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Nemzeti dal
Talpra magyar, hí a haza!
Itt az idő, most vagy soha!
Rabok legyünk, vagy szabadok?
Ez a kérdés, válasszatok! A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Fényesebb a láncnál a kard,
Jobban ékesíti a kart,
És mi mégis láncot hordunk!
Ide veled, régi kardunk!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Rabok voltunk mostanáig,
Kárhozottak ősapáink,
Kik szabadon éltek-haltak,
Szolgaföldben nem nyughatnak.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

A magyar név megint szép lesz,
Méltó régi nagy hiréhez;
Mit rákentek a századok,
Lemossuk a gyalázatot!
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Sehonnai bitang ember,
Ki most ha kell, halni nem mer,
Kinek drágább rongy élete,
Mint a haza becsülete.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább,
Nem leszünk!

Hol sírjaink domborulnak,
Unokáink leborulnak,
És áldó imádság mellett
Mondják el szent neveinket.
A magyarok istenére
Esküszünk,
Esküszünk, hogy rabok tovább
Nem leszünk!

Jókai Mór
" Európa minden népe halad és boldogul, haladnunk, boldogulnunk kell nekünk is.
Legyen béke, szabadság és egyetértés!”
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TÁJÉKOZTATÓ A KÖZMEGHALLGATÁSON ELHANGZOTTAKRÓL
A 2010 októberében megalakult Képviselő-testületnek nehéz örökséggel – emberek, csoportok között feszülő
megosztottsággal és kezelhetetlennek tűnő csődhelyzettel – kellett szembenéznie. Mindnyájan tisztában voltunk azzal,
hogy nagyon nehéz feladatra vállalkoztunk, de azt is tudtuk, hogy együtt gondolkodva, közösen cselekedve megoldást
találunk a település gondjaira.
Mindenekelőtt a katasztrofális gazdasági helyzetet kellett orvosolnunk. Körültekintően megvizsgáltuk a pénzügyi és jogi
lehetőségeinket, majd 2010 novemberében döntést hoztunk, kezdeményeztük az adósságrendezési eljárás azonnali
megindítását. Az elmúlt másfél év eseményei és eredményei igazolták, hogy kellő időben, és jól döntöttünk.
Persze további hitelfelvétellel – mint ahogyan azt több településen is tették is – elódázhattuk volna még egy darabig az
intézkedést, de ezzel csak tetéztük volna a bajt. Azok az önkormányzatok, amelyek halogatták e népszerűtlen döntés
meghozatalát, súlyos árat fizettek. Szinte naponta hallani arról, hogy fizetésképtelenség miatt falvakban, sőt városokban
is kikapcsolták a közvilágítást, az intézmények gáz és villamos energia ellátását, és megszüntették a gyermekétkeztetést.
2011 első hónapjaiban Ősire is ez várt volna,… és akkor most egészen másról szólna ez a tájékoztató.
Úgy gondolom nem túlzás azt állítani, hogy a 2011-es esztendő mérföldkő volt Ősi történelmében. 2011. a remény, az
összefogás és a gazdasági talpra állás éve volt.
Ha még emlékeznek rá, polgármesteri programomat azzal kezdtem, hogy „Ősinek csak akkor van esélye talpra állni, majd
virágzó, fejlődő településsé válnia, ha az egyes emberekben rejlő tudást, tapasztalatot és tenni akarást egy irányba tudjuk
fordítani.” Nos, az elmúlt másfél év tapasztalatai alapján bátran kijelenthetem, hogy bizakodóan nézhetünk a jövőbe!





A faluban az eddigi megosztottságot, példa értékű összefogás váltotta fel.
Az eredményes önkormányzati munkához jó hátteret biztosít a Képviselő-testület tagjainak együttgondolkodása,
partnersége, aktivitása és példamutatása.
Az adósságrendezési eljárás eredményeként elengedésre került, a jövőnket reménytelenül megbéklyózó 337
milliós önkormányzati tartozás.
2011-es önkormányzati költségvetés szigorú és következetes végrehajtásával megállítottuk a település további
eladósodását.

Ősi talpra állt! Önkormányzatunk, tiszta lappal indulhat, és jó esélyekkel kezdheti jövője építését.

A 2011. év önkormányzati gazdálkodásról
Ősi Község Önkormányzatának kezdeményezésére a megyei bíróság 2010. december 28-ával megindította az
adósságrendezési eljárást. Az adósságrendezés megindításának időpontjában minden fennálló és bejelentett – de később
lejáró - tartozás lejárttá (azonnal kifizetendővé) vált.
Az előző testületek által felhalmozott adósság mértéke az eljárás megindításakor, összességében 337 millió Ft volt.
Ebből 299 millió Ft hosszú lejáratú fejlesztési hitel (japán hitel), 31 millió rövid lejáratú működési hitel (bankhitel), 3,6
millió energiaszolgáltatók fele fennálló, 3,4 millió egyéb (szolgáltatók, beszállítók) fele fennálló tartozás.
Az önkormányzat az adósságrendezési eljárás szabályai szerint a 2011-es évre minimális szintre lefaragott
válságköltségvetést készített, mely kizárólag a kötelezően ellátandó feladatok finanszírozását biztosította. (így az
egészséges ivóvízellátás, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, az egészségügyi és a szociális alapellátás, a
közvilágítás, a helyi közutak és a köztemető fenntartás.)
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Az önként vállalt önkormányzati feladatok ellátásához a válságköltségvetés nem biztosíthatott forrásokat. Ennek
megfelelően a 2011-es költségvetésben nem tervezhettünk felhalmozási kiadásokat, fejlesztéseket, beruházásokat,
képviselői tiszteletdíjakat, és a civil szervezetek támogatását.
A 2011-ben az Önkormányzat költségvetésének bevételi főösszege 222 millió Ft, kiadási főösszege 227.4 millió Ft volt.
Így a település elmúlt évi költségvetését 5.4 millió Ft hiánnyal terveztük. A hiány mérséklése, megszüntetése érdekében
az év során növeltük tervezett bevételeinket (ÖNHIKI, VIS MAIOR pályázatok, bérleti díjak, támogatások), és
csökkentettük tervezett kiadásainkat (szigorú, takarékos gazdálkodás, szociális támogatások csökkentése). Mindezek
eredményeként a hiánnyal tervezett költségvetési évet pénzmaradvánnyal zártuk.
A község lakói, civil szervezetei, vállalkozói példamutató összefogással segítették a nehéz helyzetben lévő önkormányzat
munkáját. Felemelő érzés volt tapasztalni, hogy szinte mindenki lehetősége, képessége szerint (pénzzel, anyaggal,
munkával), de segíteni akart.
Az adósságrendezési eljárás szigorú kötöttsége ellenére településünk fejlődni is tudott.













Elvégeztük a sportcsarnok kinyitásához szükséges munkálatokat, és ünnepélyes keretek között egy év után újra
kinyitottuk a sportcsarnokot.
Felújítottuk az iskolai könyvtár épületét, mely ezen túl községi könyvtárként is tevékenykedik.
Széleskörű lakossági összefogással (Fogadj örökbe egy parkot akció keretében) egész nyáron át gondoskodtunk
a falu parkjairól, zöld területeiről
Közfoglalkoztatás keretében elvégeztük a Kossuth és a Ságvári utcák árokszakaszainak, valamint az egykori
játszótér és a temető közötti árok mélyítését, profilozását.
Befejeződött a 40 éve elhanyagolt Kiridó-árok mederkotrása is.
2011 nagyberuházását a Séd-Nádor csatorna medertisztítása jelentette. A veszélyes higany tartalmú iszap
elszállításával egészségesebbé vált környezetünk. A kivitelező alvállalkozó segítségével jelentős volumenű
földmunkát is végeztettünk a településen. Feltöltésre került a katolikus templom mögötti terület. Megtörtént a
temető Béke utca felöli (református) oldalának rendezése, az építési törmelékek eltakarítása és a partoldal
rézsűzése. A beruházó Tatai Környezetvédelmi Zrt. jognyilatkozatban vállalta, hogy az okozott károkat a
munkálatok végeztével helyreállítják. /bitumenes út, depónia/
Az aszfaltfelület megóvása érdekében a Ladányi, a Rózsa, a Kossuth, valamint részben a Ságvári és az Árpád
utcákban földgyalukkal rendbe hoztuk az útpadkát.
A közúti belesetek megelőzése, és a lakóházak károsodásának elkerülése érdekében a Ladányi utcában
kiemelésre kerültek a megsüllyed aknafedelek.
Az Ingaforg Zrt. támogatásának köszönhetően, játszóvárral gazdagodott az iskola.
Az EuroConsult Pályázatíró Iroda támogatásával pedig közel ezer tő virágot (petúniát, rózsát, árvácskát) tudtunk
elültetni a község parkjaiban.
A tél folyamán folyamatosan gondoskodtunk a 11 kilométer hosszú belterületi úthálózatunk megóvásáról, az
útpadkák kátyúzásáról, síkosság-mentesítéséről.

A civil szervezetek, az iskola, az óvoda, és a vállalkozók széleskörű összefogásával 2011-ben is színes programokat
tudtunk biztosítani az érdeklődők számára. (Ősi fogathajtó verseny, Ősi gazdafórum, óvodai, iskolai vetélkedők, festmény
és kendő kiállítás, Szüreti felvonulás, Adventi napok, Sissi nap, a jótékonysági bálok rendezvények (disznótoros,
kolbásztöltő verseny,…és még sorolhatnám)
Az Ősiért Közhasznú Egyesület lelkes tagjainak segítségével az elmúlt évben is megtartottuk a községi rendezvényeket,
így az Ősi Falunapokat is.
Mindezt egyetlen fillér önkormányzati hozzájárulás nélkül, kizárólag támogatóink önzetlen segítségével, adományaival,
munkájával, közös erővel valósítottuk meg.
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Veres-Bocskay Katalin pénzügyi gondnok megköszönte a falu Lakosságának, és a Képviselő-testület tagjainak, az
adósságrendezési eljárás alatt tanúsított megértését, türelmét és támogatását. Hangsúlyozta, hogy az adósságrendezési
eljárást követően is komoly önmérsékletre, szigorú és következetes gazdálkodásra lesz szükség.
A pénzügyi gondnok dicséretesnek és példaértékűnek tartotta azt a következetes szigort, fegyelmet, mellyel az
önkormányzat a 2011. év válságköltségvetést végrehajtotta.

Tájékoztatás a 2012. évi önkormányzati költségvetésről
A 2012. évi önkormányzati költségvetést is a válságköltségvetés szigorú szabályok alapján készítettük el.
 Az előző évihez hasonlóan, idén is csak a kötelező önkormányzati feladatok finanszírozása volt tervezhető
(egészséges ivóvízellátás, az óvodai nevelés, az általános iskolai oktatás, az egészségügyi és a szociális
alapellátás, a közvilágítás, a helyi közutak és a köztemető fenntartás.). E feladatok ellátásához szükséges
pénzeszközöket is csak a szükséges minimális mértékben tervezhettük meg.
 Nem tervezhettük továbbra sem a felhalmozási kiadásokat (fejlesztést, beruházást, felújítást), önként vállalható
feladatokat (civil szervezetek támogatását, képviselői tiszteletdíja, stb.)
A bevételek tervezésének fontosabb irányelvei:
 2012-ben a bérleti díjak (lakbér, terembér, stb.) és az étkezési térítési díjak a várható infláció mértékével
azonosan 4,2 % -al emelkednek
 A lakosság szociális helyzetére tekintettel a Képviselő-testület 2012. évre nem emelte a helyi adók mértékét, és
nem tervezte új adónemek bevezetését. (Nem lesz sem ingatlanadó, sem ebadó!)
A kiadások tervezésének fontosabb irányelvei:
 A személyi juttatások előirányzata csak a törvény által garantált minimálbért, kötelező pótlékokat, a soros
előmenetellel járó bérkorrekciókat, illetve a minimálbérre való emelést tartalmazza.
 A dologi kiadások tervezésénél az előző évi teljesítést és a várható 4,2%-os inflációt vettük alapul.
Az Önkormányzat tervezett bevételi és kiadási főösszege a 2012. költségvetési évben 239.7 millió Ft.
A közműdíjakat az idei évtől központilag, miniszteri rendeletben határozzák meg, így ezekre a képviselő-testületnek
ráhatása nincsen.



A víz és csatornadíjak, az infláció mértékének megfelelően 4,2 %-kal emelkednek
A szemétszállítás díja nem változik, marad a 2011-es szinten.

Terveink 2012-re







Legfontosabb, hogy továbbra is biztosítani tudjuk a kötelező önkormányzati feladatok ellátását.
Fejlesztésre, beruházásra az adósságrendezés alatt ugyan nincs lehetőségünk, de támogatóink segítségével, a
lakosság és a civil szervezetek bevonásával, széleskörű összefogással sok mindent megvalósíthatunk. Jó példát
nyújt erre az előző év gyakorlata.
2012-ben a közmunka programkeretében 40 fő számára tudunk munkalehetőséget biztosítani.
Tavasszal megkezdődik a Malom-csatorna mélyítése és kotrása is.
Várhatóan önkormányzatunk életében is jelentős változást eredményez majd a közigazgatás rendszerének
tervezett átszervezése (iskola államosítása, járási hivatalok felállítása, stb.)

Ha a 2011 az összefogás és a talpra állás éve volt, akkor reményeink szerint 2012 a gazdasági stabilitás
megteremtésének, a jövő megalapozásának éve lesz. Ehhez kérjük továbbra is az Önök segítségét, támogatását és
bizalmát.
Kotzó László
polgármester
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AKI SEGÍTETT A BAJBAN
Kedves olvasóim, szeretném Önöknek ezen a kis riporton keresztül bemutatni
Siliga Sándort, kinek neve már oly sokszor elhangzott az elmúlt évben, de még sem
ismerik sokan.
- Kedves Sándor, nagyon köszönöm, hogy elfogadtad a felkérést erre a bemutatkozásra.
Mi a kapcsolat Közted, és Ősi között?
Köszöntöm Ősi lakosságát. Ez igen egyszerű, itt éltek őseim, itt nyugszanak szeretett
nagyszüleim is. Én is itt nőttem fel. Jó volt Ősi gyereknek lenni. Focizni a
„Gödrökben” vagy indiánozni a „Kenderáztatónál”... Jó érzéssel gondolok az Iskolára
is, több jó tanáromra…Sorolhatnám az emlékeket, a lényeg, gyökereim kötnek ide.
- Mi történt a boldog gyermekkor után?
18 éves koromban szüleimmel Pétre költöztünk. Kapcsolatom sajnos nagyon meglazult az elmúlt évtizedekben: ott élő
rokonaimmal, gyerekkori barátaimmal is csak ritkán találkozom.
- Hogyan és miért került előtérbe ismét Ősi?
A Naplóban, 2010 vége táján olvasom: „csődben van Ősi.” Felhívtam Polgármester urat, hogy tudnék-e valamiben
segíteni. Ő sorolta a feladatokat, én pedig néhánynak a megoldásához hozzájárultam. Hogy miért? Egyrészt jó érzés, ha
segíthet az ember. Biztosan kisebb-nagyobb dolgokban mindenki érezte már. Másrészt, régóta alapelvem, hogy mindenki
tegyen másokért is. Sikeres üzletember vagyok, a jó vállalkozásnak is az a lényege, hogy ad másoknak valamit. Igaz,
megkéri az árát, s aztán ebből holnap is tud adni, esetleg többet is. Ebből az üzleti körforgásból felelősséggel csak keveset
(a „felesleget”) szabad „kivenni”. Az így keletkezett többletből szoktam olyan dolgokra költeni, amelyeket fontosnak
tartok. Például tizenéve rendszeresen tanulmányi támogatást adok jó néhány diáknak (köztük volt Ősiből is – Baranyai
Imre bácsi javaslatára) vagy városomban, Veszprémben vadszőlő és faültetésekre, kulturális programokra, kézilabdára
stb. is költök, de kisebb mértékben, a korábbi években is támogattam Ősiben programokat.
- Miből tudod ezt megvalósítani?
Huszonéve alapítottam az első vállalkozásaimat. A Nyugalom Kft-ről talán sokan hallottak. Úttörők voltunk a
vagyonvédelemben, Veszprém megyében. Mintegy 300 embernek adtunk munkát, s ma is egy régi barátommal vagyunk a
tulajdonosai „felesben”. A másik fő profilom az ingatlanfejlesztés. Kis üzletek, majd üzletházak építtetésével és
bérbeadásával kezdtem, vettem csődbe ment céget is stb. Ma már több mint 40 bérlővel (az egy fős kereskedéstől a
Rossmannig) dolgozom, áruház és szálloda is van cégeim tulajdonában.
Más üzletágakban is általában sikerrel próbálkoztam, a kábeltelevíziós hálózat fejlesztéstől és üzemeltetéstől a sportszer
nagykereskedelemig… Egy informatikai cégben ma is többségi tulajdonos vagyok.
- Mennyire érzékelted a változó gazdasági helyzetet?
A válságot persze én is érzem, vállalkozásaim nyeresége általában csökkent, de adósságom nincs, s több biztosnak tűnő
„lábon állok”. Véleményem szerint, azért tudott „talpon maradni” Ősi is, mert jól menedzselték a problémákat, másrészt
azért, mert sokan és sokat tettek a közösségért – s ez talán a legfontosabb! Csak úgy lehet boldogulni, ha az ember
megteszi azt, ami az adott helyen és korlátok között megtehető. Öröm számomra, hogy sok ilyen ember van Ősiben, s
közülük jó néhánnyal személyesen is találkoztam. Köszönöm!
- Vannak terveid a távolabbi jövőt illetően Ősivel kapcsolatban?
Szeretnék a jövőben is hozzájárulni a sikereikhez. Szeretném támogatni a civil szervezeteket (mint tavaly is az „Ősiért”
Egyesületet, a polgárőröket, a sportot), egyes közfeladatokat (mint tavaly az iskolai játszótér építést és faültetést), keresem
a lehetőségét, hogyan tudok tehetséges diákokat segíteni, vagy akár kezdő (fejlődő) vállalkozásokba is befektetnék, hogy
munkahelyek és jövedelmek jöjjenek létre. A jövőben is szeretnék ösztönzője – támogatója lenni a jó
kezdeményezéseknek. Önök nem a „sült galambot” várják, az ilyen cselekvő embereknek, közösségeknek örömmel
vagyok partnere. Életem első 18 évében sokat kaptam Ősitől, most már törlesztem az adósságom.
„A Mi Újságunk” sorain keresztül is szeretnénk Siliga Sándor segítségét megköszönni, további sikereket kívánunk neki a
vállalkozói szférában és a magánéletében egyaránt.
Winterné Holler Mónika
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OKTATÁSI KÖZPONT HÍREI

A 2011/2012-es tanév felénél járunk. Iskolánk nyolc
osztályában 147 diák tanul. Az első félévet 2012. január
13-án 83 tanítási nappal zártuk. A félévi bizonyítványokat
január 20-án osztottuk ki.
Számszerű eredményeink:
Az iskola magatartás átlaga 4,4, a szorgalom átlaga 3,8. A
legjobb magatartású osztály a 3.o (4,7), a legszorgalmasabb
osztály címet a 4.o vehette át (4,3). Az isk. tan. átlaga 3,7.
Az egyes osztályok átlagai:
8. o :3,9
7. o :3,3
6. o :3,7
5. o :4,06
4. o :3,6
3. o :3,6
Az 1. és 2. osztályok tanulói szöveges értékelést kaptak.
A kitűnő tanulók száma összesen 6 fő. Az első félévben 7
tanuló bukott meg, reméljük, év végére sikerül javítaniuk.
A dicséretek száma 76, büntetést 16-ot osztottunk ki.
A mulasztási átlag 6 nap/fő.
A tehetséggondozást 11 féle szakkör, a felzárkóztatást
megbízott szakember fejlesztő órái és pedagógusaink
korrepetálásai biztosítják.
A félév során „begyűjtött” versenyeredmények:
Sport:
Veszprémben 4 x 100m váltófutás 5. helyezés
A csapat tagjai: Kiss Ádám, Simon Róbert, Szabó Márk
5. osztály, Lencsés Bálint 6. osztály
Nádasdladányban a Nádasdy Napok keretében
Játékos sportvetélkedő: 2. helyezés A csapat tagjai:
Cserepes Violetta, Nagy Dominik
2. osztály,
Andrási Krisztián , Jenei Barbara
3. osztály
Farkasréti Bianka , Balázs Dávid
4. osztály
A mi iskolánk is benevezett az országos olimpiai Ötpróba
programba. A program keretében a tanulók tanárokkal és
szülőkkel Várpalotán futáson, Jenőbe kerékpártúrán,
Tésre egy 30 km-es gyalogtúrán vettek részt. Az így
szerzett pontokkal Veszprém megyében a harmadik
helyen állunk.
Szavalóversenyek:
Berhidán az Ady Napok keretében:
Hosszú Márk 8.osztály
I. hely
Papirovnyik Vivien 8. osztály
II. hely
Jani Ádám 6. osztály
III. hely
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Meserajz: II. hely Sípos Eszter
2. osztály
Szalai Janka
2. osztály
Papirovnyik Lili
2. osztály
Hajmáskéren a Gábor Áron Napok keretében:
Vetélkedő Gábor Áron életéről:
III. hely
A csapat tagjai: Molnár Anna, Weisz Blanka 5. osztály
Varga Dániel és Omász Roland
6. osztály
Beregszászi Boglárka és Hudák Péter
7. osztály
Szalai Szabina és Gogu Dávid
8. osztály
Szövegértés: III. hely Kovács Kitti
4. osztály
Ősiben: Most zajlik a „Hétmérföldes mesevetélkedő”
alsósoknak, eddig két forduló került megrendezésre,
5 csapat jutott tovább a megyei döntőbe.
A versenyeken túl számos más iskolai rendezvényt
kínáltunk:
Ünnepélyek (október 6., október 23., Karácsony)
Élményt nyújtó programok (FIZIBUSZ, autómentes
nap, őszi túra, Márton napi felvonulás, László Classic
világverseny, játszóház, Adventi vásár, korcsolyázás,
klubdélutánok, kirándulás) Úszásoktatás az első
osztályosoknak. E-hulladék gyűjtése. Faültetés,
játszópark kialakítása Katasztrófavédelmi gyakorlat
Támogatóink az első félév során:
Balogh Róbert- karácsonyfa
Fekete László– tiszteletjegyek a veszprémi vb-re
Grund Attila-föld és földmunkák
Hídvégi Attila, Tollner Tibor -villanyszerelő munka
Ősi Gyermekekért Alapítvány-játékok, úszásoktatás
egy óvodai és egy iskolai csoportnak
Siliga Sándor-Játszópark játékvára és facsemeték
Szűcs Zoltán-játszóparkhoz fakéreg, trágya, fák
telepítése
SZM-tagjaink (22 fő) folyamatos munkája
Köszönjük mindannyiuknak!

Nádasdladányban a Nádasdy Napok keretében:
Simon Noémi 3.osztály
III. hely

Elkezdődött a második félév. Jelenleg a 8. osztályos
tanítványainknak drukkolunk felvételükhöz az általuk
választott iskolákba.
Március 15-én is várjuk a lakosságot a közös ünneplésre.
Az
idei
három
hetes
projektünk
a
májusi
GYERMEKOLIMPIA lesz sok versennyel, játékkal.
A februári hónap a bálok hónapja: jönnek a Farsangok –
felsős II. 3-án, alsós II. 10-én, jótékonysági bál III. 10-én.
Szeretettel invitálunk mindenkit, egyrészt a bevételek
nemes célú felhasználása miatt, de a jó szórakozásért is!

Egyéb:
Országos Gyermekrajz- és Irodalmi Pályázat
a 4. oszt. rajz kategóriában Kovács Kitti
III. hely
Nádasdladányban a Nádasdy Napok keretében
Meserajz: I. hely Kovács Kitti
4. osztály
Andrási Mónika
4. osztály
Márkus Eszter
4. osztály

„Csak akkor öröm a siker, ha megfáradtunk érte.” Wass
Albert
szavaival
kívánunk
diáknak,
szülőnek,
pedagógusnak egyaránt örömöt és sikereket a második
félévben is!
Vágán Zsuzsanna igazgató
Homoki Ferencné szerkesztő pedagógus

Hajmáskéren a Gábor Áron Napok keretében:
Hosszú Márk 8.osztály

I.hely
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KÉZILABDA HÍREK
Az Ősi Női Kézilabdacsapat 2012. jan. 12-től megkezdte felkészülését a tavaszi fordulók mérkőzéseire. A csapat heti
két alkalommal –kedden, és csütörtökön– edzésen vesz részt Várpalotán a 6-os számú általános iskola tornatermében.
Szombati napokra meghívásokat kapunk edzőmérkőzésekre, Soponyára, Polgárdiba, Veszprémbe, és egyéb helyekre.
Az Úrkúton, február 5-én megrendezett Mangán Kupára sajnos sérülések, és egyéb elfoglaltságok miatt nem tudtunk
elutazni.
- Nagy örömünkre február 16-tól bekapcsolódik az edzésmunkába két kiváló játékosunk Forgács Edina, és Skabla
Dia, akik még novemberben sérültek meg, Ajkán. Sajnos Tóthné Tuboly Gyöngyi még bajlódik sérülésével.
- Meghívást kaptunk a soponyai Farsangi Kupára, melyet tavaly ilyenkor csapatunk nyert meg. Az idei résztvevők;
Soponya, Zsámbék, Polgárdi, Ősi. Sajnos ezen a kupán sem tudtunk részt venni, sérülések miatt.
- A Veszprém Megyei Női Kézilabda Bajnokság március 11-én, vasárnap kezdődik. Csapatunkba egy új játékos, a
Rácalmásból Zeker Ágnes érkezett.
- Az Ősi Női Kézilabdacsapat játékosai, vezetői nevében szeretnénk megköszönni a 2011-es évben nyújtott
segítségüket; Göndöcs Ibolyának, Andrásiné Erikának, Boza Andreának, Balogh Péternek, Balogh Károlynak, és
Családjának, Dobos Kálmánnak, Tompa Gergőnek, Varsányi Józsefnek, ifj. Varsányi Józsefnek, Fekete Lászlónak,
Huszár Vilmosnak, Horváth Gézának, Bognár Lászlónak, Kovács Istvánnak, Tímár Józsefnek, valamint
szurkolóinknak. Külön köszönet még az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület tagjainak, akik minden mérkőzésen szurkoltak
nekünk. Köszönjük továbbá az Óvoda, és a Konyha dolgozóinak, az Iskolának, az Önkormányzatnak a Sportcsarnok
használatát, és egyéb segítségeiket.
- Legjobb igazolásunk edző poszton született, Forgács Ferenc személyében! Feri a bajnokság előtt egy hónappal vette
át a csapat szakmai irányítását, majd röpke négy hónap alatt csodacsapatot épített, amit az eredmények is bizonyítanak.
(Ősi-Pápa KC 30:4, Ősi-Alsóörs 23:21, Ősi-B.Füred 26:18, Ősi-VBSK 20:18, Pápa KC-Ősi 22:31, B.Füred-Ősi 18:23)
A hat győzelem mellett öt vereséget is szenvedtünk az Ajka, Úrkút és a Motax Pápa csapatoktól. Ez az ötödik helyet
eredményezte.
Köszönet Forgács Ferencnek az önfeláldozó munkájáért, a játékosoknak pedig a jó szereplésért!
Bízunk a pozitív folytatásban, hajrá Ősi!
A Veszprém Megyei Női Kézilabda Bajnokság mérkőzései:
Március 11. vasárnap, 11 óra: Alsóőrs - Ősi "Andreotti" S.E.
Március 18. vasárnap, 14 óra: Ősi "Andreotti" S.E. - Várpalotai Bányász S.K.
Április 1. Vasárnap, 14 óra: Ősi "Andreotti" S.E. - Úrkút
Április 15. Rájátszás
Április 29. Rájátszás
II. Borsodi Senior Férfi Kézilabda Bajnokság, 2012. jan. 22, Veszprém
A tavaly első helyet megszerző férfi senior kézilabda csapatunk idén második helyen zárta a kupasorozatot.
Gólaránnyal szorultunk le az első helyről.
I. Alsőörs Old Boys
II. Ősi „Andreotti” Senior
III. Tapolca-Georgikon
IV. Vámos Old Boys
Legjobb játékos: Károlyfi Viktor, Ősi „Andreotti” Senior
Horváth Zoltán
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CSIPKE KIÁLLÍTÁS
Március 2.-án 16.00-kor, Ősiben, „Minden, ami horgolt…” címmel szervezett kiállítást az Ősi „Szépkoruak” Nyugdíjas
Klub a közelgő Nőnap alkalmából. A klub, 18 lelkes tagjának gyűjteménye olyan nagysággal bír, hogy a közösségi terem
minden létező szabad négyzetcentiméterét bevonták a gyönyörűségesen légies horgolt csipke csodák.

A finom házias sütemények és szomjoltók mellett, a megnyitón résztvevő vendégek szórakoztatásáról Varga József
nótaénekes és Kalauz Károlyné versmondó gondoskodott. Jó látni, hogy rohanó, gépies világunkban még nem tűnt el, ez a
türelmet, kitartást igénylő, kézimunkafajta. Itt lenne az ideje tovább adni a tudást lányainknak.
Winterné Holler Mónika

AZ ŐSI KOVÁCS ALKOTÓMŰHELY HÍREI
Ősi Kovács Imre Aranyecset díjas festőművész nagyszabású kiállítása februárban nyílott Peremartonban. A megnyitón
W. Holler Mónika Art arany díjas költő versei hangzottak el nagy sikerrel. Ezúton gratulálunk mindkettőjüknek.
Jelenleg már folyó kiállítások: Ősi Kovács Imre: február –Székesfehérvár, Győr, március 3-án Budapest, 7-én
Székesfehérvár
Kerekesné Brilló Erzsébet: Jelenleg is tart, -Zirc- Nagy Apátság épületében
Ősi-március 16-án,17.00. Közösségi terem /Posta mellett/ Melyre ezúton is mindenkit szeretettel várok!
Peremarton- április16-án 14.00-kor
Vannak kiállítási felkérések a következő hónapokra is, de ezekről majd később adunk tájékoztatást.
Kerekesné Brilló Erzsébet
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