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                 M. Legrand: 

        Az idősek tisztelete! 

 

Amíg fiatal vagy, 

Sosem gondolsz arra, 

Hogy eljön az ősz is, 

S elszállnak a darvak. 

Amíg fiatal vagy, 

Nincsen sosem 

gondod, 

Nem érdekel semmi, 

Csak a saját dolgod. 

Pedig gondolnod kell, 

Azon sok emberre, 

Akik annyit tettek, 

S jártak a kedvedbe. 

Legalább e napon, 

Jussanak eszedbe, 

Legyél hálás nekik, 

S ne legyen feledve. 

Szüleid, akik az 

Életedet adták, 

Nagymamák, 

nagyapák, 

Ne legyenek árvák. 

Tanítóid, kiktől 

Csak a jót tanultad. 

Gondolj szeretettel 

Tiszteleted rójad. 

Törődjél és szeress, 

Mindenki azt mondja: 

Hogy amennyit most 

adsz 

Annyit kapsz, majd 

vissza! 

 

Az ENSZ 1991-ben hirdette meg az Idősek Világnapját, s 

azóta a Föld szinte minden országában megemlékeznek 

október elsején a szépkorúakról. 

 

Tisztelt Előttünk Járó Nemzedék! 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket Idősek 

Napja alkalmából!  

 

Köszönjük az Önök szeretetét, odaadását, gondoskodását, 

azt, hogy felneveltek bennünket. Köszönjük munkájukat, 

mellyel számunkra is megalapozták a jövőt, s ma is 

segítenek, támogatnak a mindennapokban! Példával 

járnak előttünk, erős tölgyként óvnak bennünket, 

gyermekeinket, s vigyázzák álmunkat. Szeretetük óvó 

karja átölel bennünket, számíthatunk rá örömünkben, 

bánatunkban.  

Sajnos azonban a mindennapi tennivalók mellett 

hajlamosak vagyunk arra, hogy minderről elfeledkezzünk, 

pedig tudjuk, életünk minden percében figyelnünk kell 

Önökre. Az Önök élettapasztalatai segítenek bennünket 

abban, hogy mi is boldog és kiegyensúlyozott életet 

élhessünk. Boldogan nevelhessük gyermekeinket, akik 

szeretettel és tisztelettel futnak Önök, nagymamák és 

nagypapák felé. Az ő szemükben, mosolyukban ott van 

már a mi nemzedékünk jövője, bennük rejlik az Önök és 

már a mi jövőnk, múltunk is.  

Számítunk Önökre, szeretetükre, odaadásukra, s 

igyekszünk ezt mind-mind meghálálni, s e pár szóval 

elmondani: 

 mindent, mindent köszönünk! 

 

Minden „szépkorúnak” ezúton is nagyon sok 

boldogságot, örömet és jó egészséget kívánunk! 

 

Ősi Község Önkormányzata  

 

Tisztelt Szépkorúak! 
Ősi Község Önkormányzata 2012. november 16-án (pénteken) tartja hagyományos Idősek Napi ünnepségét, az 

Általános Iskola ebédlőjében, melyre ezúton minden községünkben élő 65 év feletti lakosunkat ezúttal is 

tisztelettel meghívjuk. 

                                                                                                                        Ősi Község Önkormányzata 

(Összeállította: Andrási Attiláné) 

A MI ÚJSÁGUNK 

 

ŐSI KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 



2.o.         A MI ÚJSÁGUNK                       NEMZETI ÜNNEPÜNK           2012. szeptember - október                
 

1849. október 6. – ARAD 
 

Amikor október 6-ára emlékezünk, szomorú és tragikus emlékek jutnak eszünkbe hazánk szabadságharcának vereségéről. 

Aradon a mártírok kivégzése az egész nemzet számára veszteség volt és a gyász jelképe lett.  

163 évvel ezelőtt, 1849. október 6-án  végezték ki Pesten Batthyány Lajost, 

az első magyar felelős kormány volt miniszterelnökét, Aradon  pedig a 

magyar szabadságharc 13  honvéd - tábornokát. Így a nemzet vértanúja lett : 

Aulich Lajos, Damjanich János, Dessewffy Arisztid, Kiss Ernő, Knézich 

Károly, Lahner György, Lázár Vilmos ezredes, Leiningen-Westerburg 

Károly, Nagysándor József, Poeltenberg Ernő, Schweidel József, Török 

Ignác és Vécsey Károly.  

48-as tábornokainkkal, különös kegyetlenséggel végeztek. Az ítélet azonban 

nem érte váratlanul a vezetőket, hiszen már a forradalom kezdete óta 

sejthették, hogy ha nem sikerül kivívni a függetlenséget, akkor halálos 

megtorlásban részesülnek. A tábornokok és a szabadságharcosok kivégzése 

azonban nem csak Haynau bosszúja volt: a szabadságharc leverése utáni 

tömeges megtorlással a császár és az egész udvar egyetértett.  

A szabadságharc ugyan elbukott az osztrák és orosz túlerővel szemben, de a nemzet áldozata nem volt hiábavaló. A 

küzdelem társadalmi vívmányait: a jobbágyfelszabadítást, a közteherviselést és a törvény előtti egyenlőséget már nem 

lehetett elvenni tőle. Az a hősies katonai teljesítmény, amelyet akkor a magyarság felmutatott. rokonszenvet váltott ki 

Európa szerte. 

A mártírok halálának napja nemzeti gyásznap Magyarországon. Kötelességünk a tábornokokra való emlékezés, kiknek 

nevét minden generációnak ismernie kell. 

                                 „S ők élni fognak, élni mindörökkön, 

Szent lesz, örökké szent a sírgödör, 

Amíg az eszmény ki nem hal a földön, 

Míg magyar szellem még magasba tör, 

Az igét, melyért éltet áldozának, 

Szívébe írták az egész hazának, 

Utódtól fogja hű utód tanulni: 

Hogyan kell élni, s hogy lehet meghalni.” (Palágyi Lajos) 

 

1956. október 23.  
 

A második világháború utolsó éveiben a németek ellen harcoló szövetségesek, - az oroszok, az angolok, az 

amerikaiak – megegyeztek a háború utáni Európa felosztásáról. Nyugat-Európa angol és amerikai érdekszféra alá 

került, így ott a háború után polgári demokratikus fejlődés bontakozott ki, amerikai gazdasági segéllyel párosulva.  

Közép- és Kelet- Európában, így Magyarországon, az akkori Szovjetúnió befolyása nőtt meg, ami maga után vonta 

a szocialista – kommunista rendszer erőszakos bevezetését.  

hazánk   a német  megszállás után szovjet uralom alá került. Hazánk vezetője Rákosi Mátyás lett, akit társaival, 

Gerő Ernővel, Farkas Mihállyal, Révai Józseffel együtt Moszkvából irányított Sztálin. 

Rákosi igazi zsarnok módjára uralkodott. Megszüntette a többpártrendszert, az országban csak a kommunista párt, 

a Magyar Dolgozók Pártja működhetett. Az összes újságot, könyvet, filmet, szigorú cenzorok vizsgálták. 

Tilos volt engedély nélkül külföldre utazni.  

Egyenlőtlenül fejlődött a gazdaság. A nehézipar teljesítményét erőszakolták, a könnyűipar nem sokat számított. A 

hibás tervgazdaság miatt bekövetkezett az életszínvonal zuhanásszerű csökkenése. A más véleményen levő 

embereket jobb esetben börtönbe zárták, igen sokszor azonban kivégezték.  

Az országban nőttön-nőtt a feszültség. Az értelmiségiek, a diákok Nagy Imrét, az igen népszerű politikust 

támogatták, aki azonosult a követelésekkel. 1953-54-ben miniszterelnök lett, de Rákosi egy év után felmentette 

tisztségéből. Az emberek eleinte titokban, később egyre 

erőteljesebben követelték Nagy Imre miniszterelnökségét.  

A húr 1956. október 23-án elszakadt. Ezen a napon a pesti diákok 

tüntetést szerveztek a Bem-szobornál. A tétovázó kormány először 

betiltotta, majd engedélyezte a demonstrációt. A délután folyamán 

az egyetemisták mellé álltak a munkások is. A tömeg egyre nőtt. 

Sokan a rádióhoz vonultak, hogy beolvastassák a nép követeléseit. 

Ekkor dördültek el az első puskalövések. A harcok zöme 1956. 

november 4-ig tartott. A magyar felkelést és a forradalmi Nagy 

Imre kormányt a behívott szovjet csapatok verték le.  

A forradalmárok eszméi azóta jórészt megvalósultak. 1989-ben rendszerváltás zajlott le, nincs már Szovjetúnió, 

hazánk pedig független lett és demokráciában élünk. 

Köszönjük a harcolóknak és a holtaknak!  

Emlékezzünk együtt a hősökre 2012. október 19-én (péntek) 17 órakor az ősi Kultúrházban tartandó 

ünnepélyen, melyet az iskola 8. osztályos tanulóinak közreműködésével tartunk!  

                                                                                                                         Homoki Ferencné 
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      Osvát Erzsébet: Első osztályosok! 
 

Óvodások voltatok -  

kisfiúk, kislányok.  

Tündérország berkeit  

bebarangoltátok.  

Iskolások lettetek.  

Mi minden vár rátok!  

 

Nagy felfedezések,  

szép kirándulások.  

Betűországba vezet  

a tanító néni.  

 

Mennyit fogtok ti otthon  

majd erről mesélni!  

Számországban elámul  

a szemetek-szátok  

a temérdek kincsen,  

amit ott találtok.  

 

Kezdődik az utazás,  

a csengő már csenget.  

Kívánunk hát jó utat  

s hozzá vidám kedvet! 

 

 

Elkezdődött az új tanév, vége a gondtalan vakációnak. Szeptember 3-án 19 kisgyerek, 7 kisleány és 12 fiú kezdte 

iskolánkban az első osztályt.  

Ilyenkor mindenki izgul, szülő, nagyszülő, gyermek, s persze a tanító néni is. 

 

Kedves elsőseim! 

 

Szeptember 2-án ünnepélyesen iskolánk diákjaivá fogadtunk benneteket. A kíváncsi arcotokra, csillogó szemetekre 

nézve látom, hogy felhőtlen várakozással tekintetek iskolás éveitek elé. Már nagyon vártátok, hogy végre iskolások 

legyetek. Sok élmény, új barátok várnak rátok. 

Segítségemmel és szüleitek támogatásával rövid időn belül a betűk megismerése egy új és gazdag világot nyit ki 

számotokra 

 

Tanulmányi eredményeitekkel, szorgalmatokkal, kitartásotokkal igyekezzetek hozzájárulni az iskola hírnevének 

öregbítéséhez! 

Mórocz Mária osztályfőnök 

 

 

1.  Alföldi Sándor Gábor 

 2.  Balogh Benedek András 

 3.  Csaplár Roland 

 4.  Csizmadia Sarolta 

 5.  Diósi Rebeka 

 6.  Fehér Dominik Robin 

 7.  Fridmann Csaba Patrik 

 8.  Kubik Bálint 

 9.  Láncz Enikő 

10. Németh Norbert 

11. Nyári Martin Márk 

12. Őri Róza Boglárka 

13. Poór András 

14. Rideg Tamás 

15. Simon Georgina 

16. Szabó Bianka 

17. Toldi Csaba Patrik
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Tánc- és Dalfesztivál 

Gólyahír Tánccsoport első gálaműsora 
 

A 2011-ben alakult meg Ősiben a műkedvelőkből álló Gólyahír Tánccsoport és a Báthory  fivérek alkotta Citera 

zenekar.  Szöllősi Edina vezetésével és elhivatottságával hamar kialakult egy "mag", akikkel együtt jó, 

összetartó közösséget alkottak. Ma, már negyven főből áll a csoport létszáma, a középső-, és általános iskolás kis 

csoporttagokkal együtt. Sikereiket mi sem bizonyítja jobban, hogy már nemcsak községünk rendezvényeire 

hívják őket, hanem felléptek Peremartonban, Várpalotán, kaptak meghívást a balatonfüredi néptánc fesztiválra és 

Lovasra, a Szüreti fesztiválra. 
 

A csoport elhatározta, hogy szeptember 8-án Ősiben először ők is rendeznek egy dal-, és táncfesztivált.  

Meghívták, a szomszédos Berhidai Tánccsoportot, valamint a Nádasdladányi Nyugdíjas klub táncos léptű tagjait, 

akikkel együtt a délután folyamán felléphetett a Gólyahír Tánccsoport fergeteges műsorán a tánccsoport  minden 

tagja. 

A Huszár Vilmos által biztosított, Simon Róbert által leszállított óriás színpad végre lehetővé tette az őszi 

napfényben azt, hogy egyszerre negyvenen a Citera zenekarral felléphettek a "kicsik-nagyok", kitartóan lelkes, 

szép számú közönség előtt Tompa Gergő hangosításával. Báthory  testvérek citerajátéka, népdalcsokra, Báthory 

Gábor és Kovács Gergő gitár és ének kettőse mintegy új szint vitt a rendezvény műsorába.  Ezután következett 

Zayzon Csaba, a veszprémi Pannon Várszínház vezető színészének jó humorú, interaktív zenés műsora, Holler 

Józsefné által adományozott zászló előtt, mellyel megtisztelte lakóhelyének közösségét, művészetével emelte 

rendezvényünk színvonalát. Siliga Sándor pénzügyi támogatása nélkül nem jött volna létre ez a csodálatos 

délután a kultúrház udvarán, melyet az Önkormányzat biztosított, ahol a nézők, fellépők egyaránt ehettek az 

együttes paprikás krumplijából, amelyet Irénke és Jutka néni készített. Valamennyi fellépő közös énekléssel 

zárta a délutáni programot, melyet Kovács József rögzített. 

A rendezvényen kialakult jó kapcsolatokat egy közös bállal ünnepelte meg az egybegyűlt publikum. 

Nádasdladányiak nyitótánca után Boncz Ferenc muzsikált hajnalig. A folyadék "utánpótlásról" az Ősi Sport Büfé 

gondoskodott. A tombola fődíjait Siligáné Varga Gizella, Kerekesné Brilló Erzsébet és Kovács Imre 

festőművészek, valamint a Várpalotai Bányász táncegyüttes szponzorálták. Köszönjük a közönségnek, a 

kihelyezett perselyekben összegyűlt adományokat, mellyel a tőkével nem rendelkező Gólyahír Tánccsoportot 

támogatták.  

 

Ezúton köszönjük minden egyes támogatónknak, akik bármely módon hozzájárultak műsorunk sikeres 

létrehozásához, lebonyolításához! 
Anikó Fotó Várpalota, Angyal Tamás Enying, 

Balázs Krisztina, Bali József, Bányász 

Táncegyüttes Várpalota, Báthoryné Kovács 

Edina, Berhida Tánccsoport, Boncz Ferenc 

Várpalota, Boza Gerőné Irénke néni, 

Böröczky Péter, Burger Tanya,Czakó Patrik, 

Engi István Várpalota, Egyed Krisztián, 

Egyed Krisztiánné, Éden Illatszerbolt 

Várpalota / Szieber Attila, Gaby Kozmetika 

Várpalota/, Kulcsár Gabriella, Gupcsi 

Józsefné, Györkösné Domokos Magdolna, 

Herbárium Várpalota / Berta Józsefné és 

családja, Holler Józsefné, Horváth Lajosné, 

Huszár Vilmos, id. Kovács József, id. Kovács 

Józsefné, Kehely Fagyizó Várpalota / Jakab 

Viktor és családja, Kerekes Miklósné Erzsike, 

Kopa József, Kovács Imréné, Kovács Imre 

(festő, Magyar Kultúra lovagja), Kovács 

Lajosné, Kriszti ABC Lénárt László, 

Marianna udvar, Nádasdladány Nyugdíjas 

Klub, Nokta Norbert, Ódor Bernadett,Ódorné 

Valler Elza, "Ősiért" Közhasznú Egyesület, 

Ősi Önkormányzat, Ősi Polgárőrség, Papír - Írószer és Ajándékbolt Várpalota /Szedlákné Csere Zita, Printer nyomtató Várpalota, Rácz 

Istvánné Vali néni, Simon Zoltán Vilonya , Simonné Domokos Diána, Simon Róbert, Siliga Sándor Ingaforg kft., Siligáné Varga Gizella 

(festő), Sport Büfé, Stangli 2008 BT. Pap Róbert, Stefszky István , Stefszky Istvánné, Stoki Óra- Ékszer,Várpalota / Stokinger István és 

családja, Szalainé Varga Margit, Szent Anna Gyógyszertár Várpalota, Szöllősi Edina, Szöllősi József, Szügyi Szili Martina, Tompa 

Gergely, Turi Istvánné, Tüttő János és családja, Várpalota Civil Szervezet, Winterné Holler Mónika, Zayzon CsabaZsófi Virágai 

virágüzlet Várpalota / Horváth Zsófia 

 
Végezetül de nem utolsó sorban szeretném megköszönni közönségünknek, hogy jelenlétükkel és tapsukkal 

megtiszteltek minket és vendégeinket! 

                                                                                                                                          Szöllősi Edina 

                                                                                                                                     Gólyahír Tánccsoport 



         2012. szeptember - október                           Civil élet                             A MI ÚJSÁGUNK             5.o.        

 

 
 

A szüret évszázadok óta élénk, vidám, nótás, tréfálkozó ünnep. Egy egész évnyi jól végzett munka gyümölcsének 

leszüretelését ünnepeljük. Szüretkor az ünneplés és a munka összefonódik, már a munkavégzés is gazdag 

szokáshagyománnyal rendelkezik. A szedés, puttonyozás, darálás, préselés, mind a szőlőfeldolgozás munkafolyamatai. 

Család, barátok a szőlőben sürögnek, forognak, és kiosztják a feladatokat egymás között. A szüret egyik élménye a közös, 

társas munka, és jókedv. A szüreti munkát régen mulatsággal fejezték be. A hagyományt mi is követjük.  

Kis falunkban idén szeptember 15-én volt a szüreti vigasság. A menet a 

Kultúrotthontól indult, és oda is tért vissza. A település óvodásainak, 

iskolás gyermekek és szülők tánc bemutatója, népviseletbe felöltözött 

párok tánca (Berhidai együttes), feldíszített lovas fogatok, lovasok, 

mind-mind elengedhetetlen része a szüretnek, illetve a szüreti munka 

méltó lezárásának. A nap zárása pedig a hagyományos szüreti bál volt. 

A szüreti felvonulást kidoboló kisbíró szövegéből idézek egy 

nyúlfarknyit: ”Sose kezdjük borivással a napot, a reggeli bor megfekszi 

a gyomrot, rátelepszik 

a 

mozgásközpontunkra, 

és kettős látás is 

kialakulhat. Tapasztalt szüretelő törkölypálinkával indítja a reggelt 

féldecis kiszerelésben, ennek kiváló az értágító hatása, meg a muslicák 

sem jönnek ránk annyira, mint bor esetén.” Remélem ezt a szüreti 

szabályt egy-két szüreten levő alkalmazta is. 

 

Az újság hasábjain keresztül szeretnék köszönetet mondani évek óta fő 

támogatónknak Hári Istvánnak és Rideg Tamásnénak. Valamint meg 

szeretném köszönni minden támogatónknak a felajánlását, anyagi és 

természetbeni segítségét, részvételét a szüreti rendezvény sikeres létrejöttéhez. Nagy szó az, ha a mai szűkös anyagi 

helyzetben valaki támogatni tud, és akar egy rendezvényt, illetve méltónak tartja arra, hogy részt vállaljon benne. Még 

egyszer nagyon szépen köszönöm mindenki segítségét! 

A bevételt jótékony célra fogjuk fordítani karácsony előtt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Üdvözlettel: Rózsahegyi Róbertné 

 

 
 

 
 

A Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjánál a József A. u. 54. szám alatt  minden hétfőn 17,00 órakor lehetőség van ruhák  

és egyéb használati tárgyak válogatására. 

Időpontot egyénileg is lehet egyeztetni Práger Imrénével vagy Rózsahegyi Róbertnével. 

 

Szívesen fogadunk mindennemű adományt, ha valakinek felesleges ruhája, használati tárgya van és jótékony célra szeretné 

felajánlani. 

Köszönettel 

 



6.o.        A MI ÚJSÁGUNK          ÖNKORMÁNYZATI TÁJÉKOZTATÓ      2012. szeptember – október    

 

 

LÉPÉSRŐL LÉPÉSRE 
 

A népi bölcselet szerint „szárazság idején az árvízre, árvíz idején pedig a 

szárazságra kell felkészülni!”. Most ugyan nagy a szárazság, de nem szabad 

elfelejtenünk, hogy nem lesz ez mindig így! Éppen ezért a közmunka-program 

nyújtotta lehetőségeinket kihasználva, továbbra is következetesen és tervszerűen 

végezzük a csapadékvíz elvezető árkok és átereszek tisztítását. 

 

A kivitelezők megkezdték a 

Sárviz-malomcsatorna medrének 

GRADEX georáccsal 

megerősített kőágybélelését. 

Reményeink szerint a megújult 

mederprofil hosszú távon 

biztosítja majd községünk 

csapadékvizeinek elvezetését. 

 

Mivel  településünkön a gyalogjárdák közel 70 %-a felújításra szorul, a 

megkezdett – jelentős értéket teremtő -  járdafelújító programunkat az 

elkövetkező években is folytatni szeretnénk.  

 

Régi és jogos lakossági igényt kívánunk kielégíteni azzal, hogy pótoljuk 

az elmúlt évtizedek során tönkrement, hiányzó hirdetőtáblákat. 

Képviselő-testületünk a táblák elkészítésére árajánlatokat kért be. A 

legkedvezőbb ajánlatot Perjési Attila bútorasztalos adta azzal, hogy a 

temető Béke utcai bejáratánál álló három kiszáradt kőrisfákért cserébe – 

gyakorlatilag anyagáron - vállalta a hét darab hiányzó hirdetőtábla 

elkészítését. A  kiszáradt fák becsült értéke 150-250 ezer forint, míg a 

kemény tölgyfából, igényesen elkészített hirdetőtábla ára kb. 600-700 

ezer forint. Munkadíját Perjési Attila, az Önkormányzat támogatására 

ajánlotta fel, melyet ezúton is tisztelettel megköszönök.  

 

 

 

Köszönöm továbbá Mónus Gyulának, a MetalTec Kft. ügyvezetőjének, valamint 

Merics Józsefnek, a Alba-Metal-Alpin Kft. ügyvezetőjének és munkatársainak, 

Völgyi Lászlónak és Bacinschi Dánielnek az acéltartók elkészítésében nyújtott 

segítséget, a vasanyagot és az igényes munkát. 

 

 

      

                       Kotzó László 

                        Polgármester 

 

 

 

 

Árokrendezés kicsiben (Ipar utca)  ... 

... és nagyban (Sárvíz-malomcsatorna) 

Új járda épül a Sallai utcában is 

Elkészültek az új hirdetőtáblák 
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A Gólyafészek Óvoda névadó ünnepsége 
 

„Nézz vissza, most egy percre, nézz az útra, nézd meg, mit tett, mit alkotott a munka. 

Nézz vissza, aztán ismét előre, s indulj tovább az alkotó jövőbe!” 
 

Az új óvodai évkezdet ezzel a kettőséggel ajándékozott meg bennünket. Egyrészt izgalommal telve vártuk a nyári szünet 

után, hogy végre benépesedjenek a szebbnél-szebb termek, másrészt óvodánk névadója kapcsán lehetőségünk nyílt 

emlékezni . A közel 50 éves óvodai múlt után végre olyan nevet kaphatott intézményünk, mely az összetartozást, a 

szeretetet fejezi ki, Gólyafészek Óvoda lettünk. 

Szeptember 14-én ünnepelni, emlékezni hívtuk óvodánk nyugdíjba 

vonult munkatársait, szülőket, nagyszülőket, gyerekeket, ismerősöket. 

Úgy gondoltuk, ha elveszítjük a múltat, elveszítjük magunkat, ha nem 

tiszteljük a körülöttünk lévő értékeket, a jelenünket nem becsüljük.  

A találkozás öröme, az örömkönnyek, az ölelések , a régi élmények 

felidézése a kiállítás képeiről, még sokáig emlékezetes pillanatok 

lesznek számunkra. Köszönjük meghívott vendégeinknek, hogy ezt 

átélhettük, hogy részvételükkel megtiszteltek Bennünket. 

Köszönettel tartozunk a Szivárvány Női Karnak élvezetes műsorukért, 

Kerekesné Irénkének a finom tortáért, Brilló Erzsike néninek a 

gyönyörű festményéért, Kecskés Évikének a névtáblánkért és nem 

utolsósorban a szülőknek, ismerősöknek, akik bármilyen módon 

támogattak bennünket. Köszönjük. 

 

Kívánjuk a gyereknek, szülőknek egyaránt, hogy a Gólyafészek Óvodában 

sok új élménnyel gazdagodjanak, igazi szeretetteljes otthonra találjanak és 

büszkék lehessenek intézményünkre. 

A gólyafészekben 73 kis gólya kezdte meg szeptemberben az óvodai életet. 

Nevelésünkben, most már mindhárom csoportunkban a kompetencia alapú 

témajavaslatok ajánlásait használjuk, mely a tapasztalás, az élmények átélést 

helyezi előtérbe. Sok kirándulás, számtalan program vár a gyerekekre, mely 

reméljük, sok-sok örömet okoz majd. 

„ Az utakat sokáig nem érti meg az ember. Csak lépdel az utakon és másra 

gondol. Egy napon megtudjuk, hogy az utaknak értelmük van: elvezetnek 

valahova.” (Márai) 

                                                                                                            Lőkös Kálmánné 

                                                                                                           Intézményvezető 

 
 

 
2012. szeptember 8-án tartottuk az 50 éves 

osztálytalálkozónkat. A mi osztályunk egy 

igazi jó csapat, hiszen minden öt évben 

találkoztunk, ünnepeltünk. Most elérkeztünk 

a 50. évfordulóhoz, melyen 24-en voltunk és 

2 tanárunk.  

Köszönetet szeretnék mondani: 

 kedves Tanárainknak és Nektek 

Osztálytársaim, hogy megtiszteltetet és 

eljöttetek e nevezetes ünnepi 

évfordulónkra, 

 a Sportbüfé vezetőjének és dolgozóinak, 

hogy mindenben segítettek és széppé 

tették munkájukkal a ünnepünket, 

 Tar Józsefnek.  

Legközelebb már 2 év múlva találkozunk!  
 

Tisztelettel: Gaálné Boza Rózsi 
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Az Ősi „Andreotti” S.E. Női Kézilabda Csapata kitűnő alapozó edzéseken vett részt. 

Örömmel közölhetem, hogy a kezdeti tizenkét fő pillanatok alatt húszra növekedett! Legfőbb 

erősítés, hogy a csapat gerince együtt maradt Forgács Ferenc edzőnk vezetésével. Nagyon 

örültünk Újvári Zsuzsanna, és Szabó Georgina (Várpalota) érkezésének. Továbbá jó érzés 

volt három ifjúsági korú játékos nevét beírni a névsorba. Ők név szerint: Vravec Szilvia, 

Kenéz Rita és Nagy Edina. Kapus poszton Szilágyi Vivien bontogatja szárnyait, aki 13 

évesen nagy ígéret.  

A sok jó hír után a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetség gondoskodott a hidegzuhanyról, 

hisz a nevezési díjat, a rajt,- és játékengedélyeket a duplájára emelték! A kötelező orvosi 

vizsgálat kifizetése után gyakorlatilag egy fillér sem maradt a kasszában. Ezután ismét magas 

kiadások jelentkeznek; például a bírói és utazási költségek. 

 

 
Kérjük, aki bármilyen módon tudja segíteni csapatunkat, jelentkezzen!  

Elérhetőségeink, személyesen: kedd-csütörtök, 19-21 óráig az Ősi Sportcsarnokban, vagy 

mérkőzéseinken. Telefonon: Horváth Zoltán, 06-20-3277-543. 

 

 
Nagy segítség, ha eljönnek mérkőzéseinkre és szurkolnak 

csapatunknak. Ígérjük, hogy mindent megteszünk a pályán kívül és 

pályán belül, hogy a közönség jól szórakozzon! Ősi hírnevét tovább 

kívánjuk öregbíteni. 

 

Lejátszotta első mérkőzését csapatunk. 

Nemesvámos - Ősi „Andreotti” S.E. 23:27. 

Csapatunk meggyőző fölénnyel (16:7) zárta az első félidőt. A második 

félidőben mindenki játéklehetőséget kapott. Ezen a mérkőzésen debütált 

Szilágyi Vivien, aki nagyszerűen mutatkozott be kapus poszton. 

Továbbá az új játékosok közül szintén játéklehetőséget kapott Vravec 

Szilvia, aki szép góllal hálálta meg a bizalmat. Két gyönyörű találattal 

mutatkozott be Újvári Zsuzsika is. Gratulálunk nekik! 

 

Góllövők: Forgács Edina (14), Balogh Anett (4), Pékné Deák Brigi (3), 

Újvári Zsuzsanna, Simon Ramóna (2-2), Zeker Ágnes, Vravec Szilvia 

(1-1) 

Tisztelt Ősi Lakosok! Legyünk büszkék csapatunkra, hisz egyre jobb 

eredményeket érünk el. Ami pedig a legfontosabb, hogy létezünk! Nem úgy, mint a megszűnt Nyirád, Pápa KC, 

Balatonfüred, Motax Pápa. 

                                                                                                                             Horváth Zoltán 
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Ősi Kovács Alkotóműhely 

Minden hónap,  második  szerdáján,   17.00 órai kezdettel  kiállítás   megnyitó   a  közösségi  házban,  az  Ősi  Kovács 

 Alkotóműhely szervezésében, melyre minden kedves érdeklődőt szeretettel várunk.       

 

Az Ősi „Szépkorúak” Nyugdíjas Klub szeretettel meghív minden érdeklődőt, 2012. november 17én (szombat) 15.00 

órakor, Erzsébet nap alkalmából a Sissi szobor ünnepélyes koszorúzására. 
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