoz!
Homoki Ferencné

4. o.
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Óvoda-Tükör

Ebben az évben 2012. november 10-én ismét megrendezte a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Szülői
Munkaközössége, hagyományos Jótékonysági Bálját.
A bál bevétele évek óta az óvoda programjainak megvalósítását segíti. A Szülői Munkaközösség támogatja az Évszakkirándulásokat, a Farsang sikeres megrendezését, a búcsúzó nagycsoportosaink tiszteletére rendezett Ovi-napot, udvari
játékeszközök beszerzését. Az idei évben még a tervek között szerepel az óvoda udvarának fásítása, virágültetés,
árnyékolók beszerzése és lehetőség szerint új udvari játékok vásárlása.
Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a segítségét, a szülőknek a támogatói jegy vásárlását, a tombola
ajándékokat, süteményeket, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez.
Külön köszönet illeti a szülői munkaközösség tagjainak munkáját: Martonné Siliga Ágnes,Tost Judit, Pergel Tímea,
Báthoryné Kovács Edina, Pandúrné Rózsahegyi Niki, Egyedné Gabi, Kővári Nóra, Kozári Anita és nem utolsósorban,
Renczesné Nagy Nóra.
Tombola ajándékaikat köszönjük: Rideg család, Hidvégi Attila, Egyed Krisztián, Kovács József, Judit ABC, Kriszti ABC,
Grund Attiláné, Sport Büfé, Cziráki Péter, Winterné Holler Mónika, Androvics Éva, Balázy Kriszti, Molnár Péter, Gálné
Újvári Barbara, Mile Gyógyszertár, Tüttő János, Böröczky Péter, Sütőné Wolf Zita, Andrási Attila és családja, Perjési
Jánosné, Perjési Attila és családja, Óvoda dolgozói, Névtelen támogatók, Csaplár Anita, Marton Zsolt és családja, Siliga
Sándorné, Kozáriné Tóth Anita, Balogh Róbertné Madarász Gabi, Boruzs Gáborné, Ősi Kovács Imre festőművész,
Pandúrné Rózsahegyi Nikolett, Koltar Kft, Lehoczki Beáta, Kucsera Bolt, Nagyné Éva, Tost Judit, Liter Edit.
És nem utolsósorban köszönjük a Gólyahír Tánccsoport színvonalas előadását, a Viloma Kft segítéségét, mellyel
hozzájárultak a bál jó hangulatú lebonyolításához.
Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!
Lőkös Kámánné Intézményvezető
Az Ősi Kovács Alkotóműhely hírei
A Batsányi Cserhát Művészkör október 30-i határidővel meghatározott és szabadon választott témával pályázatot írt ki.
Az Ősi Kovács Alkotóműhely alkotói szabadon választott témában pályáztak, sikerrel.
Név szerint:
Ősi Kovács Imre a Batsányi Cserhát Művészkör Díszpolgára címet,
S. Varga Gizella Aranyecset, és gróf Murinyi József emlékdíjat
F. Molnár Terézia a Művészkör Díszpolgára és Kiváló Művész címet
W. Holler Mónika Aranydiplomát
Brillo Erzsébet Aranydiplomát
Kovács Imréné Ilonka Társadalmi Nagydíj oklevelet vehettek át.
A díjakat november11-én a Budapesti Erzsébetligeti Színházban adták át.
A pályázóknak és nyerteseiknek szívből gratulálunk, további sikeres alkotói tevékenységet kívánunk.
November 14-én, székesfehérvári Nyugdíjas egyesület / amely kb. 140 főt számlál / meghívására érkeztünk
a székesfehérvári Kulturális Központba. A zsúfolásig megtelt teremben nagy szeretettel fogadtak bennünket. Az Ősi
Kovács Alkotóműhely irodalmi tagozatának 3 költője; F. Molnár Terézia, Cserhát Művészkör Díszpolgára, Kiváló
Művész díjas költő és festőművész, W. Holler Mónika Aranydiplomás költő (akit Kerekesné Erzsike képviselt
elfoglaltsága miatt) és Erdődi Mária Art díjas költő, kiknek verseiből állt össze a műsor.
Nagy megtiszteltetés, hogy csak az ősi csoport részére volt meghirdetve az előadás. A verseket, melyek mind
saját szerzemények, felváltva adtuk elő a hallgatóság nagy megelégedésére, az irodalmat és a verset
kedvelő közönségnek.
A műsor keretében elhangzott Ősi község ismertetése, kötetlen beszélgetések, bemutatkozások.
Az előadás nagy sikert aratott, amelyen már meghívtak bennünket a következő év eleji előadásra is. Melyen
a képzőművészi alkotásainkat is kérték bemutatni.
Köszönjük, mind az irodalmi és a képzőművészeti alkotóknak, hogy így viszik tovább az alkotóműhely sikerét, és nem
utolsó sorban, hogy öregbítik Ősi község hírnevét.
Meghódítottuk Rákospalotát....
Az Ősi Kovács Alkotóműhely művészei egy fantasztikus kiállítást tartottak Rákospalotán. A Szabó Ervin Könyvtár
rákospalotai Eötvös Könyvtára meghívására érkeztünk december 6-án 15 órára. A szép számú közönség nagy tapssal és
lelkesedéssel fogadott bennünket. Közel hatvan gyönyörű festményt állítottunk ki . A kiállítást kísérő kulturális műsorban
helyet kapott F. Molnár Terézia költőnk, aki egyik szép karácsonyi versét mondta el, nagy sikerrel. A műsorban
közreműködtek a 30 éves budapesti Krúdy művészkör költői, írói. Az alkotóműhelyt képviselte Ősi Kovács Imre, Brilló
Erzsébet, Farkas Molnár Terézia, S Varga Gizella, Rózsa Mária, Szép Mária festőművészek. Az estet szerény fogadás és
kötetlen beszélgetések, ismerkedések és újabb meghívások zárták.
Brilló Erzsébet aranydiplomás festőművész
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