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Gyarmathy Irén: 

 

Jöjj el, Karácsony! 
 

Hordozlak magamban egész évben, 

sokszor rád gondoltam nyári éjben, 

eszembe jutottál reggel, délben, 

álmomban, ébren, nyárban és télben. 

 

Néztelek kitágult gyermekszemmel, 

hallgattam mit üzensz, figyelemmel, 

siettem hozzád, mint kicsi diák, 

ahányszor jöttél, szebb lett a világ. 

 

Vártalak később, hogy felnőtt lettem, 

s az ajándékot már magam vettem 

kicsinek, nagynak, ifjúnak, vénnek: 

szívemből tisztán szárnyalt az ének. 

 

Várlak még ma is, karácsony, drága, 

apró gyermekként a szemem táva, 

szívemből ma is szárnyal az ének, 

tisztán ragyogsz, bár múljanak évek. 

 

Szívemben voltál, szüless meg mára, 

minden embernek karácsonyára, 

s maradj velem, míg múlnak az évek: 

Jöjj el, Karácsony! - úgy várlak, kérlek 

 

Az Advent a várakozás időszaka, jelentése: eljövetel. A 

karácsonyt megelőző negyedik vasárnaptól karácsonyig 

számított időszak. A karácsonyi ünnepkör advent első 

napjával kezdődik és vízkeresztig (január 6-ig) tart.  

….. 

Járjuk az utcákat … mindenki rohan, nem figyelünk 

embertársainkra. Ez az időszak pedig, pont arról kell, hogy 

szóljon: figyeljünk jobban egymásra, hiszen a szeretet 

csodálatos ünnepét várjuk, mely tele van gyönyörű fényekkel, 

illatokkal, szeretettel, csodákkal. Nem szabad erről 

elfelejtkeznünk! Álljunk meg, figyeljünk magunkra, s másokra; 

családtagjainkra, barátainkra, szomszédjainkra, kisebb és 

tágabb környezetünkre, odafigyelve azokra is, akik ezen 

ünnepi várakozásban egyedül vannak.  

 

Várjuk együtt a karácsonyi csodát!  

 

Készüljünk fel lelkiekben is ezen ünnepre, hogy méltóképpen 

tudjunk ünnepelni. Mosolyogva, örömben, egymás 

társaságára vágyva. 

 

Kívánom, hogy ezen időszak mindenkinek boldogan teljen, 

hogy a szeretet ünnepén tényleg csodára találjunk! 

 

Minden Kedves Olvasónknak boldog készülődést kívánunk! 

 

        Kotzó László 

                                                                   polgármester 
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A képviselő-testület 2012. szeptember 27-i rendes ülésén 

az alábbi döntéseket hozta:  
 

 Elfogadta az Önkormányzat I. félévi gazdálkodásáról 

szóló beszámolót, ennek megfelelően módosította 2012. 

évre vonatkozó költségvetését.  
 

 A Kulturális és Sport Bizottság kültagjainak 

megválasztásra került Lőkös Kálmánné és Tüttő János. Az 

újonnan megválasztott bizottsági tagok a munkájukhoz 

szükséges esküt letették.  
 

 A testület 2013. évtől az állami intézményfenntartó 

központ fenntartásába kerülő Ősi Általános Iskola 

feladatellátását szolgáló ingó és ingatlan vagyon 

működtetéséről döntött. Lehetőségeit mérlegelve úgy 

döntött, hogy a rendelkezésére álló saját és átengedett 

bevételek terhére a működtetést az államtól nem vállalja át.  
 

 Elfogadásra került az Ősi Oktatási Központban 2011-

2012-es tanévben végzett oktató-nevelő munkáról szóló 

beszámoló, valamint a Gólyafészek Óvoda és Egységes 

Óvoda Bölcsőde Szervezeti és Működési Szabályzata, 

Házirendje, Nevelési Programja és Munkaterve.  

Napirendre került a mozgókönyvtári feladatellátás 

tapasztalatairól szóló beszámoló, melyet a képviselő-testület 

elfogadott. 
 

 Elfogadásra került a költségvetési szervekre vonatkozó 

önköltség számítási szabályzat.  
 

 A testület felhatalmazta Kotzó László polgármestert az 

„Egészségre nevelő és szemléletformáló programok a 

kistérségben” című pályázatra vonatkozó együttműködési 

megállapodás aláírására a pályázatot benyújtó Palotahosp 

Egészségügyi és Szolgáltató Kft-vel. A megállapodás 

aláírása településünkre vonatkozóan költségeket nem von 

maga után. 
 

 A Testület az Ősi „Andreotti” Sportegyesület támogatás 

iránti kérelmét elutasította, az Önkormányzatnál 

folyamatban lévő adósságrendezési eljárásra tekintettel. A 

képviselő-testületnek az adósságrendezés ideje alatt az 

adósságrendezésre vonatkozó szabályok miatt nincs 

lehetősége a civil szervezetek támogatására. 
 

 A település civil szervezetei helyiséghasználat iránti 

kérelmekkel keresték meg a Képviselő-testületet. A 

felmerülő igények száma meghaladta a rendelkezésre álló 

lehetőségeket, ezért a Testület úgy döntött, hogy a civil 

szervezetek korábbi helyiséghasználatait továbbra is 

biztosítja, a Polgárőrség, a Máltai Szeretetszolgálat helyi 

csoportja továbbra is a korábban rendelkezésére bocsátott 

helyiségben működjön. A Posta melletti épületben lévő két 

helyiség szolgáljon a civil egyesületek klubfoglalkozásaira, 

kiállításaira, folyamatos egyeztetések mellett.  
 

 A testület közfoglalkoztatási igény benyújtását határozta 

el a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődéhez 

tartozó konyhán történő közfoglalkoztatásra, 1 fő 

vonatkozásában, a közfoglalkoztatott munkáját megkezdte. 
 

 A Testület a Bursa Hungarica Felsőoktatási 

Ösztöndíjpályázat 2013. évi fordulójához való 

csatlakozásról döntött. A pályázati kiírás az önkormányzati 

hirdetőtáblákon és honlapunkon kihirdetésre került. A 

pályázatok benyújtási határideje 2012. november 23. A 

döntést a támogatásról a képviselő-testületnek úgy kell 

meghoznia, hogy döntését az elektronikus rendszerben 

2012. december 17. napjáig rögzíteni kell. 

 

2012. október 4-i rendkívüli ülésén a Képviselő-testület 

arról döntött, hogy a Séd-Sárvíz Malomcsatorna meder-

rekonstrukciójához felhasználásra kerülő kő deponálás 

céljára a Szekszárd-Paksi Kft. részére bérbe adta az Ősi, 792 

hrsz-ú területet. A határozat szerinti bérleti szerződés 

aláírásra került, a Kft. a terület használatát megkezdte, a 

bérleti díjat megfizette. 

 

Testületünk 2012. október 25-i rendes ülésén az alábbi 

döntéseket hozta: 
 

 Elfogadta az önkormányzat költségvetési szerveinek 

2013. évi belső ellenőrzési ütemtervét.  
 

 Elfogadta az Önkormányzat 2013. évi rendezvény-

naptárát.  
 

 „A Mi Újságunk” felelős szerkesztőjének Andrásiné 

Marton Mónikát jelölte ki, egyúttal a korábban három tagú 

szerkesztőbizottságot 4 fősre bővítette. A 

szerkesztőbizottság tagjai: Homoki Ferencné, Winterné 

Holler Mónika, Andrási Attiláné és Andrásiné Marton 

Mónika. 
 

 A képviselő-testület a Várpalotai Járási Hivatal 

kialakításához szükséges megállapodás aláírásához adta 

jóváhagyását. A megállapodás alapján 1 fő igazgatási 

ügyintéző munkáját 2013. január 1. napjától a Várpalota 

Járási Hivatalnál folytatja majd. Települési ügysegéd útján 

lehetőség nyílik a járáshoz tartozó ügyek helyben történő 

intézésére is, az Ősi Polgármesteri Hivatal épületében, 

várhatóan heti egy alkalommal. Következő lapszámunkban 

részletes tájékoztatást szeretnénk nyújtani a 2013. január 1-

jétől hatályba lépő változásokról.  
 

 A Képviselő-testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 

Szervezeti és Működési Szabályzatának módosítását. Az 

ezzel összefüggő szervezeti átalakítás érdekében a hivatalon 

belüli átcsoportosításnak megfelelően a részmunkaidős 

pénzügyi ügyintézői állás kiírásra került. 
 

  A Testület megerősítette korábbi ülésén hozott döntését 

az Ősi Általános Iskola működtetésének államtól való 

átvállalásával kapcsolatosan. 
 

 Az Önkormányzat kültéri, közcélú feladatokat ellátó 

játszótér pályázati forrásból való kialakítása céljából az 

„Ősiért!” Közhasznú Egyesület rendelkezésére bocsátja az 

Ősi, 787 hrsz-ú, közpark megnevezésű kizárólagos 

tulajdonában álló közterületet (Kossuth utcai régi játszótér 

területe). A pályázati anyagot az Egyesület elkészítette, a 

pályázatok beadási határideje 2012. november 15-ről 2012. 

november 30-ára módosult, döntés a pályázat kapcsán ezt 

követően várható.  
 

2012. október 30. napi rendkívüli testületi ülésen 
tárgyalta a Képviselő-testület a „Tájékoztatás 

adósságrendezési eljárásról” napirendet. Veres-Bocskay 

Katalin adósságrendezési biztos tájékoztatta a Képviselő-

testületet arról, hogy a 2011. év végi un. japán hitel 

elengedésére vonatkozó döntés miatt a Magyar Állam 

kikerült hitelezői lista első helyéről, ezért a bíróság újbóli 

vagyonfelosztási javaslat elkészítésére kötelezte. Elmondta, 

a Képviselő-testület az adósságrendezés ideje alatt 

felelősséggel, takarékosan gazdálkodott, ha fejlesztésekre 

nem is nyílt lehetőség, a falu kötelező feladatait el tudta 

látni, az önkormányzat gazdálkodására a stabilitás jellemző.  

 

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika
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ÚJ FALU SZÜLETIK 
 

 

 

  
                                                                                                                                                          Elkészült a Sárvíz-malomcsatorna kőmedre            

 

     
                                                                                                                                                                         Megszépült a temető                                                                                                                     

 

 
         Ismét egy szép példája az összefogásnak 
 

 
          Megújult a II. világháborús sírkert 

Siker koronázta Önkormányzatunk két éven át tartó 

erőfeszítését, melyet a Sárvíz-malomcsatorna  medrének 

kotrása érdekében tett. A falu felszíni vizeit befogadó 

vízfolyás az elmúlt évtizedek során feliszapolódott, így 

helyreállítása már halaszthatatlanná vált.  

2012 novemberéig, mind a Séd-Nádor csatorna, mind a 

Sárvíz-malomcsatorna településünket érintő szakasza teljesen 

megújult. A két vízfolyás medrét a legkorszerűbb tecnológia 

alkalmazásával (geotextil, gradex georács, kőágy) alakították 

ki.  

A munkálatok utolsó elemeként elkészült a csatornák 

vizszintjének szabályozását lehetővé tevő zsiliprendszer is.  

                                             
 

Novemberben a településünkön dolgozó Magyar Aszfalt Zrt. 

és a Mészáros & Mészáros  Kft. munkagépeinek segítségével 

több millió forint értékű  tereprendezési munkát végeztettük 

el a református temetőben és a katolikus templomkertben. A 

bozótirtás és tuskókiszedés után közel 1000 köbméternyi 

termőföldet terítettünk el a két helyszínen. 

 
 

Évtizedek óta komoly gondot jelent a településünket 

Várpalotával összekötő közút leromlott, balesetveszélyes 

állapota.  Számtalan levélváltás és személyes megbeszélés 

eredményeként, szeptember hónapban a legkritikusabb 

úthibák javításra kerültek. 
 

Az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub lelkes tagjai idén is szép 

példáját nyújtották az összefogásnak. Közös munkával ültették, 

öntözték és gondozták a Sissi emlékpark virágait.  

 
 

Minisztériumi költségvetésből megújult a II. világháborúban, 

községünkben elhunyt orosz katonák sírkertje.  Az 

Oroszország és Magyarország között fennálló egyezmény 

értelmében a két nemzet kölcsönösen tiszteletben tartja egymás 

katonai síremlékeit és temetőit, valamint gondoskodik azok 

felújításáról, gondozásáról.  

 
 

A balesetek megelőzése érdekében a sportcsarnokban 

lebetonoztuk a bitumenes kézilabda pálya és a lábazat közötti 

területet, így a küzdőtér egységes, sima felületű burkolatot 

kapott. 

 
 

A Kossuth és a Sallai utcákban, az idén felújított 

járdaszakaszok mentén elvégeztük a szükséges földmunkákat 

és megkezdtük a belterületi utak padkázását, kátyúzását. 
 

 

Kotzó László                                                  

polgármester 



4. o. A MI ÚJSÁGUNK               CIVIL HÍREK                               2012. november                          

 

 
 

Ősi Község Önkormányzata 2012. november 16-án (pénteken) tartotta hagyományosan megrendezésre kerülő 

Idősek Napi ünnepségét.  

 

Az ünnepséget Kárpáti Ágnes, a Képviselő-testület Szociális és 

Népjóléti Bizottságának elnöke nyitotta meg, köszöntve a 

jelenlévőket. Az ünnepség keretében sor került a község három 

legidősebb hölgy – Domján Istvánné, Erzsi néni, Bodri Istvánné, 

Terike néni, Gregor Józsefné Mariska néni – és három legidősebb 

férfi – Németh Pista bácsi, Nagy Karcsi bácsi és Istenes Jóska 

bácsi – köszöntésére. Megtisztelte rendezvényünket Nagy Karcsi 

bácsi, akit Kotzó László Polgármester Úr az ünnepség keretében 

köszöntött, akik pedig a legidősebbek közül jelen lenni nem 

tudtak, őket a délután folyamán a Polgármester Úr Balogh 

Kálmán Képviselő Úrral együtt otthonukban felkeresett.  

 

 

Az Idősek Napi rendezvényen a legfiatalabb korosztály is 

képviseltette magát; a Gólyafészek Óvoda nagycsoportosai adtak 

vidám műsort a jelenlévőknek. Hallhattunk jól ismert és kedvelt 

operett- és könnyűzenei slágereket Stefancsik Annamárától és 

Zayzon Csabától a Pannon Várszínház színművészeitől, népdalokat 

az Ősi Dalkörtől, verseket Jani Ádám és Kubik Ferenc, az Ősi 

Általános Iskola 8. osztályos diákjaitól, valamint Kalauz Károlynétól 

és Megyeri Irénkétől, ismert melódiákat klarinéton Sütő Ramóna 

előadásában, láthattunk fergeteges táncot a Gólyahír Tánccsoport 

három csoportjától, s megnevetettek bennünket a Szépkorúak 

Nyugdíjas Klub tagjai vidám műsorukkal.  

A műsorok után a jó hangulatról, zenéről Kocsán István 

gondoskodott, immár 10. alkalommal.  
 

Ezúton is tisztelettel köszönjük vendégeinknek, hogy megtisztelték jelenlétükkel ünnepségünket, fellépőinknek, 

támogatóinknak, hogy hozzájárultak a rendezvény sikeres és színvonalas lebonyolításához.  
 

Ősi Község Önkormányzata 
 

 
 

 
 

 

Az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub 2012. 

november 17-én (szombat) tartotta a Sissi-

parkban Erzsébet királyné emlékére 

megrendezett ünnepségét.  

 

Az ünnepség keretében elhangzottak a Sissi 

parkkal kapcsolatos emlékek, a királyné 

életútját bemutató ünnepi beszédek. Az 

ünnepség lezárásaként jelenlevők 

megkoszorúzták a Sissi-emlékművet. 

 
 (Összeállította: Andrási Attiláné) 

 

(A rendezvényekről további képek megtekinthetőek: www.osikozseg.hu) 

 

http://www.osikozseg.hu/
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Veszprémből – Londonba, avagy két keréken az 
Olimpiára 

 
Beszélgetőpartnerem Katona Péter, az Ősi Általános iskola igazgató-helyettese. 

Apropó, kerékpárral eltekert a londoni olimpiára, egyedül. 

 

Néhány száraz adat: 2635 km a teljes táv, 44 nap-43 éjszaka-ebből 37 éjszaka 

sátor, 6 éj hotel, panzió. Franciaországban (860 km), Németországban (763 km) 

Ausztriában (484 km) a célországnak számító Angliában „mindössze” 220 

kilométert kerekezett, 17,5 kilogrammnyi felszerelését biciklijén cipelve. 

 

Mi visz rá egy 48 éves matematika, földrajz szakos 

tanárt, hogy ekkora utat kerékpárral megtegyen? 

Egyáltalán honnan jött az ötlet? Hát a hatalmas 

kalandvágy! – vág bele rögtön Péter, s csillogó 

szemeiben látom, hogy valóban ez lehet az igazság!- 

Rengeteg útleírást olvasok, már gyermekkorom óta 

tervezgetek különféle expedíciókat, Alaszkába, 

Indiába, akár a régi nagy utazók. Ez eddig csak 

elméletben. Aztán jött az ötlet, mi lenne, ha 

kikerekeznék Londonba az olimpiára! Először gyalog 

akartam menni, csak az hosszú idő, amihez még a 

nyári szünet is kevés, így maradt a kerékpár. Másfél 

éve kezdtem tervezni. Csoportos útnak indult, majd 

később egy útitárssal, de aztán Ő is visszamondta.  

Ezért magányos farkasként indultam útnak, de ez így 

csak az enyém, a tervezés, a kivitelezés, a teljesítés, 

minden. Tudatosan nem kértem segítséget. 

Gyűjtöttem rá pénzt és csak anyukámtól fogadtam el 

támogatást. Kuszi Péter készített fel, tanácsaival és a 

kerékpáromat műszakilag. 

 

Miért nem volt nagyobb hírverés? Igazából arra 

gondoltam mi lesz, ha nem sikerül?! Nem bíztam 

magamban, nem gondoltam, hogy ennyire simán 

megy. Ezért nem várt Londonban sem senki, amit 

már utólag bánok, de előre nem mertem leszervezni 

semmit. Rossz ómennek gondoltam, jegyeket sem 

vettem egyik versenyre sem, ami nem volt jó ötlet, 

mert a helyszínen nem kaptunk. Szerencsénkre a 

maratoni futást, távgyaloglást, Risztov Éva 

fantasztikus távúszását sikerült végigszurkolnunk. 

 

Hogyan készültél? Családi támogatás nélkül nem 

ment volna, ők maximálisan hittek bennem. Ez volt a 

lelki támogatás, de fizikálisan is ráedzettem. 

Szobabiciklin minden este tekertem, amennyire volt 

időm, így mentem 2000 km-t, aztán jött a terep. 

Áprilistól majdnem minden nap Veszprémből 

kerékpárral jártam az iskolába dolgozni.  

 

Milyen útvonalon haladtál? Ausztriában és 

Németországban a Duna menti kerékpárúton 

haladtam egész a Fekete-erdőig, majd francia 

területeken át Párizsig.  Itt csatlakoztam egy 

csapathoz, a Balázs és Barátai Biciklis Sport 

Egyesülethez, kikkel a Párizs – London útvonalat 

közösen tettük meg, majd hazafelé mikrobusszal és 

trélerrel jöttünk. 

Pontosan mennyi időt töltöttél kerékpározással?  
30 napot kerékpároztam és 13 napot töltöttem 

turistáskodással. Július 3-án indultam és augusztus 

15-én érkeztem haza. 

 

Mit tapasztaltál kerekezésed során? Sokszor csak 

kempingekben találkoztam emberekkel az út során, 

de Német- és Franciaországban is kerékcserére kellett 

sort kerítenem, és mindig akadt segítség. Volt, aki 

meghúzta a kerék csavarjait, volt, aki helyet adott, 

ahol a kezemet megmoshattam. Meghívtak kávézni, 

sörözni. Nagyon segítőkészek, barátságosak voltak.  

 

Hogyan adtál folyamatos tájékoztatást magadról? 
Sokat gondolkodtunk rajta, és csak az indulás előtt 

került eldöntésre. Sms-ben megírtam a családnak a 

napi történéseket és Kati, a feleségem meg a 

facebook-on tájékoztatta az érdeklődőket a napi 

teljesítményeimről.  

 

Hogyan fogadtak, mikor megérkeztél? A család 

annak örült, hogy végre nem kell értem izgulniuk, a 

munkatársak és barátok a teljesítményemért 

gratuláltak. Írtak rólam a Naplóban, nyilatkoztam az 

Öböl tv-nek, előadást tartottam egyetemistáknak és 

tanároknak a Kutatók éjszakáján. Az iskolában is 

meséltem a tanulóknak, de itt én csak a „Péter bácsi” 

vagyok, aki mosolyogva, vidáman tanítja a 

gyerekeket. 

 

Ha jól tudom napi szinten naplót is vezettél? Igen 

és most kicsit bűntudatom is van, mert megígértem 

az érdeklődőknek, hogy egy blog-on olvasható lesz 

majd utam története, de addig is, egy képvetítős, 

beszélgetős élménybeszámolót tartok december 12-

én 17.00-kor az iskolánk emeleti könyvtárában, 

melyre szeretettel várok minden érdeklődőt.  

 

Mit üzensz azoknak, akik most kedvet kaptak a 

kalandozáshoz? Hogy mit? Nem kell más hozzá, 

csak akarat és idő! És Te is elmondhatod: 

Megcsináltam!  

Ekkor élesen hasít bele a levegőbe a csengő! Jelzi az 

időnk lejártát, így elköszön Péter, mert ugye, ez neki 

is szól nem csak a gyerekeknek! Hagytam, had 

siessen útjára, de már most tudom, a decemberi 

bemutatón én is ott leszek! 

Winterné Holler Mónika
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Várpalotai Rendőrkapitányság hírei 
 

Utcai verekedőket fogtak el Várpalotán 

(Várpalota Rk.)  

Lakossági bejelentés alapján vonultak ki a 

várpalotai rendőrök ma hajnalban egy helyi 

büféhez, ahol két férfi verekedett össze. A járőrök 

kiérkezésekor a dühös garázdák már a földön 

„harcoltak”, még a rendőri közbeavatkozásra is 

nehezen engedték el egymást. A határozott 

fellépésnek köszönhetően végül a két felet sikerült 

szétválasztani és elfogni, amelyet követen 

mindkettejüket a Várpalotai Rendőr-kapitányságra 

állították elő.  

 A két férfi ellen garázdaság bűncselekmény 

elkövetése miatt indult büntetőeljárás.  
 

Bolti szarkát fogtak el (Várpalota Rk.) 

 Közel 2 ezer forint értékű áruval akart egy férfi 

vasárnap a délutáni órákban egy várpalotai 

áruházból fizetés nélkül távozni. A helyszínre 

érkező rendőrjárőrnek az elkövető a lopás tényét 

elismerte. A 42 éves lakcím nélküli férfivel 

szemben 30.000 Ft helyszíni bírság került 

kiszabásra.  
 

Körözték, megtaláltuk (Várpalota Rk.)  

Az éjszakai órákban Berhidán a rendőrjárőr 

igazoltatás alá vont egy dunaföldvári férfit. Adatai 

ellenőrzésekor kiderült, hogy a 28 éves férfit a 

Dunaújvárosi Bíróság körözte tartózkodási 

helyének megállapítása érdekében. Nevezett 

személy nyilatkoztatása után a körözést kiadó 

szervet értesítették, az információt átadták, a férfit 

szabadon engedték. 
 

Elfogások 

Elfogták és előállították a rendőrök azt a férfit a 

délelőtti órákban Várpalotán, akiről az igazoltatás 

során kiderült, hogy a Veszprémi Bíróság elfogató 

parancsot adott ki.  
  

Magánokirat hamisítás vétsége 
Elfogták és előállították a rendőrök azt a 

sárkeresztúri lakost – az egyik Volán társaság 

ellenőrének jelzése alapján –, aki más nevére szóló 

utazási kedvezményt biztosító MÁK kártyával és 

buszjeggyel utazott egy távolsági buszon és az 

ellenőr utasítására nem volt hajlandó magát 

igazolni. A férfi ellen magánokirat hamisítás 

vétségének gyanúja miatt indult eljárás.  
 

Eltévedt ló 

Pónilovat találtak a déli órákban a csóri polgárőrök 

a 8-as főúton. Értesítették a rendőröket, akikkel 

közösen egy lótartással foglalkozó vállalkozónál 

helyezték el a tulajdonos megtalálásáig. 

 

 

V

e

s

A falusi ember udvara mindig is elképzelhetetlen volt kutya 

nélkül. A jó házőrzőre szükség volt a ház körül, az állatok 

mellé, jelezte az idegent, az illetéktelen betolakodót. De a 

kutya lehet egyszerűen csak társ, aki barátsággal, szeretettel 

hálálja meg a simogatást. Ne felejtsük el, az állatok 

kiszolgáltatottak a civilizált társadalomnak, nem tudnak 

magukról gondoskodni, ha éhesek, ha betegek, gazdájuk 

segítségére szorulnak. Ha egy kutya elkóborol, nem tud 

beszélni, nem tudja elmondani, hol várja a szerető gazda. 

Ugyanakkor egy kóbor eb félelmet kelthet a járókelőkben, 

veszélyessé is válhat a közelébe kerülők számára.  Ha valaki 

ebet tart, felelősséggel tegye, felelősséggel, az állattal és 

környezetével szemben is. Ennek a célnak a megvalósulását 

szolgálja az a rendelkezés, hogy kötelező a Polgármesteri 

Hivatal számára a településen tartott ebekre vonatkozó 

adatbázis felállítása, valamint 2013. január 1. napjától 

hatályba lépő jogszabályi rendelkezés a négy hónaposnál 

idősebb ebek elektronikus transzponderrel (chippel) való 

megjelöléséről is. A transzponder tulajdonképpen az eb 

„személyi igazolványa”. A chip segítségével történő egyedi 

azonosítás nagy segítséget jelenthet az elveszett állatok 

gazdájukhoz történő visszajuttatásában. A kutyák egyedi 

azonosítása fontos a tulajdonjog igazolása, a tenyésztés 

szempontjából, és egészségügyi szempontból is. Felhívom 

figyelmüket, hogy a négy hónaposnál idősebb 

transzponderrel nem jelölt ebről 2013. január 1-jétől a jegyző 

és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási állat-

egészségügyi hivatal felé. 

 

Kérem, ne felejtkezzenek el a veszettség elleni védőoltás 

beadatásáról 2012. évben sem!  
 

A veszettség egy vírusos betegség, amely halálos veszélyt 

jelent állatra és emberre egyaránt. Az oltás beadatása 

kötelező és szigorúan szabályozott, a 164/2008 (XII.20.) 

FVM rendelet előírásai alapján kell végezni. A három 

hónapos kort betöltött kutyát 30 napon belül kötelező oltatni, 

és ezt az oltást legkésőbb 10 hónapos korig meg kell 

ismételni. Az idősebb ebeket évente egyszer, de az előző 

oltástól számított egy éven belül kell ismételten beoltatni 

 

Felhívom minden ebtartó figyelmét, hogy a tulajdonában 

lévő eb iránti felelősséggel tegyen eleget a jogszabályban 

előírt kötelezettségeknek. Kérem szíves 

együttműködésüket az ebnyilvántartáshoz való 

adatszolgáltatásban, az abban szereplő adatokban való 

változások bejelentésében. Felhívom szíves figyelmüket 

arra, hogy a transzponderrel való megjelölés, mind a 

veszettség elleni oltás elmulasztása pénzbírsággal 

sújtható!   

Andrásiné Marton Mónika 

 

„…egyszer s mindenkorra 

felelős lettél azért, amit 

megszelídítettél…” 
 

 

 

 

 

VÁRPALOTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

Hivatal 

8100 Várpalota, Honvéd u. 3. Pf.: 31. 

Telefon/telefax: 88/371-511 

e-mail: ugyelet.varpalotark@veszprem.police.hu 
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Petőfi SE 
A 2012-2013-as Veszprém megyei 

másodosztályú labdarúgó bajnokság őszi 

szezonját felnőtt csapatunk a tabellán a 

második helyet foglalja el, míg ifistáink a 

közép mezőnyben foglalnak helyet –  13 

mérkőzést követően. 

Az augusztusban elkezdődött bajnokságot természetesen 

több edző mérkőzés előzte meg, amiket több kevesebb 

sikerrel tudtuk le. 

Az első tétmérkőzés előtt – augusztus 15-én a Magyar 

Kupában Hajmáskér ellen léptünk pályára, akiktől 2:0-ás 

vereséget szenvedtünk, ezzel kiestünk a kupából – több 

játékost is sikerült leigazolni,  illetve a kölcsön 

szerződésből visszatért Horváth László, aki góljaival több 

győztes meccset hozott a csapatnak. Viszont távozóink is 

voltak, akiket természetesen bármikor szívesen látunk 

viszont. 

Mivel az első forduló mérkőzéseit elhalasztották, így 1 

héttel később augusztus 25-én kezdhettük meg a 

bajnokságot, méghozzá a nyáron megerősödött 

Balatonkenese otthonában. A bajnoki rajt remekül sikerült, 

ugyanis ifistáink 3:3-as döntetlent játszottak a tavalyi 

ezüstérmes csapat ellen, míg felnőtt együttesünk 1:0-ás 

győzelmet arattak. Ezt követően nagy győzelmet arattunk 

a tavalyi bajnok Nemesszalók ellen is. Első vereségünket a 

hatodik fordulóban szenvedtük el, 5:1-re kaptunk ki a 

vásárolt játékosokból felálló Márkótól, akik a bajnoki cím 

megnyerésére pályáznak – tegyük hozzá jó eséllyel. Így fél 

távnál ifi csapatunk a nyolcadik helyen állt, míg felnőtt 

együttesünk a negyedik pozíciót foglalta el. A nagy 

vereséget követően egy hosszú, öt mérkőzéses győzelmi 

széria következett, 19:1-es gólkülönbséggel, ami 

nagyszerű teljesítmény és a második helyre jöttünk fel. 

Ám a bajnokság hajrájában nem tudtuk megtartani ezt a 

remek formát. Az utolsó három mérkőzésen 

megszerezhető 9 pontból mindössze egyet sikerült 2:5-ös 

gólkülönbséggel. Úgy hogy mondhatjuk, hogy a lehető 

legjobbkor lett vége az őszi szezonnak, amit Márkó vezet 

35 ponttal, mögöttük 26 ponttal a második helyet foglaljuk 

el és négy csapat is van 22 ponttal a harmadik helyen. Ezt 

nézve mondhatjuk, hogy izgalmas tavaszi szezonnak 

nézünk elébe. 

Ifistáink 13 ponttal a kilencedik helyen zárták az őszt, ami 

egy kisebb odafigyeléssel még előkelőbb helyen is 

végezhettek volna, de a tavasszal lesz lehetőségük ezen 

javítani. 

A tabella mellett a góllövő listát is érdemes figyelemmel 

kísérni, ugyanis az ifiknél Szalai Dániel 15 góllal, 

mindössze néggyel lemaradva az első helytől a 6. helyet 

foglalja el, míg a felnőtteknél a nyáron visszatért Horváth 

László 17 góllal vezeti a bajnokság góllövő listáját. 

Most egy hosszabb pihenő vár játékosainkra, mert majd 

csak Márciusban kezdődik a tavaszi szezon, igaz sokan 

addig terem bajnokságokban vesznek részt, hogy 

amennyire lehet edzésben maradjanak. 

Köszönjük mindazoknak, akik segítik és támogatják 

egyesületünket, illetve szurkolóinknak, akik minden  

mérkőzésen buzdítják a csapatot a jobb eredmény 

elérésének érdekében! 

Az U9, U11-es csapatunk is nagyon szép eredményeket 

ért el. Köszönettel Tolner Andrásnak, Balogh Károlynak 

és Papirovnyik Zsolt edzőknek a kitartó munkájukért. 

Köszönet a sok támogatásért, szurkolásért és Lencsés 

Rudolfnak a fáradhatatlan munkájáért. Köszönettel 

Balogh Ádámnak a szerkesztésekben való segítségért. 
  

Hajrá Ősi, GYERÜNK GYEREKEK! 
 

Balogh Ádám és Tüttő János Ősi Petőfi SE elnöke 
 

 

Andreotti női kézilabda csapat 
 

Remek kézilabda gálával zárta hazai /Ősi/ 

mérkőzéseit 2012-ben az Andreotti női 

kézilabda csapata. 

Az október 23-i nemzeti ünnepnapon a 

Horváth Zoltán által vezetett és Forgács 

Ferenc szakmai munkájával irányított Ősi 

női kézilabda csapat remek játékkal legyőzte 

Nemesvámos 

csapatát. A győzelmet több mint száz szurkoló izgulta 

végig, köztük olyan rég nem látott tanárokkal, mint 

Mészárosné Hargitai Zsuzsa lányok testnevelője és 

Baranyai Imre, akik együtt, az Ősi diák-, és egyesületi 

sport alapjainak megalkotói. Láthattuk az ő tanítványaikat 

- Hári Gyöngyit, Simon Ibolyát, Simon Erzsit, Lakinger 

Andit vagy Vizner Valit szurkolni,  akiknek 

lányai/keresztlányai Deák Brigitta, Balogh Anett, Simon 

Ramóna, Ujvári Zsuzsi a mérkőzésen remekeltek 

Karácsony Ágnessel az élen. 

A mérkőzést követően nagyszabású tombolasorsolás volt 

az őszi mérkőzésekre kilátogatók között, s a 

nyertesek értékes kézilabda relikviákkal gazdagodtak. 

Ezen a szép őszi délutánon mindenki nyert, hiszen az 

ajándékokat a többszörös világbajnok, Ősi szülötte, 

Fekete László és a Pekingi és Londoni olimpia 4. 

helyezettje, Fazekas Nándor több mint 200-szoros 

válogatott MKB Veszprém  kézilabda kapus adták át 

mindnyájunk nagy örömére. 

A mérkőzést követő fogadáson Dedi néni 

pogácsája, "Böröczky-féle" disznótoros, majd karácsony 

Ági  süteménye várta a  két világhírű sportoló 

beszámolóját az olimpiáról, illetve Fekete László elmúlt 

egy évének szakmai, orvosi "élményeiről". 

Köszönet a Női kézilabda csapatnak, hogy mostoha 

körülmények között is vállalják – az anyagi terheken túl is 

– a  versenyszerű sportolást. Köszönet a közönségnek és a 

támogatóknak, akik segítik az Egyesület sportmunkáját, s 

köszönet az áldozatkész sportvezetőknek. 

Megjegyzés: Ezen a napon a fiúk Nemesvámos/!/ ellen 

játszottak bajnoki mérkőzést! Szurkolói bánat és kérés: 

Van-e esély a jövőben arra, hogy a Petőfi SE labdarúgó 

csapata és kézilabda csapata ne egy napon és egy időben 

játsszon mérkőzést ? 

 

Sportbaráti üdvözlettel: Böröczky Péter 
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December 2. (vasárnap) 
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat Helyi Csoportja 

az Ősi Művelődési Házban 14.00 órától 

„Az adventi ünnepkör bemutatása” című 

rendezvényt tart 

Fellépnek: Grund Róza, 

Andrási Mónika, 

Ősi Dalkör 

 

Érkezik a Mikulás! 

 

 

 
 

Pétfürdői Napfény Női Kara az Ősi Katolikus 

Templomban 15.00 órától Adventi Koncertet tart. 

Vezényel: Lovrek Károly 

Zongorán kísér: Ihász Irén 

 

 

 

 

 

December 9. (vasárnap) 
 

„Ősiért!” Közhasznú Egyesület  

az Ősi Művelődési Házban és udvarán 14.00 

órától helyi kézművesek munkáiból Adventi 

vásárt tart. 

Fellépnek: Papirovnyik Vivien 

Stefancsik Annamária és Zayzon Csaba 

Várpalotai Zeneiskola Csengettyűsei, 

növendékei. 

 

  

 

 
 

Ősi Kolping Család Egyesület az Ősi Római 

Katolikus Templomban 15.00 órától Adventi 

Koncertet tart 

Fellépnek: Várpalotai Bányász Kórus 

HIM SINGERS Énekegyüttes 

Stefancsik Annamária és 

Zayzon Csaba 

Renczesné Nagy Nóra 

Pátkai Anna 

Ősi Kolping Család énekkara 

 

 

December 16. (vasárnap) 
 

Gyermekjóléti Szolgálat és Ősi Község 

Önkormányzatának Kulturális és Sport Bizottsága 

az Ősi Művelődési Házban 14.00 órától 

Karácsonyi játszóházat és kézműves 
foglalkozást tart.  

 

 

 

 

 

December 21. (péntek) 
 

Falukarácsony az Ősi 

Művelődési Házban 

17.00 órakor 

Az Ősi Általános Iskola 

tanulóinak szereplésével 

 

 

Fenti rendezvényekre a belépés díjtalan. A szervezők szeretettel várnak minden érdeklődőt. 
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