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Karácsonyi köszöntő
Karácsonyi álom
/D. Tóth Kriszta/
Hosszú utazás, száguldó táj.
Hó födte fákra, titkos fény száll.
Gyorsan fogy az út, már otthon jársz,
Otthon, hol várnak, készülnek rád.
Sok régi emlék, sok régi hang,
Köztük most újból kisgyermek vagy.
Ez az ünnep legyen úgy szebb, ahogy álmodban látsz,
Egy új világ, hol teljesül, mit vársz.
Egy éjjel, tele fénnyel, mikor szikrázik a hó,
Egy új lap, melyre bármi írható.
Messze valahol, régi dal szól,
Ismerős dallam, egy elmúlt korból.
Hol nem volt rohanás, csak nagy békesség,
Jó volna hinni, hogy létezik még.
Létezik egy csoda, a Karácsony csodája, melynek
beteljesedésére egész évben várunk. Ám ezt a csodát
nem a fenyőfa alá rejtett, színes szalagokkal átkötött
dobozokban, hanem egymásban, önmagunk és
szeretteink szívében találhatjuk meg. Mert az igazi
értéket nem a drága ajándékok, hanem a kedves szavak,
a szerető érzések és az őszinte jócselekedetek jelentik.
Egymásra figyelni és örömet szerezni, ez a legnagyobb
és legszebb ajándék, mit egymásnak adhatunk. Ebben
rejlik a Karácsony igazi csodája.
Tegyünk róla, hogy ez a csoda az ünnepnapokon túl is
velünk maradhasson!
E gondolatok jegyében kívánok magam és Ősi Község Önkormányzat Képviselő-testülete nevében
településünk minden lakójának meghitt ünnepeket, áldott karácsonyt, és valamennyi álmukat beteljesítő,
egészséget hozó, békés, boldog újesztendőt, amelynek legyen vezérfonala a szeretet!
Kotzó László
polgármester
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„…..jászolban fekszik, barmok közt nyugszik ……”

Szeretett Testvérek!
Szent karácsony Isten végtelen emberszeretetét
hirdeti meg! A szent éjszakán földre szállott
maga az Isten, amikor Fiát, Jézus Krisztust a
Szent Szűz e világra szülte. Emberi alakot öltött
s vállalta értünk küldetését, hogy majd a
legnagyobb szeretetet mutassa be, élje elénk
nagypénteken és húsvétkor!
Ez a legnagyobb szeretet és jóság. A szolgát, az
embert jön megmenteni! Visszaadni azt ami
elveszett a bűn által, hogy újra boldog életünk
legyen: örök életünk!
„Jászol, szalma - óriási szegénységet hirdet. Igazán földhöz tapadt nyomorúság ül az istállóban. Érezzük át
e szegénységben a Megváltónak végtelen gazdagságát, azt, hogy őneki nem kell semmi, hogy mindene
megvan. Azért, mert gazdag, azért nem kell neki semmi; azért, mert lélek, szellem van benne, azért nem kell
neki földi kincs.” – írja Prohászka Ottokár karácsonyi gondolataiban. Majd folytatja: „Nem kell neki, mert
jobb kincse van. Ezt hirdeti a kis Jézus: páratlan gazdagságot és függetlenséget! Ezt hirdeti apostola, ki a
földi kincset szemétnek nézi. Természetes, hogy az szemét - de csak a lelkileg gazdag embernek.”
Fel kell tennünk a kérdést önmagunk felé: Mi (Ki) a
mi kincsünk? Mire vágyódik szívünk? A betlehemi
kis Jézus tudja a feleletet, s el is mondja nekünk, ha
megkérdezzük Őt!
Az igazi boldogság ott rejtezik a betlehemi
jászolban. Isten elküldte szent Fiát, azért, hogy
rádöbbentse ezt a világot a szeretet mindent
felülmúló erejére. Bármilyen szerényen és szegényen
lássuk Őt a kis jászolban, Ő mindenkinél nagyobb
kincset oszt ki ma is nekünk, ha kérjük Őt!

Kérjük hát bátor szívvel és lélekkel, és mi leszünk a legboldogabbak ezen az egész világon! Ezt kívánom
minden ezen sorokat olvasónak az idei szent karácsonyi ünnepen és minden kedves hívünknek és
szeretteiknek!
Imádságos szeretettel:
Beke Zsolt
H. esperes – plébános.
Kelt, 2013. Karácsonyán.
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Templomszentelőre
Gyermekkoromban, vasárnap reggelenként, arcomat megsimítva azzal
ébresztett nagyapám, hogy „Jó reggelt kis legény, mennünk kell már a
templomba!” Egyik alkalommal aztán megkérdeztem Tőle, „Mond papa,
miért járunk mi templomba?” Elmosolyodott, majd ezt felelte; „Hogy
miért járunk templomba? Hát azért drága kis unokám, mert ott kezdődik
és ott is végződik minden.” Akkor még nem igazán értettem, hogy mit is
akart ezzel mondani az én bölcs, falusi-tanító nagyapám.
Aztán ahogy korosodtam rájöttem, hogy mennyire igaza is volt! Valóban a
templom végig kíséri egész életünket, itt kezdődik, és itt is végződik az
életünk. Kereszteléskor itt írják be nevünket az élők sorába, a párunkkal itt
kötjük össze életünket, s végül a temetésünkkor itt búcsúznak el tőlünk
szeretteink.
Az elmúlt évszázadok során, ebben az Ősi templomban is számtalan ember élete pergett már le. Sok
mindenről mesélhetnének nekünk ezek az ódon falak; örömről, szeretetről, boldogságról, gyászról és
fájdalomról.
Ez a templom minden korban biztos menedéket, vigaszt, megtisztulás és a lelki békét nyújtott az itt élő
emberek számára melegével, szeretetével mindig szívesen befogadta a hívőket, a tévelygőket, a bajban
lévőket és a lelki támaszra szorulókat.
Ez a templom már mindennapi életünk meghatározó elemévé vált, mely ezernyi szállal, szervesen kötődik
hozzánk, részünket képezi, akár csak ez a kis falu, és ez a táj.
A történelem viharai, épp úgy megtépázták a templomot, mint a körülette élő embereket. A háborús károk, a
leomló vakolat, a roskadozó eresz, mind-mind jelezték, hogy tenni kell valamit.
Az ősi római katolikus gyülekezet tagjai lelkiismeretes, jó szándékú és segítőkész emberek. Mindig
szívükön viselték az egyházközség és az egész faluközösség sorsát. Nem hagyhatták, hogy templomunk az
enyészet martaléka legyen, ezért már több mint egy évtizeddel ezelőtt megfogalmazódott bennük
felújításának gondolata.
A tervezői munkák Károly atya nevéhez, szolgálatához kötődnek. A templom felújítási munkálatait azonban
már Zsolt atya irányította. Rá hárult az engedélyeztetés bonyolult eljárásrendszere, az anyagi források
előteremtése, és a kivitelezői munkálatok koordinálása.
Több mint egy évtized kemény munkájának gyümölcseként ma elérkeztünk a legszebb pillanathoz, a
megújult és megszépült templomunk megáldásához, megszenteléshez.
Ősi község Önkormányzata nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm mindazok munkáját, akik
szolgálatukkal, közbenjárásukkal, anyagi támogatásukkal hozzájárultak templomunk felújításához! Külön
köszönöm az állami és egyházi vezetőknek, hogy ezekben a nehéz időkben is anyagi forrást biztosítottak a
munkálatokhoz!
Polgármesterként rendkívül büszke vagyok rá, hogy községünk ismét gazdagabbá vált. A megújult templom
falunk ékessége lett.
Az Ősi római katolikus gyülekezet településünk egyik meghatározó, helyes és követendő értékrendet
képviselő közössége, ezért rendkívül fontos mindannyiunk számára.
Az egyházközség munkájához a továbbiakban is sok sikert, erőt, egészséget, a felújított templomban pedig
gyarapodó közösségi életet kívánok!
Kotzó László
polgármester
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Ifjú Mikulás Ősiben
Ősi - Ismét a település rászoruló gyermekeit ajándékozták meg az immár hatodik éve
megrendezett Mikulás-ünnepségen, mely a közösségi helyiségben került
megrendezésre.
A hagyománynak számító rendezvénynek egy községben élő fiatalember, Beke
Ferenc az értelmi szerzője. Ezúttal is ő személyesítette meg a piros ruhás, ősz
szakállú Mikulást, a meghívást elfogadó gyermekek legnagyobb örömére. A
szervezésben oroszlánrészt vállaló Beke Ferenctől megtudtuk, a Mikulás-ünnepséget
nem hirdetik plakátokon, a rászoruló családok minden évben személyre szabott
meghívót kapnak, az invitálást idén közel húszan fogadták el.
A meglepetések mellett verses műsorral is kedveskedtek a gyerekeknek, Andrási
Attiláné (Erika) és kis gyerekei, Andrási Gábor és Andrási Krisztián mesét mondott
az apróságoknak. Persze a gyermekek sem érkeztek úgymond üres kézzel, hanem
rajzokkal és dalokkal.
Beke Ferenc elmondta a jól sikerült ünnepséget követően is folytatódik a karácsonyi
készülődés.
Támogatóink: Bekéné Kozma Szilvia Anna, Beke Ferenc, Andrási Attiláné
Köszönettel: Beke Ferenc

Háziorvosi rendelés Ősiben
2013. december 30. (hétfő) 08.00 – 11.00
2013. december 31. (kedd) 11.00 – 13.00
Rendel: dr. Szalai Marianna háziorvos. Sürgős esetben megkereshető, ill. telefonon hívható 16.00 óráig:
06-30/539-7822, 88/592-900. 16.00 órától központi orvosi ügyelet a Várpalotai régi SZTK épületében
Telefon: 88/412-104. Sürgős esetben mentők: 104

Szakrendelések ünnepek közötti rendelési ideje:
Várpalotán szakrendelések rendelései 2014. január 6-ig szünetelnek a sebészeti szakrendelés kivételével.
Sebészeti szakrendelés: 2013. december 30. (hétfő) Új Kórház 8.00 – 15.00
Fogorvosi rendelés a két ünnep között szünetel, első rendelés: 2014. január 6. Sürgős esetben fogászati
ügyelet: Veszprém, Halle u. 5/E. telefon: 425-228. Rendelés: szombat, vasárnap és munkaszüneti napokon
08.00 – 14.00
Gyógyszertárak nyitva tartása: 2013. december 24-én 12.00 órától ügyeleti nyitva tartás 2013. december
29-ig, 2013. december 30-án: szokásos munkarend szerint. 2013. december 31-én: szombati munkarend
szerint, ezt követően ügyeleti nyitva tartás.
Ősi Polgármesteri Hivatal Ügyfélfogadása
2013. december 30. (hétfő) 08.00 – 16.00
2013. december 31. (kedd) 08.00 – 12.00
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