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2013. augusztus
Ősi Község Önkormányzata Tisztelettel meghívja Önt és Családját
az Ősi Művelődési Házban (Ősi, Kossuth L. u. 34.)
megrendezésre kerülő

11.00 Ünnepélyes falunapi megnyitó
A rendezvényt megnyitja: Dr. Kontrát Károly a Belügyminisztérium Parlamenti Államtitkára
Köszöntőt mond:
Kotzó László Ősi Község Polgármestere
Ősi Község Önkormányzata által alapított kitüntetések átadása, kitüntetettek köszöntése
Az ünnepségen fellépnek:
Ősi Dalkör, Kékesi Annamária – zongora, Andrási Mónika – szaxofon, Sütő Ramóna – klarinét, Horváth Attila –
szintetizátor, Kovács Gergő – vers

14.00 órától kulturális műsorok az Ősi Művelődési Ház udvarán:
Black Daimond Mazsorett csoport
18.00 Csőgör Gábor táncdalénekes operett és
Ősi Gólyahír Táncegyesület
mulatós műsora
DSE UNIO bemutatója
19.00 Zayzon Csaba – Stefancsik Annamária, a
Báthory Gábor és Kovács Gergő műsora
Pannon Várszínház művészei
PEARL DANCE RSE
20.00 Sona Sonus Rock Színkör (Nagyberki)
Vadrózsa Citerazenekar
műsora
Eredményhirdetés
21.00 Madzag Bábegyüttes: Tűztánc
(egészségügyi totó, aszfaltrajzverseny)
bemutatója
17.30 Andrási Mónika, Sütő Ramóna, Horváth
22.00 Tüttő János és vendége
Attila, Szűcs Tamás a Várpalotai
Zeneiskola növendékeinek zenei műsora
14.00
14.30
15.00
15.30
16.00
16.30
17.00

A programokat követően búcsúbál várja vendégeinket. Zenél: DJ Budai
Egyéb programok:
Augusztus 18.(vasárnap)
Hagyományos falunapi főzőverseny az Ősi Kisvendéglő szervezésében a Kisvendéglő (Ősi,
Kossuth L. u. 44.) udvarán
Augusztus 19. (hétfő)
Ősi Művelődési Ház udvara:
14.00 – 17.00 óra között: Kézműves foglalkozás a Gyermekjóléti Szolgálat szervezésében –
Arcfestés, aszfaltrajzverseny – Egészségsátor
18.00

Hálaadó szentmise a Római Katolikus Templomban

A rendezvényekre a belépés ingyenes

A műsorváltoztatás jogát a szervezők fenntartják

A rendezvényre tisztelettel várjuk!
Kotzó László polgármester
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Emlékszik még a régi idők búcsújára?
Mészáros Mária: Én úgy emlékszem, hogy meghatározó volt minden család életében és ez nem a pénzről szólt,
hanem a nagy beszélgetésekről. Együtt volt a család, a vidékre elkerülök is hazalátogattak. Ahol én születettem, ott
volt református és katolikus búcsú. Mi gyerekek, nagyon vártuk. Minden rokonhoz elmentünk vagy ők jöttek
hozzánk, és együtt mentünk ki a búcsúba. Talán ha ma nem rohannának az emberek és volna idő a beszélgetésre,
egymásra és igazán tudnánk örülni minden kedves ismerősnek és nem a gondokkal foglalkoznánk mindig, akkor
talán igazi nagy nap lenne a búcsú is. De amíg a boltokba olcsóbban és jobb minőségű dolgokat lehet venni, addig
a gyerekek sem várják igazán. Nagyon sok ember mára már a megélhetésért küzd. A régi búcsú igazi meglepetés
volt, mert addig, míg ma elviszik a gyerekeket a vidámparkba, addig mi alig vártuk a körhintát, a fagyizást, a
vattacukrost. Az én unokáim is várják. Igazából Laura is és Flóra is szereti, Kiara még kicsi, de remélem majd ő is
szeretni fogja, sokat mesélnek a szüleik is régi búcsúkról.
Kárpáti Fanni: Amikor mi gyerekek voltunk Péten laktunk és a Tesóm meg Én nagyon sokat nyaraltunk
Ősiben a nagyszülőknél. Igaz nem sok mindenre emlékszem, de egyre igen: amikor a búcsú volt, nekünk
mindig ott volt a helyünk. Ünneplő ruhába öltöztünk és a nagyszülők, szülők, gyerekek, mind együtt
mentünk a búcsúba. Az összes sátrat végignéztük, mindig kaptunk valami apróságot, majd hazaérve a
nagymama isteni sütije sem maradhatott el. Mosolyogva emlékszem vissza azokra az időkre, mert
ilyenkor együtt volt a család.
Kubik Ferenc: Tudod talán annak idején nem minden a pénzről szolt, a mai világ teljes mértékben
akörül forog. Anno talán egy családi nap volt, de most nincs pénzük az embereknek ilyesmire, egy
körhinta közel ezer forint egy lövés ötszáz, aki dolgozik, az tudja ha 750 Ft-os órabért keresel az már jó,
negyed óra alatt elköltöd azt amiért szenvedsz két órát, szerintem irreális világot élünk, jóval
kevesebbet keresel mint amennyit költhetnél. Szerintem ezért érezzük úgy, hogy más a világ, nem más
csak jóval nehezebb a megélhetés.
Simonné Domokos Diána: Hát, amikor én gyerek voltam a Búcsú volt az a nap talán, ami a nyár legfontosabb
eseménye volt számomra. Emlékszem, hogy mindig nagy izgalommal vártuk a testvéremmel, hogy mikor
jönnek már a búcsúsok. Ráadásul az én Domokos nagyanyám, aki már sajnos nem él, akkor ünnepelte a
szülinapját és ott nála összejött a család, aztán együtt kimentünk a búcsú vásárba. Persze előtte a mamától
kaptunk egy kis zsebpénzt a ringlispire és egy kis édességre. Szerettem a hosszú kígyózó kirakodásokat és
legfőképpen azt, hogy akkor együtt volt a család. Ma már sajnos nincs ilyen filingje a búcsúnak, mert az
emberek szinte minden héten valami fesztiválon vannak és az " Ősi búcsú " már túl egyszerű számukra.
Jókai Zsolt: Búcsú, ahogy én láttam gyerekkoromban! Nos, igen telik múlik az idő, de néha mostanában
elgondolkodom, így 26 éves fejjel is hogy milyen jó volt a gyerekkorom, pedig nem mondhatnám
magam hú de öregnek. Minden fiatal nagyon várta az Augusztus 20.-át, sokan lestük már előtte való
napokban a parkot, hogy mikor állítják a ringlispilt, „ufókat” és egyéb kellékeket. Amikor eljött a nagy
nap, sok-sok gyerekes család, fiatalok már délelőtt, kisebb nagyobb csoportokban mentek az utcán, és
vonultak le a búcsúba, vásárolni, körhintázni, szórakozni! Dél környékén mindig kicsit kiürült a falu,
mindenki rokonlátogatással, ebédeléssel töltötte az időt. Délután a gyerekek játékpuskákkal durrogtatták
el a napot,(amíg volt muníció). Sok fiatal, középkorosztály már délután, este a nagy Ringlispil, ufó,
üléseit koptatták jó hangos zene és sikítás közepette. Este pedig mindig volt egy nagy élőzenés búcsúbál
szabadtéren, ahol sok-sok idős, fiatal egyaránt jól érezte magát hajnalokig! Sajnos most már elmúltak
ezek az idők, kevés embert mozgat már meg a búcsú, sokan inkább otthon vannak, pihennek, és kevés is
ez a korosztály, akik vevők lennének az eseményre. De sajnos közrejátszik, hogy kevés a pénzük az
embereknek, ha ki is mennek, inkább csak nézelődnek, esetleg egy menet körhinta a kicsinek és már
mennek is haza. Búcsúbál se a régi, kevés ember vevő rá, és a zenei ízlés világ is rengeteget változott
azóta. Hajjaj régi szép idők…
Bakóné Hunyadi Erika: Az én gyermekkoromban a búcsú úgy telt, hogy előző napokban az anyukám
elkezdett sütkérezni, és vártuk a vidékről érkező vendégeinket. A búcsú napján délelőtt a nagypapával
együtt gyerekek mentünk a templomba, majd miután megjöttünk a miséről kimehettünk a búcsúba
megnézni, hogy milyen ringlispik (körhinták ) vannak. Ebéd után mindenki felöltözött szép ruhában, és a
nagymama kiosztotta az unokáknak a zsebpénzt 5-5 Ft.-t kaptunk, amitől nagyon boldogok voltunk, mert
akkor az elég volt arra, hogy többször felülhettünk a ringlisre, fagyit is és még gyűrű vagy valami ilyesmi is
került belőle. Majd a családdal és vendégeinkkel együtt felsétáltunk a búcsúba. A szülők a sátraknál körül
néztek és az otthon vagy távol maradt rokonoknak kisebb búcsúfiát vásároltak, addig mi gyerekek nagyon
élveztük a ringlispit, és a finom bambikat, fagyikat,és azt hogy szabadon vásárolhattunk. Este a felnőttek
elmentek a bálba és ránk a drága nagymamám vigyázott, késő estig kint lehettünk a kapuban,
nézelődhettünk és hallgathattuk a zenét. Mennyire volt más, mint a mostani búcsú? Nem a drága
ajándékokról szólt, hanem hogy összehozza a családokat, rokonokat, barátokat és ezzel széppé tegye ezt az
ünnepet, hogy kellemes emlék maradjon meg amit tovább tudjunk adni.
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Ősi Petőfi Sport Egyesület
Az Ősi Petőfi Sport Egyesület felnőtt labdarúgó csapata a 2012-2013-as bajnokságot a második helyen zárta, míg
ifi csapatunk a tizedik helyen végzett.
A játékosok és edzők a bajnokság végén megrendezésre kerülő sport banketten vehették át az érmeket,
okleveleket és különdíjakat. Az ifi csapat házi gólkirálya Szalai Dániel lett, a legjobb játékos díjat pedig Hatos Márk
kapta. A felnőtt együttesnél a házi gólkirály Horváth László lett aki egyben a bajnokság góllövő listáján is az élen végzett.
A legjobb játékos díjat pedig Jancsek Csaba kapta. A díjak kiosztása után a vacsora majd a hajnalig tartó szórakozás vette
át a főszerepet.
Július 28-án megrendezésre került a Szili Gyula és Hidvégi Attila emléktorna ahol három kategóriában (gyermek,
felnőtt, szenior) léptek pályára a csapatok. A nagy meleg ellenére sok csapat nevezett a tornára, ami jó hangulatban telt el.
Az ezt követő héten a csapat elkezdte a felkészülést a bajnokságra. A keddi és pénteki edzések mellett több
edzőmérkőzést is játszottunk, hogy a lehető legjobb formába kezdjük az őszi szezont. A bajnokság augusztus 25-én rajtol,
de előtte még Magyar Kupamérkőzést kell játszanunk 10-én Jásdon. Az elvárás mindenképp a továbbjutás.
Az edzések és mérkőzések mellett több hónapos kemény munka is zajlott, aminek eredménye egy TAO
előminősítéses pályázat volt, melyen Egyesületünk elnyerte a megpályázott összeget.
A felnőtt és ifi csapat mellett ne feledkezzünk meg a Papirovnyik Zsolt edzette fiatalokról sem akik szintén
készülnek és edzenek, hogy a Bozsik tornákon minél jobb eredményt érjenek el.

Az Ősi „Andreotti” Sport Egyesület csapatai a nyári szünetben sem tétlenkedtek. 2013. július elején
női kézilabda ifjúsági csapatunk nemzetközi kézilabda tornára kapott meghívást, melyet nagy
örömmel elfogadtunk, hisz a Balatonfüredi Sportcsarnokban mindig nagy élmény játszani. Ezt a
tornát Dániából szervezik már 17 éve.
Forgács Ferenc: Nagy megtiszteltetésnek vettük, amikor felkértek bennünket. Fiatal játékosainknak életükben először
adatott meg, hogy nemzetközi tornán vegyenek részt. Rászolgáltak a bizalomra, hisz elég sok játéklehetőséget kapott
mindenki. Csapatunk 5. helyezést ért el és nagy örömünkre a 2014. évben rendezendő Dán kupára ismételten megkaptuk
a meghívást. A következő évre jobban fel tudjuk készíteni ifjúsági csapatunkat.
A július 19-i évzáró bankett nagyon jó hangulatban telt, mindenki jól érezte magát. Az értékelésnél ismételten kiemeltem,
hogy mindenki jól teljesített és ne bánkódjanak, hisz a megyei szinten nagyon jó eredmény a 4. helyezés.
Horváth Zoltán: Az évzáró banketten tényleg egy kis lelket kellett önteni a lányok-asszonyokba, hisz nagyon akartuk már
az a harmadik helyet. Aztán feloldódott a társaság és úgy döntöttünk, hogy ismét harcba szállunk a dobogós helyért.
Fontosnak tartom megemlíteni a megyeválogatottak szereplését. Óbíróné Karácsony Ágika sajnos az ismert okok
(bokaszalag-szakadás) miatt nem szerepelhetett, Forgács Edina (gólkirályunk) munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott
szerepelni Veszprém megye válogatottjába. Helyette szerepelt Szabó Georgina, aki szintén a mi játékosunk. Veszprém
megye válogatottja 2. helyezett lett a női kézilabda tornán.
A férfiaknál is volt érdekeltségünk, hisz Forgács Ferencet választották meg a megye válogatottak tornája legjobb
edzőjének. A férfiak csapatában játéklehetőséget kapott Huszár Vilmos, aki élt a lehetőséggel és jó teljesítménnyel
segítette csapatát. Karáth István munkahelyi elfoglaltság miatt nem tudott részt venni a tornán. Veszprém megye
válogatott férfi csapata 1. helyezést ért el.
Az Ősi „Andreotti” S.E. labdarúgó csapata a szlovákiai Dunaradványban szerepelt nemzetközi labdarúgó tornán. A sok
hiányzóval és sérülttel elutazó csapatunk 3. helyezést ért el. Játékosaink: Antal Csaba, Antal Zsolt, Jancsek Csaba, ijf.
Jancsek Csaba, Böröczky Péter, László Attila, Balogh Ádám, Horváth Zoltán. László Attila 11 góllal gólkirály lett.
Gratuláció és köszönet illeti minden csapattagunkat!
2013. augusztus 6-án megkezdte felkészülését női kézilabda csapatunk.
Kézilabdázni akaró lányok-asszonyok jelentkezését várjuk! Jelentkezni Horváth Zoltánnál személyesen.
Horváth Zoltán
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Csoportbővítés az óvodában
A Nemzeti Köznevelési Törvényhez kapcsolódó változásokban az óvoda az önkormányzat feladatellátásában maradt. A
2000-ben átadott épület felszereltségében és állagában megfelel a legkorszerűbb minőségi elvárásoknak, azonban
állagmegóvása miatt, folyamatos karbantartási munkákat végzünk. Az elmúlt években a csoportszobák lambéria borítást
kaptak, most fejeződik be az utolsó terem felújítása is.
Az eddig 3 csoportos óvoda a nyár folyamán új csoportszobával bővült. Az egységes óvoda-bölcsődei csoport 14
gyermek befogadására alkalmas, így az óvoda 89 gyermek nevelését biztosíthatja. Ezúton szeretném megköszönni Major
László, Andrási Attila, Mátyás Attila és az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület segítségét.
A nyári karbantartási munkák során megújult az ebédlő is, esztétikus külsővel várja az étkező iskolás gyerekeket.
Lőkös Kálmánné óvodavezető

Gyalogjárda épül Sallai utcában
Augusztus hónapban megkezdtük településünk egyik legfrekventáltabb csomópontjának, a Kossuth és a Sallai utca
kereszteződésének felújítását. A rekonstrukciót elsősorban az tette indokolttá, hogy a falu központjában lévő buszmegálló
környéke már régóta elhanyagolt utcaképet mutat az autóbusszal községünkbe látogatók, illetve az átutazók számára.
A szép és kulturált környezet kialakítása, valamint a lakosság biztonságos közlekedése érdekében első lépésként a több
évtizede elhanyagolt, betemetődött csapadékvíz elvezető árok mélyítését és a használhatatlanná vált gyalogjárda
felújítását végezzük el.
Jelenleg a nagyobb esőzéseket követően, a csapadékvíz az úttesten összegyűlik, ami nem csupán a gyalogos forgalmat
nehezíti, de az aszfaltburkolatot is nagymértékben károsítja. A csapadékvíz-elvezető árok és a betonjárda kiépítésével a
jövőben könnyebbé és biztonságosabbá válik majd a településrész gyalogos megközelíthetősége.
A Sallai utcai járda felbontásából származó használható betonlapokat a Kossuth utcai gyalogjárda továbbépítése során
kívánjuk majd felhasználni.
Kotzó László polgármester

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az Ősi Általános Iskolában a tankönyvosztás időpontja:
2013. augusztus 17. (szombat) 8.00 – 16.00 óra
Felkérik a szülőket, hogy a postai úton kapott csekken fizessék be a könyvek árát, majd a befizetést
igazoló szelvényt a tankönyvosztásra feltétlenül vigyék magukkal, ugyanis a könyvek a csekk
bemutatása után adhatóak ki.
Az osztályonkénti tankönyvlista és a beszerzendő eszközlista az iskola bejáratánál megtekinthető.

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy az Ősi Általános Iskolában a tanévnyitó időpontja:
2013. augusztus 31. (szombat) 17.00 óra
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