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Az anyák megünneplésének története az ókori Görögországba nyúlik vissza. Akkoriban 

tavaszi ünnepségeket tartottak Rheának az istenek anyjának, és vele együtt az édesanyák 

tiszteletére. A történelem során később is voltak olyan ünnepek, amikor az anyákat 

felköszöntötték. 

Magyarországon 1925-ben a Magyar Ifjúsági Vöröskereszt tartotta az első ünnepet, a 

májusi Mária-tisztelet hagyományaival összekapcsolva. 1928-ban már miniszteri rendelet 

sorolta a hivatalos iskolai ünnepélyek közé az Anyák napját, melyet május első 

vasárnapján ünnepelünk. 

Az Édesanya mindenkinek a szívében különleges helyet foglal el. Ő az, akihez mindig, 

minden örömünkkel, bánatunkkal fordulhatunk az ő simogatása, kedvessége, mosolya, 

ami biztonságot ad, megvigasztal. 

Ezúton tisztelettel köszöntünk minden édesanyát, nagymamát, akiknek sok 

boldogságot kívánunk! 

 
Donászy Magda: Anyáknapja van ma 
 

Üres a kis csóka fészek 

Egy májusi reggel. 

Az öt vidám csókagyerek 

Tán világgá ment el. 
 

Csóka mama szívdobogva 

Keresgette őket, 

De nem látták sem a nyuszik, 

Sem a fürge őzek. 
 

Jönnek! Szólt a kakukk, 

Ki a legmesszebbre látott, 

Kis csőrében mindegyik hoz 

Egy-egy szál virágot. 
 

Hol voltatok? Szólt az anyjuk, 

S megcsuklik a hangja. 

Neked hoztunk virágot, 

Mert ma van anyák napja. 

 

 

 

Ötletek anyák napjára: 
A legegyszerűbb, ha rajzoltok egy szép vidám tavaszi, 

virágos képet. Legyen rajta sok-sok virág, fa, lepkék és 

minden, amit szerettek. A rajz lényege, hogy szeretettel 

készítsétek, szívből jövő legyen! 

 

Készítsd el édesanyádnak: 

Gofri:  

12 dkg Rama olvasztva, 10 dkg cukor, 1 tk vanília 

kivonat, 3 tojás, 1 tk sütőpor, 1 citrom reszelt héja 

24 dkg liszt, 2,4 dl tej, kevés olaj vagy vaj a sütéshez 

Elkészítés: 

A tojásokat ketté választjuk. A fehérjét kemény habbá 

verjük egy csipet sóval. A sárgáját a cukorral habosra 

keverjük. A lisztet és a sütőport a tojássárgához 

szitáljuk, hozzáadjuk a tejet, a citromhéjat és a vaníliát, 

az egészet a tojáshabbal fellazítjuk. 

Felforrósítjuk a goffrisütőt, olajos ecsettel megkenjük, 

belemérjük a tésztát, 2-3 perc alatt megsütjük 

Jó étvágyat! 

 

A MI ÚJSÁGUNK 
 

ŐSI KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 
 
Május utolsó vasárnapja különösen kedves a gyermekeknek, hiszen ez az ő napjuk; gyermeknap.  Magyarországon 1931-

ben tartották az első gyermeknapot, de maga az ünnep Törökországból ered. 1920. április 23-án a török gyerekeket 

ünnepelték  így elsőként a világon.  Mára világszerte tartanak gyermeknapokat, amihez nagyban hozzájárult az ENSZ 

1954-ben kiadott javaslata az Egyetemes Gyermeknapra vonatkozóan. A kezdeményezés eszméje és célja: a világ 

gyermekeinek testvériségét és a gyermekek jólétéért folytatott küzdelmet és törekvéseket igyekszik  hirdetni. 

Töltsétek e napot jókedvűen, vidáman!  

http://hu.wikipedia.org/wiki/G%C3%B6r%C3%B6gorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Rhea
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
http://hu.wikipedia.org/wiki/Magyar_Ifj%C3%BAs%C3%A1gi_V%C3%B6r%C3%B6skereszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/citromhej
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 A Képviselő-testület döntései 
 

2013. március 27-i ülésén a Képviselő-testület: 

 Hozzájárulását adta az Ősiben élők számára Várpalota 

Város Önkormányzatának fenntartásában álló Térségi 

Népjóléti Gondozási Központnál hozzáférhető házi 

segítségnyújtás szociális alapszolgáltatás térítési díját 

szabályozó, Várpalota Város Önkormányzatának 

Képviselő-testülete által elfogadandó önkormányzati 

rendelet elfogadásához. A házi segítségnyújtás térítési 

díja a várpalotai Térségi Népjóléti Gondozási 

Központ intézménynél 2013. május 1. napjától Ősi 

község vonatkozásában 600,- Ft/óra. 

 Hozzájárulását adta a Polgármesteri Hivatalnál műszaki-

építészeti feladatok ellátására való megbízásos 

jogviszony létesítésére, 2013. április 1-től 2013. 

december 31-ig terjedő időtartamra. A feladatokat ellátó 

Dr. Szilágyiné Villám Erzsébet szüksége esetén keddi 

napokon 8.00-16.00 óra között érhető el a Polgármesteri 

Hivatalnál.  

 Az Andreotti Sportegyesület pénzügyi támogatás iránti 

kérelmét megtárgyalta. A kérelem kapcsán kifejezte azon 

szándékát, hogy az adósságrendezési eljárás 

befejeződését követően rövid időn belül foglalkozni fog a 

civil szervezetek támogatásának lehetőségével. 

2013. április 4-i ülés döntésén a Képviselő-testület: 

 Elfogadta Várpalotai Rendőrkapitányság Ősi község 

vonatkozásában végzett 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót.  

 Elismerve annak településért végzett munkáját elfogadta 

Ősi Polgárőrsége 2012. évi tevékenységéről szóló 

beszámolót.  

 Elfogadta az Önkormányzat 2012. évi gyermekjóléti és 

gyermekvédelmi tevékenységéről szóló beszámolót.  

 Egyetértését fejezte ki a fenntartásában lévő Gólyafészek 

Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde előterjesztésre került 

Szervezeti és Működési Szabályzatában valamint 

Házirendjében foglaltakkal kapcsolatban.  

 Felhatalmazta Kotzó László polgármestert, hogy a 

várpalotai szennyvíztisztító telep Ősi településen 

keletkezett szennyvíz-iszapot is kezelő iszapcentrifuga, 

kihordócsiga és vegyszer előkészítő berendezés cseréjének 

ügyében tárgyalásokat folytasson Várpalota Város 

Önkormányzatával.  

 A tartósan távol lévő jegyző jogszabályi előírásoknak 

megfelelő helyettesítése érdekében a Polgármesteri 

Hivatal szervezeti átalakítását határozta el, a Polgármesteri 

Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatát módosította, 

a Hivatal létszámának változatlanul hagyása mellett 

aljegyzői munkakör kialakításával. A módosítások 2013. 

május 15. napjától lépnek hatályba. A Képviselő-testület 

felkérte a Polgármestert, hogy az aljegyzői munkakör 

betöltése érdekében szükséges lépéseket tegye meg. A 

döntésnek megfelelően az aljegyzői pályázat kiírásra 

került, az a községi honlapon és a KÖZIGÁLLÁS portálon 

meghirdetésre került. A pályázatok benyújtási határideje 

2013. április 30., az elbírálási határidő 2013. május 7., a 

munkakör 2013. május 15. napjától kerül betöltésre.  

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika ügyintéző 

 

Hiányból megtakarítás 
 

Ősi Község Önkormányzata alig több mint két év leforgása alatt a település valamennyi fennálló adósságát (339 millió 

forint) rendezni tudta. Komoly erőfeszítések árán, nagyon sok munkával, utánjárással sikerült elérnünk, hogy egyetlen 

vagyonelemünk sem esett áldozatul az adósságrendezési eljárásnak. Így az eljárás ellenére meg tudtuk tartani a 

Művelődési házunkat, a Sportpályánkat, és az önkormányzat földterületeit is. 
 

A Veszprémi Törvényszék a 2013. március 25-én kiadott bírósági végzésével az adósságrendezési eljárást befejezetté 

nyilvánította. Ezzel településünk életében egy új, reményteli szakasz kezdődik, mely döntően kihat majd 

önkormányzatunk gazdálkodására is. Véget ér a több mint két éve tartó szigorú válságköltségvetés, melynek során csupán 

a kötelező önkormányzati feladatok ellátására nyílt lehetőségünk. Képviselő-testületünk az új helyzetre való tekintettel 

április hónapban módosítja a jelenleg érvényben lévő 2013. évi (válság) költségvetési rendeletét. Az adósságrendezési 

eljárás megszűnésével önkormányzatunk ismét tervezhet és elláthat önként vállalt feladatokat (fejlesztések, 

beruházások, sport és egyéb civil szervezetek támogatása, képviselői tiszteletdíjak kifizetése, stb.). 

Az elmúlt két év szigorú és odafigyelő gazdálkodásnak köszönhetően - a hatalmas összegű hitelállomány visszafizetésén 

túl – önkormányzatunk jelentős anyagi megtakarítást is fel tud mutatni. Erre évtizedek óta nem volt példa a településen! 

Képviselő-testületünk a közel 43 millió forint szabadon felhasználható pénzmaradvány költségvetési felosztásáról és 

célszerű felhasználásáról a lehető legnagyobb körültekintéssel, a lakosság érdekeinek szem előtt tartásával kíván dönteni. 

Sárfelhordás a közutakon 
 

A csapadékos időjárási viszonyok miatt gyakran előfordul az aszfaltozott közutakra való sárfelhordás, ami veszélyt jelent a 

közúti közlekedés résztvevőire. A közúti közlekedésről szóló 1988. évi I. törvény rendelkezései szerint tilos a közutat 

megrongálni, beszennyezni, aki a közutat beszennyezte, köteles a keletkezett veszély elhárításáról gondoskodni.  

Figyelemmel a fenti rendelkezésekre kérjük, hogy a sárfelhordás elkerülése érdekében szíveskedjenek gondoskodni az 

aszfaltozott közútra való felhajtás előtt a járművek megtisztításáról, illetve a keletkezett szennyeződések esetén azok 

eltávolításáról. Felhívjuk figyelmüket, hogy a közút beszennyezése útügyi szabálysértésnek minősül, mely pénzbírsággal 

sújtható.  
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A megalapozott döntéshozatal érdekében Önkormányzatunk elsőként a falu lakosságához fordult, hogy a kiküldött 

kérdőívek segítségével felmérje a települési igényeket. A kiküldött 750 kérdőívből 115-öt juttattak vissza 

Önkormányzatunkhoz, melyből 101 volt értékelhető.  

A lakosság által javasolt önkormányzati fejlesztések és támogatások fontossági sorrendjét az alábbi diagram 

szemlélteti. (A diagram számadatai alapján a lakosság számára legfontosabb fejlesztési cél a „Gyalogjárdák felújítása”, 

melyet a „Sportcsarnok építésének befejezése”, majd az „Utak, árkok és átereszek állapotának javítása”, stb. követ) 

 
A lakossági igények ismerete megfelelő iránymutatást jelent a Képviselő-testület tagjai számára, hogy az 

Önkormányzati fejlesztések és támogatások költségvetési ütemezése során jó és felelős döntéseket tudjanak hozni. 

Azonban nem szabad elfelejteni, hogy a fejlesztések és támogatások megvalósíthatóságát számos, előre nem tervezhető 

tényező (pl. pályázati lehetőség megléte vagy hiánya) is befolyásolhatja, ami a javasolt sorrend megváltoztatását 

eredményezheti. 

Kotzó László polgármester 

(ezer forint) 
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Régi álmunk vált valóra. Az Alcoa-Köfém Kft. által meghirdetett pályázaton nyert 

pénzből és az óvodai jótékonysági bál bevételének egy részéből, két 

csoportunkban galériát építhettünk.  

A galériák nem csak megnövelik a 

kihasználható területet, hanem lehetőséget 

nyújtanak a nyugodt játékra, elvonulásra, 

meghitt baráti együttlétre. 

 A gyerekek nagy örömmel vették birtokba új játszóhelyeiket, fáradthadtalanul 

lépcsőztek, játszottak. 

Köszönetet mondunk a pályázatban önkéntes munkát vállaló Alcoa-Köfém Kft 

dolgozóinak: Farádi Lászlónak, Böhm Attilának, Számec Zsoltnak, Bálint 

Csabának, Lehoczky Zsoltnak, Aigner Attilának, Horváth Zsoltnak, Büttel 

Ferencnek, Ugróczi Zoltánnak  és nem utolsó sorban Marton Attilának, aki 

mindvégig segítette, hogy pályázatunk sikeres legyen.  

Örömünk akkor lesz teljes, ha terveink szerint hamarosan, a 3. csoportszobánkban is átadhatjuk a gyerekeknek az új játék 

helyet. 

Lőkös Kálmánné óvodavezető 
 

 

 
Amikor a gyermek betölti a 6. életévét, iskolaéretté válik. Melyek az iskolaérettség alapvető követelményei? 

Ahhoz, hogy egy gyermek elindulhasson az iskolába, nagyon sok követelménynek kell megfelelnie. 
  

1.  Fizikai érettség 

Hatéves korára egy átlagos gyermek kb. 120-cm magas és 18-20 kg súlyú. Megkezdődött a fogváltás és az alakváltás, 

eltűnt a pocak. Egyértelműen felismerhető a gyermek bal, illetve jobbkezessége. Mozgása összerendezett, általános, jó 

erőnléttel rendelkezik. 
 

2. Pszichológiai érettség 

A pszichológiai érettség lényeges eleme a tudásvágy megjelenése, az, hogy érdeklődéssel, várakozással tekintsen az 

iskola elé. Ebben a korban a gyerekek képesek uralkodni az érzelmeiken, bizonyos fokú akaratuk, feladat- és 

szabálytudatuk, monotónia-tűrésük van. A kiegyensúlyozottan fejlődő hatéves gyermek képes 10-15 perces aktív 

figyelemre, akaratlagos figyelem-koncentrációra, emlékezőképessége képessé teszi szó- szám és mondatemlékek 

felidézésére. Bizonyos elvont fogalmakat kell tudnia, logikai műveleteket végeznie.  
 

3. Szociológiai érettség 

Nagyon fontos a gyermek szociális érettsége. Mennyire képes egy közösségbe beilleszkedni, a közösség szabályaihoz 

igazodni, társaival való viszonyában milyen stratégiákat és taktikákat alkalmaz, megtanult-e már bizonyos mértékig 

kompromisszumot kötni - ezek a tulajdonságok alapvetően befolyásolják a gyermek viselkedését, és egy új szituációban, 

új környezetben, többnyire ismeretlen társaságban fokozottan érvényesülnek. 
 

Sikeres tanulásához a következő legfontosabb képességekre van szüksége 

 ép érzékszervek 

 az elemi mozgások összerendezettsége (kúszás, 

mászás stb.) 

 jó egyensúlyérzék 

 pontos finommozgások – a biztos ceruzafogáshoz 

és az íráshoz 

 testséma, a test ismerete 

 térirányok ismerete (jobb-bal) 

 beszédkészség, szókincs 

 figyelem, emlékezet, gondolkodás 

 feladattudat 

 jó kudarctűrő képesség, szabálytudat 

 szem-kéz koordináció 

 alak-, forma-, szín- és nagyságállandósság – 

betűfelismeréshez 

 analizáló-szintetizáló képesség – az összeolvasás, 

írástanulás, hangokra bontás alapfeltétele 

Még számtalan fontos képességet lehetne felsorolni. 

Összességében tehát, ha a gyermek érdeklődik az iskola iránt, szereti, ha olvasnak neki, szívesen nézeget könyveket, 

érdeklődik a világ dolgai iránt, összefüggésekre rákérdez, lehet vele társasozni, szívesen rajzol, fest, gyurmázik, nem 

igényli a délutáni alvást, jól működik társaival és az óvónővel, rendelkezik a tanuláshoz szükséges alapképességekkel, 

akkor biztosan iskolaérett. 

                                                                        Halasi Zsuzsanna fejlesztő pedagógus 
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    A költészet napját József Attila születésnapjára emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én 

ünneplik Magyarországon. Irodalmi előadóestekkel, könyvbemutatókkal, szavaló versenyekkel, 

költőtalálkozókkal, képzőművészeti kiállításokkal tisztelegünk a magyar líra előtt. 

 Tanítványinkkal rendhagyó módon tisztelegtünk költőink előtt. Lelkes kis csapattal látogattunk el a Polgármesteri 

Hivatalba, a postára, a boltokba, és kedvenc verseink elmondásával leptük meg az ott dolgozókat. Nagy örömmel 

fogadtak bennünket mindenhol.  

De mi is az a vers?  Kányádi Sándor szavaival: 

 „ A  vers az, amit mondani kell. - ezt válaszolta egyik találkozón egy falusi kisiskolás, amikor a tanítója sugallta kérdést, 

melynek veleje az lett volna, hogy mi a vers, ijedtemben - mint a háborús történetek katonája a még föl nem robbant 

gránátot -, visszadobtam: 

   - Hát te mondd meg, szerinted: mi a vers? 

   - A vers az - kapaszkodott tekintetembe bátorításért -, amit mondani kell. 

   Derültség morajlott végig a termen. Csak mi ketten álltunk megilletődve. Ő egy kicsit a bumerángtól szabadulás 

könnyebbségével, s hálásan is ugyanakkor, amiért nem nevettem ki. Én meg annak a súlya alatt, hogy ez a kisfiú 

kimondta, amit én régóta sejdítek, hiszek s el-elmondok, ha nem is ilyen egyszerűen. 

A vers az, amit mondani kell. Mintha valami távoli, az idők kezdetétől hirtelen ideért fuvallat legyintett volna 

meg.  Mintha Homérosz riadt volna föl bóbiskolásából, s nyitotta volna rám fénnyel teli világtalan szemét.  Mintha a 

Gutenberg óta könyvbe száműzött versek, poémák egyszerre mind hazaszabadultak, pódiumra, képernyőre álltak volna, 

hangszalagon masírozva vagy hanglemezek körmeneteiben énekeltek volna.  Mintha Petőfi Sándor ült volna be közénk. 

 A vers az, amit mondani kell.” 

Egy napra fókuszba került a vers, és bebizonyosodott, hogy igénylik az emberek a szép beszédet. 

 

 
               

 

 

Keressük, kutatjuk az élet jeleit Naprendszerünkben, távcsöveinkkel kémleljük a csillagokat, pedig itt a Földön kellene 

meglátnunk a jövőt, talán a Mars sorsát. Ott is éltek értelmes lények, mérhetetlen önzésükben talán ők is kihasználták 

bolygójuk adományait? Vagy csak pazaroltak, netán könnyelműen csupán a pillanatnak éltek? Tényleg kíváncsiak 

vagyunk a válaszra?  

   Földünk hatmilliárd lakója él a bolygó hatodát kitevő szárazföldeken. S e szárazföldek fele szintén lakatlan: sziklás 

hegyek, sivatagok vagy örök hóval borítottak. Mi vajon érezzük-e tények súlyát?    Nem! Nem!  

Pedig tudósaink kiszámították, jutna elég élelem, nyersanyag, lakóterület, ivóvíz minden embernek, ha képesek lennénk 

végre emberként gondolkodni és cselekedni. 

Több milliárd év alatt próbál életben maradni a Föld. Túlélt becsapódásokat, jégkorszakokat. De 

vajon túléli-e az elmúlt kétszáz év emberi fejlődését? 

   Nagyszerűek vagyunk - hangoztatjuk magunkról -, az evolúció csúcsa. De vajon meglátjuk-e, hogy 

mi vagyunk a földtörténet legnagyobb pusztítói is? Fuldoklunk saját gyáraink füstjétől, nem ehetjük 

az általunk megmérgezett növényeket. Kiirtottuk az állatfajokat, naponta legalább egy örökre eltűnik, 

vágjuk a fákat, immár motoros fűrészekkel végezzük ki a Földünk tüdejét, az esőerdőket… 

   Szemetelünk. Évente annyi szemét keletkezik, amennyit csak tíz év alatt tudnánk újrahasznosítani. És még el sem 

kezdődött ez a munka minden országban! 

   A Föld pedig tiltakozik: reng, le szeretné rázni magáról vérszívó piócáit; vízözönnel, szélviharral, tűzvésszel vág vissza 

tehetetlen fájdalmában… Szeretetért kiált, és mi meg sem halljuk. Azt mondjuk, mindennél jobban szeretjük 

gyermekeinket, de akkor az hogy lehet, hogy elvesszük tőlük az egészséges élet lehetőségét? Fel kell végre nőnie az 

emberiségnek, félre kellene tennie kicsinyes érdekeit, mert a visszaszámlálás elkezdődött.  

 

Homoki Ferencné 

   „Ha megfeledkezünk alacsony származásunkról, hamarosan azt fogjuk  
képzelni, hogy tetszésünk szerint bármit csinálhatunk kicsiny bolygónkkal. 

Nem telik bele sok idő, és mi leszünk az új dinoszauruszok- eljövendő kor 

kövületei.”                                                                           (Desmond Moris) 
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Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…       

8 osztály!  Hogyan tovább? 
 
 

 
 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  
                                                                                                                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gáspár Gabriella: Várpalotára a Magán iskolába jelentkeztem. Azért mert ott 

találtam cukrász szakmát. Cukrász szeretnék lenni, és ha leraktam a szakmát, akkor 

szeretnék még egy szakmát letenni! 3-as,4-es tanuló vagyok. Hát nem igazán szeretek 

tanulni, de fontos az életben. Az anyanyelvet és a matek, fizika stb. (magyar 

tantárgyakat) könnyen megtanulom, az angol kissé nehezen megy, de a legfontosabbat 

megtanulom. Az etika, a matek és a fizika a kedvenc tantárgyam/tantárgyaim. 
 

Simon Elizabet: Veszprémbe, a Táncsics Mihály szakközépiskolába jelentkeztem. Ahol 

központi felvételit kellett írnom. A pontjaim alapján az iskola ideiglenes listáján a 15. 

helyre kerültem. Az iskolán belül a rendészeti szakot jelöltem meg. Rendőr szeretnék 

lenni. További terveimben a szakközépiskola elvégzése után a Tiszti főiskola szerepel. 5-

ös tanuló vagyok, félévkor nekem lett a legjobb tanulmányi eredményem az osztályban. 

Kedvenc tantárgyam nincsen, de matematikából dicséretes 5-ös vagyok. Mint ahogy a 

többi diák a tanulás nem tartozik a kedvenceim közé. A memóriám elég jó, ezért könnyen 

tanulok és nem ülök több órát a könyvek felett. 

 

 
Kucsera Vivienn: Veszprémbe, a Séfbe, mert érdekel a turizmus. Még nincsenek további 

terveim, 4-5 közötti tanuló vagyok, tanulni nagyon nem szeretek. Nem könnyen de nem is 

nehezen tanulok, le kell ülnöm a könyv mellé. Kedvenc tantárgyam nincs. 

 

Schmid Péter: Veszprémbe jelentkeztem a Jendrassik - Venesz Középiskola és 

Szakiskolába. Mert csak ott volt olyan szakma, amire szerettem volna menni. 

Először egy érettségit és egy szakmát szeretnék szerezni. 

Autóvillamossági szakra jelentkeztem. Szeretnék elhelyezkedni a szakmában. 4-es volt a 

félévi átlagom. Nem igazán Az attól függ, hogy melyik tantárgyról van szó. 

Igazából az összes tantárggyal elvagyok, de az angolt, és a földrajzot szeretem a 

legjobban. 

Halász Zsuzsa, osztályfőnök:  Az én nagyhangú nyolcadik osztályom játékos, humoros, kicsit 

veszekedős társaság, de ha kell, tudnak komolyan, éretten gondolkodni és viselkedni. 

Önérzetesek és kiállnak igazukért. Elítélik a közösségbomlasztó magatartásformát és nem tűrik, 

ha valaki ártani akar a többieknek. Vitakultúrájukon még van mit csiszolni, türelmetlenül 

egymás szavába vágnak, de ez jellemző életkori sajátosság. Segítőkész gyerekek, lehet rájuk 

számítani bármikor, legyen az plakát kihordás, faültetés, papírgyűjtés, hólapátolás, padcipelés és 

egyéb szervezési feladatok. Iskolán kívüli rendezvényen, kiránduláson alkalomhoz illően, 

fegyelmezetten viselkednek, nem hoznak ránk szégyent, büszkék lehetünk rájuk. Az idén több 

versenyre is elvittük őket, melyeken kiemelkedően szerepeltek.    Olykor meghatódva néztem 

színvonalas szerepléseiket a nemzeti ünnepeinken. De velük együtt nevettem és táncoltam a 

fergeteges farsangi műsorokban is. Jó velük együtt dolgozni, hálás osztály, mindig kitesznek  

magukért ! Jelen időszakban zajlik számukra egy sorsdöntő folyamat: a beiskolázás.  Mindegyik 

gyermek tovább tanul valamilyen középfokú iskolában, április 25-ig mindenkit kiértesítenek 

felvételről vagy elutasításról.  A 21 főből 13-an érettségit adó iskolába készülnek, nyolcan 

szakiskolába. A választások zöme reális, a többség jó eséllyel számíthat az első helyen jelölt 

iskolára.  Fontos, hogy mindig képességeinknek megfelelően válasszunk iskolát és akkor jók a 

kilátások a tanulmányok sikeres befejezésére. Nagyon drukkolok nekik! 

                                                                                                                                                          
 

 

 

 

 

 

 

 

Márkus Andrea: Még nem tudom, hogy mi legyek, ezért gimnáziumba szeretnék 

menni. Így talán később nyelvvizsgázni is tudnék. 
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Ősi Petőfi Sport Egyesület 
 Az Ősi PSE labdarúgó csapata március 17-e helyett a rossz időjárási körülmények miatt egy héttel később, 

március 24-én kezdte meg a tavaszi bajnokságot méghozzá hazai pályán. 

  Hideg, szeles időben kellet egy erős csapattal megküzdenünk a három pontért, de a télen megerősödő 

Balatonkenesét végül 4:1-re múltuk felül, ami egészséges önbizalmat adott a következő mérkőzéshez. Ifistáink szoros 

mérkőzést játszottak a bajnoki címre esélyes csapattal, akiktől végül 3:2-re kikaptak. 

 A következő hétvégén hosszú utat tettünk meg, hogy ismét pályára léphessünk. A tavalyi bajnokkal, 

Nemesszalókkal kellett megküzdenünk a győzelemért. Az időjárás sajnos ekkor sem kegyelmezett nekünk, a szakadó 

hóesésben és rettentő hidegben mégis bedaráltuk ellenfelünket és 11:0-val kiütöttük őket. Hétköznap még a Napló is 

lehozta nagyszerű teljesítményünket. Sajnos az ifi csapatunk ezúttal sem szerzett pontot és 4:1-re kikaptak. 

 A harmadik tavaszi bajnoki mérkőzés ismét hazai pályán került megrendezésre. Csabrendek ellen próbáltuk 

kihozni a maximumot, ami most 3:0-ás győzelemhez volt elég. Viszont az U19-nek megint nem sok kellett a 

pontszerzéshez. Az egyre jobban játszó és szépen futballozó ifi csapatunk 1:0-ra kapott ki. 

 Három bajnoki mérkőzést követően felnőtt csapatunk eddig 100%-os és 18/1-es rúgott/kapott gól mutatója 

fantasztikus. A hétvégi Szentantalfa elleni mérkőzésen tovább javíthatja ezt a mutatót. Jelenleg felnőtt csapatunk a 

második helyen áll 35 ponttal Márkó mögött, akinek 41 pontja van és Dudar előtt, aki pedig 27 pontot gyűjtött idáig. 

 Ifi csapatunk a tizedik pozíciót foglalja el 13 ponttal a tizennégy csapatos bajnokságban. 

 A góllövő listán is érdekeltek vagyunk, a kiváló csatárunk Horváth László már 25 góllal vezeti a felnőtt 

bajnokság góllövő listáját, amit tizenhat mérkőzés alatt ért el. 

 Továbbra is várjuk szeretettel szurkolóinkat, akiknek a buzdítása nagyon sokat segít a győzelem eléréséhez! 

Illetve köszönjük mindazoknak, akik támogatják sportkörünket! 

Tüttő János Elnök 

 
 

 
Az Ősi „Andreotti” SE Női Kézilabda csapata lejátszotta tavaszi első hazai mérkőzését. A 

kedvezőtlen időjárás ellenére 2013. március 9-én Csopak csapatát láttuk vendégül. Játékosaink 

már az első félidőben nagyon jó teljesítményt nyújtottak, hiszen harminc perc eltelte után már 

16:6 volt az eredmény javunkra. A második félidőben is jól teljesítettünk, végeredmény; Ősi 

„Andreotti” SE - Csopak 28:16. 

Góllövők: Forgács Edina (6), Balogh Anett (4) Pékné Deák Brigitta, Gábris Sarolta, Ujvári 

Zsuzsanna, Simon Réka (3) Szabó Sára, Láng Orsolya (2), Simon Ramóna, Vrabec Szilvia (1) 

Jól teljesített csapatunk, mindenki dicsérhető, győzelmünkkel megerősítettük harmadik 

helyünket a tabellán. 

 

A 2013. március 15-re tervezett Ajka elleni mérkőzést március 23-ra halasztottuk a rendkívüli időjárás miatt. A március 

17-re tervezett alsóőrsi mérkőzést szintén a rossz időjárás miatt Várpalotán tudtuk lejátszani. Az első félidőben 12:20 volt 

az eredmény, a bajnokesélyes Alsóőrs javára, a második félidőben dobtunk 16 gólt, de kaptunk is 18-at, így a 

végeredmény Ősi „Andreotti” SE - Alsóőrs: 28:38 

Góllövők: Balogh Anett (7), Forgács Edina (6), Simon Ramóna, Láng Orsolya (3) Ujvári Zsuzsanna, Vrabec Szilvia, 

Gábris Sarolta (2), Pékné Deák Brigitta, Magyarósi Henrietta, Simon Réka (1) 

Csapatunk közepes teljesítményt nyújtott az első helyen álló Alsóőrs ellen, de a 28 dobott gól dicsérhető. 

 

2013. március 23-án az Ajka elleni mérkőzést ismét a várpalotai csarnokban kellett rendeznünk a rossz időjárás miatt. Az 

első félidő lefújása után 16:14, két gólos vezetést mutatott az eredményjelző tábla. A második félidő elején is jól ment a 

játék, vezetett csapatunk, szinte éreztük a győzelem ízét. Aztán bekövetkezett, aminek soha nem szabadna megtörténnie. 

Kapusunk, a csapat kapitánya, Óbíróné Karácsony Ági egy rossz mozdulatot követően súlyos sérülést szenvedett. A 

mentők a veszprémi kórházba szállították, ahol azonnal megműtötték, hisz bokaszalag szakadást szenvedett. (Ágikának 

mielőbbi gyógyulást kíván a csapat!) 

Mivel kapus poszton nincs megfelelő helyettes, így Balogh Anett állt a kapuba. Sajnos az ő védő és támadó játéka 

hiányzott, sokáig döntetlen volt az állás. Végezetül öt góllal kikaptunk. Ősi „Andreotti” SE - Ajka: 28:33 

Góllövők: Forgács Edina, Ujvári Zsuzsanna (9), Gábris Sarolta (4), Pékné Deák Brigitta (3), Balogh Anett (2), Vrabec 

Szilvia (1) 

A góllövőkön kívül jó teljesítményt nyújtott Karácsony Ági és Magyarósi Heni. Fiatal játékosaink gyenge teljesítmény 

nyújtottak. 

Horváth Zoltán 
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Ősi „Szépkoruak” Nyugdíjas Klub hírei 
 

Az Ősi „Szépkoruak” Nyugdíjas Klub nevében nagyon köszönöm minden kedves Ősi lakosnak, ki megtekintette 

kiállításunkat. Külön köszönet az általános iskola tanárainak, hogy elhozták diákjaikat és lehetőséget adtak a leendő 

alkotó fiataljainknak, hogy láthassák nagyanyáink kézimunkáit. Reméljük Ők is kedvet kapnak hozzá. 

                                                                                                 Holler Józsefné Klub vezető                                                                                                                      

 

Felhívás 
 

2013. április 22-én (hétfőn) a Föld napja alkalmából  

megrendezésre kerül az országos szemétszedési akció, melyhez településünk is csatlakozott. 

Várjuk a község lakosságát, baráti társaságait, civil egyesületeit, vegyenek részt e programban! 

Gyülekező: Ősi Polgármesteri Hivatal udvara 2013. április 22. (hétfő) 8.00 óra 
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Május 1. (szerda) 

Foci-torna 
az Ősi Sportpályán 9.00 órától. 

A szervezők helyi focicsapatok 

jelentkezését várják. 

Május 4. (szombat) 

Fogathajtó - Vetélkedő 

Szeretettel várjuk Önt és kedves családját! 

Kertész – Tanya 

Program: 

09.00 - Fogatok érkezése, nevezés 

09.30 - Pályabejárás 

10.00 - Ünnepélyes megnyitó  

Kotzó László polgármester úr köszöntőjével 

10.30 - Fogathajtás 

12.00 - Ebéd 

Lovas bemutató 

14.00 - vadászhajtás 

16.00 - Ünnepélyes díjkiosztó 

A Burger Tanya személyzete egész nap hideg 

italokkal várja szomjazó vendégeinket! 

Pattogatott kukorica, vattacukor és pónifogat a 

kicsiknek! 

 

Május 19. (Pünkösd vasárnap) 

VII. Pünkösdi Lovas Kavalkád az „Ősiért!” Közhasznú 

Egyesület szervezésében. 

Helyszín: Ősi Sportpálya melletti magánterület 

Az Egyesület a részletes programról a későbbiekben 

tájékoztatja az érdeklődőket.  

Május 20. (Pünkösd hétfő) - Nyitott Pincék 
A részletes programról a szervezők a későbbiekben 

tájékoztatják az érdeklődőket.  


