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Ballagás - 2013. június 15. 
 

Az Ősi Általános Iskolában 21 nyolcadikos tanuló fejezi be idén általános iskolai tanulmányait,  
név szerint: 

Andrási Dóra              Látó Ramóna 
Balogh Erik              Márkus Andrea 
Beregszászi Boglárka             Punk Julianna Viktória 
Fischer Dániel Ferenc             Schmid Péter 
Gáspár Gabriella             Sebestyén Melissza 
Haag Bence            Simon Elizabet Diána 
Hardi Richárd             Szabó Károly 
Hudák Péter             Szappanos Szonja Éva 
Iváncza Karina             Taszári Krisztián 
Kucsera Bence             Winter Dominik 
Kucsera Vivien             Osztályfőnök: Halász Zsuzsa 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kísérjen további utatokon Benneteket kitartás, boldogság és siker! 
 

ÉVZÁRÓ 2013 
 

 „Embernek lenni pontosan annyit jelent, mint felelősnek lenni. Érezni, hogy a kővel, melyet lehelyezel, a világot 

építed tovább.” – mondta Antoine de Saint Exupéry.   

Biztosan állítom, hogy mi ebben a tanévben sok - sok követ helyeztünk le, és remélem, érzékelhető, hogy a világ általunk 

is épült. Mert a kövek különböző méretűek: az apró homokszemektől egészen a sziklákig, de mindegyikre ugyanolyan 

szükség van az építményhez. A tanévzáró nemcsak ünnepélyes lezárása egy tanévnek, hanem egyben számvetés is. 

A MI ÚJSÁGUNK 
 

ŐSI KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Megállunk ünneplőbe öltözve, hogy valóban ünnepelhessünk. Megünnepeljük azt, hogy mi mindent tudtunk 

megvalósítani.  

A magatartás, szorgalom és tanulmányi eredményekből kiderül, hogy tanulóink és pedagógusaink részéről is igényes, 

eredményes év volt az idei tanév.  

A magatartási átlagunk 4,3 , a szorgalmi átlagunk 3,9, és  a tanulmányi átlagunk 3, 8.  

A tanulmányi munkában az osztályok között az alábbi rangsor alakult ki: 

1. 4. osztály  4, 22 

2. 3 osztály  3,97 

3. 5. osztály 3, 90 

4. 8. osztály 3,86 

5. 6. osztály 3,81 

6. 7. osztály 3.54 
 

Hat kitűnő tanuló vehette át a jutalomkönyveket Vágán Zsuzsanna igazgatónőtől: Andrási Krisztián, Grund Róza, 

Jenei Barbara és Láncz Rebeka, Molnár Anna és Weisz Blanka. 

Az ünnepélyen könyvjutalmat kaptak még: Beregszászi Boglárka, Simon Elizabet, Hudák Péter és Schmid Péter 8. 

osztályos tanulók.    

Sajnos 4 tanulónak nem sikerült a tanév során a követelményeket teljesítenie, ezért javítóvizsgát tehetnek,  illetve 

évfolyamukat  ismételni kötelesek.  

A tanévzárón búcsút vettünk iskolánk 8. osztályos tanulóitól is, akik szeptembertől máshol kezdik a tanévet. 

Pályaválasztásuk során mindenkinek sikerült olyan középiskolába kerülni, amit az első helyen megjelöltek. Így 2 tanuló 

gimnáziumban, 10 tanuló szakközépiskolában és 9 tanuló szakiskolában folytathatja tanulmányait.  

A tanórákon kívül számtalan rendezvényen, kulturális programon és tanulmányi versenyen vehettek részt tanulóink. Ezek 

között megemlíthetjük az autómentes napot, a gyalogos és kerékpáros túrákat, a papírgyűjtést, a korcsolyázást, a 

karácsonyi és húsvéti játszóházat, az ünnepélyeinket, a színházlátogatásokat, a háromhetes „Csillagok, csillagok, szépen 

ragyogjatok” elnevezésű projektünket. Első osztályosaink a balatonfűzfői uszodába jártak. Felső tagozatos tanulóink az 

Erzsébet tábor keretében 4 felejthetetlen napot tölthettek Balatonszárszón.  
 

Tanulóink az alábbi tanulmányi és művészeti versenyeken képviselték iskolánkat: 

-  Nádasdy Napok versenyei Nádasdladányban: 

Meserajz : Balogh Benedek, Csizmadia Sarolta,  Rideg tamás (1.o.) 2. hely   

Angol: Beregszászi Boglárka (8.o.) 1 hely,  Birtalan Dominika (5.o.) 2. hely, Weisz Blanka (6.o.) 2 hely,  Varga 

Dániel  (7.o.) 2. hely 

 - Gábor Áron Napok  versenye  Hajmáskéren:  

Néphagyományainkról szóló vetélkedőn iskolán csapata 3. helyezést érte el. 

A csapat tagjai: Kovács Kitti 5.o., Andrási Mónika 5.o., Molnár Anna 6.o., Weisz Blanka 6.o., Omász Roland 7.o., 

Szili Adrián 7.o., Hudák Péter 8.o., Beregszászi Boglárka 8.o.  

- „Barangolás az információk világában”     -    Kistérségi informatika verseny Ősiben. 

    Beregszászi Boglárka, Simon Elizabet és Sebestyén Melissza 8. osztályos tanulók szerezték meg a 3. helyet.  

-  „Csillagok, csillagok szépen ragyogjatok” -    Kistérségi népdal éneklési verseny Ősiben. 

Büttel Flóra (2.o.) 1. hely, Birtalan Dorotea (2.o.) 3. hely, Pergel Dolóresz (5.o.) 1. hely, Molnár Anna  (6.o) 2. 

hely 

-  Szavalóverseny Peremartonban: 

Balikó Dominik (3.o.) 1. hely, Papirovnyik Lili (3.o)  3. hely,  Molnár Anna (6.o.) 2. hely, Nyári Gergő (7.o.)    3. 

hely  

-  Mesemondó verseny Ősiben: 

    Schmidt Dávid (2.o.) 1. hely                       Jenei Barbara (4.o) 1. hely 

    Egyed Norina (2.o.)  2. hely                        Egyed Antónia (3.o.)  2. hely 

    Őri Róza (1.o.) 3. hely                                 Szilágyi Szonja (4.o.) 3. hely 

    Poór András (1. o.) különdíj                       Sipos Eszter (3.o.)  különdíj 

    Andrási Mónika (5.o.) 1. hely                     Csaplár Dániel ( 6.o.) 3. hely 

    Kovács Kitti ( 5.o.) 2. hely                           Barna Mónika ( 5.o.) különdíj 

-   Bársony István Országos Prózamondó verseny Várpalotán: 

    Iskolánk tanulói különdíjban részesültek. Név szerint: Molnár Anna  (6.o), Csaplár Dániel (6.) és Nyári Gergő (7.o) 

-   Tasner Napok versenyei Öskün: 

     Hudák Péter (8. o.) angolból   3. hely  

-   Területi matematika verseny Pétfürdőn. 

     Weisz Blanka (6.o.) 9. hely,  Varga Dániel (7.o.) 5. hely. 
-   A sportversenyek  sem maradtak ki diákjaink életéből: 

     - kézilabda diákolimpia körzeti döntő  Várpalotán IV. korcsoportos fiúk 3.  hely 

     - kézilabda diákolimpia körzeti döntő  Várpalotán III. . korcsoportos fiúk 3.  hely 

     - labdarúgó diákolimpia körzeti döntő Várpalotán I. korcsoportos fiúk 3. hely 

     - labdarúgó diákolimpia körzeti döntő Várpalotán III- IV. korcsoportos lányok 2. hely 

A gyerekek eredményei után a tantestületünk is elismerésben részesült, mert a pedagógusnap alkalmából a Várpalotai 

Tankerület Igazgatója és Várpalota Polgármestere dicsérő oklevelet adott át „A kiemelkedően színvonalas 

rendezvényekért, a lelkes csapatmunkáért”. Köszönjük, büszkék vagyunk rá. 
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Köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak egész éves segítségét és minden segítő szülő és támogató munkáját. 

Balogh Kálmánnak a víztartályt, Balogh Károlynak a kamerázásokat, Kemenes Zoltánnak az ajándék tárgyakat, Kubik 

Ferencnek az elektromos orgonát, Hári Istvánnak a sok fuvart, Kertész Sándornak a „Tanyát”, Nagy Balázsnak a 

mosógépet, Grund Attilának a homokot és fuvarokat, Bajcsi Dávidnak a fotókat, Futó Lászlónak a Madarak és fák napi 

vendéglátást, Tollner Tibornak az elektromos szakmunkákat, konyhásainknak: Kerekes Józsefnének, Balogh 

Péternének és Tüttő Anitának a süteményeket és teát a rendezvényeinkre, a Máltai Szeretetszolgálatnak a rászoruló 

gyerekek kirándulásának támogatását, a Sportbüfének a karácsonyi ajándékokat, a Családsegítő Szolgálatnak a mikulási 

csokoládékat, a Várpalotai Tankerület munkatársainak és Polgármester Úrnak, hogy biztosították a munkánkhoz 

szükséges feltételeket és minden kért segítséget. Az Ősi Gyermekekért Alapítványnak programjaink pénzbeli 

támogatását, s ezúton azoknak, akik ehhez adójuk 1%-át ide fizették be.  

Most búcsúzunk pár hónapra egymástól, az iskolától, a megszokott élettől. Jó pihenést, kikapcsolódást, feltöltődést 

kívánok a szünidőre!” 
       Homoki Ferencné 
 

                                                        
 

                                                                             „Hívogat az iskola, kapuját kitárja 

                                                                                   kispajtásom gyere hát, menjünk iskolába…” 
 

A gyermek élete első intézményes nevelési rendszere a 

bölcsőde, vagy az óvoda. Ez az első igazi próbája az 

önállósodás terén. A nap nagy részét már nem a 

családjával tölti, hanem barátai, játszótársai és az 

óvodában dolgozó felnőttek társaságában. Ehhez hozzá 

kell szokni, mindenkinek a saját, egyéni ütemében, 

személyisége, neveltetési stílusa és a szülőkkel való 

kapcsolata alapján könnyebb, illetve nehezebb a beszokás. 

Ezen a „krízisen” átjutva indulhat el a gyermek az óvodás 

játékok birodalmába, nyílhat ki előtte a világ, és válhat 

maga is nyitottá a világ felé.  

Az itt töltött 3-4 év feladatunk a gyermekek iskolai életre 

alkalmassá tétele. A játékon keresztül mutatjuk be nekik a 

világot, sokféle technikával ismertetjük meg és 

bontakoztatjuk ki értelmi képességeiket. Segítségül hívjuk 

a zenét, programokat szervezünk, megőrizzük, 

megmutatjuk hagyományainkat, a mozgásra alapozunk és 

arra, hogy tevékenyen, cselekvésen keresztül érjék el a  

 

gyerekek az iskolára alkalmas képességeiket, hogy 

elindíthassuk őket a tanulás útján, kompetenssé téve az elé 

állított lépcsőfokok átugrására.  

A napok rohanó egymásutániságában szinte észre sem 

vesszük, hogy ismét eltelt egy év. Ilyenkor jó egy 

pillanatra megállni és számot vetni az elmúlt év sikereivel, 

netán kudarcaival. Az oviban ugyan nincsenek átlagok, 

helyezések, statisztikával kimutatható eredmények, 

azonban mégis mérhető munkánk eredménye, a gyerekek 

jókedvében, élményeiben.  

A kirándulások, túrák, az ünnepeink, projektjeink mind-

mind arról tanúskodnak, hogy jó Gólyafészek lakónak 

lenni. 

És egyszer elérkezik a nap, amikor a kis gólyák felnőnek 

és kirepülnek. Az idén sincs ez másképp, 15 kisgólya 

búcsúzik 2013.06.14-én egy vidám, játékos, rendhagyó 

Ovi-napon. 

 

Búcsúznak tőlünk, de reméljük sosem felednek Bennünket: 

Nagy Levente,  

Gál András,  

Varga Brunó,  

Hosszú Kevin,  

Szalai Bíborka,  

Farkas Cintia,  

Lilinger Míra,  

Drahovszky Jázmin,  

Marton Zsolt,  

Dömös Csilla,  

Horváth Mária,  

Lapos Hanna,  

Molnár Botond, 

Józsa Patrik,  

Tóth Balázs. 
 

Köszönjük a szülők támogatását, segítségét, sok sikert, kitartást kívánunk az előttük álló évekhez! 
 

„ Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik, 

De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.” 
(Herakleitosz) 

Lőkös Kálmánné intézményvezető 
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Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntései 
 

2013. június 18-i ülésén a Képviselő-testület:  

 Elfogadta az Önkormányzat 2012. évi költség- 

vetésének végrehajtásáról szóló beszámolót, mely 

alapján beterjesztésre került a 2012. évi 

zárszámadási rendelet-tervezet. 

 Pályázat benyújtásáról döntött a sportcsarnok 

aszfaltburkolatú kézilabda pályájának sport-

padlóval való lefedéséhez.  

2013. április 25-i ülésén a Képviselő-testület: 

 Döntött a polgármester illetményéről, a 2010. 

októbere és 2013. áprilisa között végzett 

munkájáért elismerését fejezi ki. 

 Döntött Dr. Várkonyi Zoltán alpolgármester havi 

tiszteletdíjáról. 

 Elfogadta a Polgármesteri Hivatalban végzett 

adóügyi feladatok ellátásáról szóló tájékoztatót   

 Elfogadta Ősi Község Önkormányzata Sport-

fejlesztési Koncepcióját.  

 Elfogadta a Község 2012. évi ellenőrzéséről szóló, 

éves belső ellenőrzési jelentést.  

 Elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2012. évi 

tevékenységéről szóló beszámolóját.  

 Támogatta a Gólyafészek Óvoda és Egységes 

Óvoda-Bölcsőde intézményénél 4. óvodai csoport 

kialakítását.  

2013. május 6-i ülésén a Képviselő-testület: 

 Pályázatot írt ki civil szervezetek támogatására. A 

kiírásra 6 civil szervezet nyújtott be pályázatot, a 

támogatásokról a hatáskörrel rendelkező Ügyrendi 

Bizottság döntött. 

 A falunapi rendezvény időpontját 2013. augusztus 

19. napjában határozta meg. A falunap helyszíne a 

Művelődési Ház. 

 

 

 
 

2013. május 30-i ülésén a Képviselő-testület: 

 Elfogadta Várpalota Kistérség Többcélú Társulása 

Társulási Megállapodásának módosítását.  

 Az Ősi Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda 

Bölcsőde intézménybe felvételt kérő gyermekek 

számának növekedésére tekintettel a csoportszám 

és a felvehető gyermekek számának növelése 

érdekében a további szükséges intézkedésekre 

hívta fel az érintett vezetőket.  

 Úgy határozott, hogy az Ősi Falunap rendezvényen 

vásárosok ne tartózkodjanak.  

 Felkérte a Kulturális- és Sport Bizottságot, hogy 

vegye fel a kapcsolatot az „Ősiért!” Közhasznú 

Egyesülettel, annak egyeztetése érdekében, hogy 

az egyesület milyen feltételekkel tud 

közreműködni a falunapi rendezvény 

lebonyolításában.  

 Utasította a polgármestert és az aljegyzőt, hogy a 

közép- és hosszú távú vagyon-gazdálkodási tervet 

a soron következő ülésre terjesszék elő.  

 az Önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó 

közalkalmazottak, legalább egy év időtartamú 

jogviszonnyal rendelkező nem köztisztviselő 

foglalkoztatottak részére 2013. évre 2013. május 1. 

napjától nettó 8.000,- Ft/hó/fő cafeteria-juttatást 

engedélyezett.  

 Döntött a Bakony Balaton Keleti Kapuja 

Közhasznú Egyesület részvételével megvalósuló 

LEADER pihenő pontok kialakításában való 

részvételről, ezzel együtt játszótér kialakítása iránti 

pályázat benyújtásáról.  

 Elfogadta az Önkormányzat 2013. évi Rendezvény 

naptárának módosítását. 

 Döntött egy fő fizikai dolgozó segédmunkás 

munkakörben való napi 6 órában történő 

foglalkoztatásáról, két hónap időtartamra.  

Döntés civil szervezetek támogatásáról 
 

A Képviselő-testület a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 10/2009. (V. 22.) 

rendeletében Ügyrendi Bizottságát hatalmazta fel a civil szervezetek részére adható pénzügyi támogatások odaítélésére. A 

költségvetésben rendelkezésre álló – civil szervezetek igényeinek előzetes felmérése alapján meghatározott – 5.290.000,- 

Ft összeg felhasználására pályázati kiírást követően 6 kérelem érkezett, melyeket az alábbiak szerint bírált el a Bizottság: 

Pályázó szervezet 

 neve: 

A megítélt pénzbeli támogatás 

célja összege 

Ősi Polgárőrsége Tevékenységének segítése, működésének támogatása céljára 500.000,- Ft 

 

Ősi Petőfi Sportkör 

Tevékenységének segítése, működésének támogatására, 

valamint pályázati önrész (sportpálya és létesítményei felújítása, 

eszközbeszerzés) biztosítása céljára 

3.000.000,- Ft 

Ősi „Andreotti” 

Sportegyesület 

Tevékenységének segítése, működésének támogatása céljára 740.000,- Ft 

Ősi Kolping Család Egyesület Tevékenységének segítése, működésének támogatása céljára 250.000,- Ft 

„Ősiért!” Közhasznú 

Egyesület 

Tevékenységének segítése, működésének támogatása céljára 695.000,- Ft 

A hatodik pályázatot benyújtó Ősi „Gólyahír” Tánc Egyesület bírósági bejegyzése a pályázatok elbírálásáig nem történt 

meg, ezért részükre még nem volt lehetőség támogatás megállapítására. 
Összeállította: Andrásiné Marton Mónika 
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Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…     
   

Mivel telik a Nyár? Nyaralás? Van-e rá idő, pénz, energia?  
 

     
 

 

 

 

 
                                                                                                                                                 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
    
 

 

 

Kerekes Ildikó: 

Egyedülálló anyaként maximum családon belül szoktuk egymást meglátogatni az ország 

más részein egy-két napra, miskolci lévén a rokonokhoz, DE tavaly óta, megváltozott a 

helyzet, amikor is egy nagyon jó lehetőségre figyeltem fel. Lehet pályázni az Erzsébet 

programra. Időseknek, fogyatékkal élőknek, nagycsaládosoknak. Így azóta voltunk 5 napot 

Erzsébet szállodában, Siófokon teljes ellátással októberben. Idén is pályáztam és most július 

elején megyünk Balatonlellére, igaz csak reggelit kapunk, de 7 nap 6 éjszaka ugyanolyan 

Erzsébet szállodába. Lehet, hogy sokan nem is ismerik ezt a lehetőséget, önrészt kell 

befizetni, ami a nyaralás 10%-át teszi ki, mi négyünkért annyit kell fizetnem, hogy ki tudom 

gazdálkodni a bevételeimből. Szerintem ezt mindenkinek ki kellene használnia, aki ezen 

csoportok bármelyikébe beletartozik. 

 
 
 

 

Tompa Gergely: 

Nem szoktunk menni, mert nincs rá pénz, és idő se sok. 

De, ha lehetőségem lenne, persze elmennék. Mindenképpen olyan helyet 

választanék, ahol meleg van. Pálmafák, tenger, homokos part. Szerintem nagyon 

sokunknak ez lenne az ideális nyaralóhely. Ja, és a bikinis lányokról sem 

feledkeznék meg! 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Beke Ferenc és Bekéné Kozma Szilvia Anna:  

Igen, szoktunk menni nyaralni. Igaz a tavalyi évben csak a Balatonig jutottunk el, de 

fantasztikus élmény volt. Most idén, egy csodálatos dolog miatt nem tudunk nyaralni 

menni, a feleségem szülni fog a nyári napokban.  

Mit szoktam a nyáron csinálni? 

Hát elsősorban a munkámra koncentrálok, hogy egyszer eltudjak menni, ha 

nagyobbak lesznek a gyerekeink. A szabadidőnkben pedig gyerekeinkkel 

foglalkozunk. Elmegyünk sétálni, horgászni, bicajozni. Az emberek szerintem ebben 

a világban, ebben a munkanélküliségben nem tehetik meg, hogy elmenjenek nyaralni. 

Ismerek olyan embereket a környezetünkben, akik egyik naptól a másikig élnek. Ők 

sajnálatos módon nem tudnak menni nyaralni. Nekik kellene adni több lehetőséget, 

hogy ők is élvezzék a nyarat. Adományt kellene gyűjteni hátrányos helyzetű 

családoknak.  
 

 

Horváthné Vollein Éva:  

Mi az utóbbi években nyaralni nem voltunk, de minden évben 

kirándulunk pár napot. Megnézni egy kastélyt, vagy csak sétálni a 

tóparton esetleg egy állatkerti séta. Hanna már nagyon élvezi a 

Balatonban a fürdőzést, Enikőnek ez lesz az első "felfedezős" 

nyara, hisz tavaly még elég sokat aludt napközben is. 

 

Szép hosszú, meleg nyarat kívánok mindenkinek! 

Bajcsi Dávid: 

Az idei nyárra még nem terveztem nyaralást, de valamilyen pihenést mindenképp 

szeretnék.  

Nem ragaszkodok a vízparti üdüléshez, legalább annyira szívesen megyek városba. 

Valószínűleg ebben az évben hosszabb nyaralásra nem lesz idő, így inkább több pár napos 

kikapcsolódásokat szeretnék. 
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Föld Napja – 2013. április 22. 

 

Ősi Község Önkormányzata az idén is csatlakozott a Föld Napja alkalmából megrendezésre kerülő országos 

szemétszedési akcióhoz. 

Ezen a napon szép számmal jelentek meg községünk lakosságából a segítők – az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub, a 

Polgárőrség aktív tagjai, a Polgármesteri Hivatal munkatársai – a Polgármesteri Hivatal udvarán, s csatlakoztak az 

akcióhoz a Bakonyerdő Zrt. dolgozói, az Ősi Általános Iskola tanulói.  

Az akcióban résztvevők különböző útvonalakon haladtak végig a településen, s tisztították meg a falu utcáit, árkait.  

Minden résztvevőnek ezúton tisztelettel köszönjük a részvételét! 

 

            
 

 
 

Szépül a falu 
 

Tovább folytatódik községünkben a járdaépítés a Kossuth Lajos utcában. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Virágzó parkjaink 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotzó László polgármester ismerteti a résztvevőkkel az útvonalakat Lakossági érdeklődők, segítők 
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Ősi Petőfi Sport Egyesület 
 

Az Ősi Petőfi SE labdarúgó csapata az utolsó fordulójához ért a 2012-2013-as bajnokságban. 25 lejátszott mérkőzés után 

azonban még mindig nem tudni, hogy a dobogó hányadik fokán végez az együttes.  

A bajnokság kezdete előtt a vezetőség és maguk a játékosok is az első két hely valamelyikének megszerzését tűzte ki 

célul – a reális esély a második helyre volt – ám a tavaszi szezonban az idegenbeli mérkőzéseken sok pontot veszítettünk. 

Vereség Tótvázsonyban és Dudaron, döntetlen Szentantalfán. Ezek a pontvesztések pedig a kitűzött célunkat 

veszélyeztetik. Ugyanis, ha az utolsó fordulóban (Felsőörsön) nem szerzünk pontot, Dudar pedig győzelemmel zárja a 

bajnokságot, úgy a harmadik helyen végezhetünk.  

A rossz idegenbeli mérkőzéseket viszont kompenzáltuk a hazai győzelmekkel. Csak tavasszal 30 gólt szereztünk saját 

pályánkon és csak 4-szer tudták kijátszani a védelmünket. A legnagyobb győzelmet – a most már bajnok – Márkó ellen 

arattuk, akiket az egész bajnokságban senki nem tudott legyőzni, és ha már a gólokról van szó, ne feledkezzünk meg 

Horváth Lászlóról, az együttes csatáráról, aki 42 góljával a bajnokság góllövő listáját toronymagasan vezeti és 

valószínűleg meg is nyeri.  

Az U19-es csapatunk is látható fejlődésen ment keresztül, igaz az eredmények még nem igazán jönnek, de a játékuk 

látványosan javul. Az utolsó fordulóban egy gőzelemmel a 9. helyet is megszerezhetik. Az ifi együttes legeredményesebb 

játékosa Szalai Dániel 18 góllal.  
 

Ami még nagyszerű hír. Május 26-án első alkalommal került megrendezésre Ősiben a Bozsik-torna, ahol hat csapat 

nevezett. Három korcsoportban léptek pályára a csapatok – U7, U9, U11. A kissé hűvös idő ellenére jó hangulatban telt a 

nap és örömmel fociztak a gyerekek.  

Balogh Ádám 

         
                                             U-7                                                                                U-9                                                                              U-11 
 

Az Ősi Petőfi SE labdarúgó csapata II. osztályban a 2012/2013. évi szezonban a 2. helyezést érte el. Az 

eredményhez ezúton is gratulálunk! 

 
 

                                                          
 

Az Ősi „Andreotti” S.E. női kézilabda csapata 4. helyen végzett a Veszprém megyei kézilabda 

bajnokság 2012-2013. évi versenysorozatában. Az alapszakasz lejátszása után csapatunk bekerült 

Veszprém megye négy legjobb csapata közé. A felső ágban rajtunk kívül az Úrkut, Alsóörs és 

Ajka csapata került be. A két bajnokesélyes csatáját (Úrkut és Alsóörs) végül Úrkut nyerte, így 

ők lettek idén is a bajnokok. Második helyen Alsóörs csapata végzett. Csapatunk a bronzéremért 

küzdhetett Ajkával. Idegenben és az ősi pályán is alulmaradtunk, így a negyedik helynek 

örülhettünk. Ötödik lett a Várpalotai B.S.K, 6. Csopak és 7. helyen Nemesvámos csapata végzett. 
 

Ismételten lezárult egy nagyon nehéz év. Csapatunk a 2012 őszi szezont kitűnő játékkal kezdte, ami a 3. helyezést hozta, 

majd a 2013 tavaszi idény elején súlyos sérülést szenvedő kapusunk és csapatkapitányunk Óbíróné Karácsony Ágit 

hosszú időre kell nélkülöznünk. Nagyon keveset tudtunk edzeni, hisz nem volt sehol lehetőségünk, illetve csak nagyon 

ritkán. Végre hazai pályán játszhattunk és edzhettünk, amikor sorra elérte csapatunkat a sérüléshullám. Az aszfaltos pálya 

sajnos olyan állapotban van, hogy több játékosunk megsérült, de ellenfeleink sem szívesen jönnek Ősibe.  

Próbálkoztunk, hisz igazoltunk két kapust és játékosokat. 

Az egész éves teljesítmények alapján szeretném kiemelni pár játékosunkat: Óbíróné Karácsony Ágnest, aki remekül 

védett, amíg meg nem sérült. Kívánjuk, hogy mielőbb meggyógyuljon és újra közöttünk legyen. Továbbá kiemelném 

Forgács Edinát, aki ismételten megyei gólkirály lett. Nagyon jó teljesítményt nyújtott még Pékné Deák Brigitta, Balogh 

Anett, Simon Ramóna, Ujvári Zsuzsanna, Magyarósi Heni. Fiatal játékosaink is hozzájárultak csapatunk 4. helyéhez. 

Óbíróné Karácsony Ági és Forgács Edina ismételten behívót kapott a megye válogatottba. Ágika sajnos az ismert okok 

miatt nem vállalhatja a játékot, viszont Forgács Edina már edzésekre jár a Veszprém megyei válogatottba. Sok sikert 

Edina! 

            Horváth Zoltán 
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Fogathajtó–Vetélkedő 
 

2013. 05. 04-én Fogathajtó–vetélkedő került megrendezésre Ősiben, a 

Kertész-tanyán. 

A szervezők (Farkas Pál, Kertész-Farkas Sándor, Kubik Ferenc, Winterné 

Holler Mónika) visszatértek a hagyományokhoz, a rendezvény csak 

kizárólagosan fogatokról és hajtóikról szólt. Pályabejárás és nevezés után, 

Kotzó László, polgármester megnyitó beszédében a lovas sport 

hagyományainak tovább vitelét, ápolását hangsúlyozta ki. Farkas Pál, a 

vetélkedő levezető bírója, köszöntötte a résztvevőket, és a kilátogató 

érdeklődőket egyaránt és sportszerű vetélkedést kívánva a hajtóknak, 

kezdetét vehette a program, aminek külön szépsége, hogy hintók mérettették 

meg magukat. A vetélkedő bizottsági tagjai: Lukács Adrienn, Csácsi 

Tamásné. A pontos időmérésért, Horváth László volt a felelős. Pályaszolgálat: Szmulai Pál, Simon László, Simon Gábor, 

Kovács Anna, Siliga László. Hangosítás, Tompa Gergely Dj. 

Az egészségügyi felügyeletet Dr. Várkonyi Zoltán Háziorvos, Alpolgármester és Dr. Török Tamás Állatorvos látta el. 

Külön köszönet részvételükért. 

Holler Józsefné a tisztaságért, Winter Norbert az előkészületekért felelt. Köszönjük Siliga Sándor Tápboltosnak, hogy 

rendelkezésünkre bocsájtotta autóját. 

Az idő az előrejelzések ellenére kegyes volt a résztvevőkhöz és a nézőkhöz is, bár sok helyen épp akkor tartandó ballagás 

miatt kevesebben tudtak kilátogatni. Az akadály és vadászhajtás között, finom ebéddel vártuk a fogatok hajtóit és 

családjukat. Konyhaszolgálatosok: Farkas Pálné, Siliga Lászlóné, Kubik Ferenc voltak, segítőik: Kubik Ferencné, Kertész 

Farkas Erzsébet és Acsai Veronika. Papp Róbert - Stangli Bt. és Balogh Anita - Tök Ász büfé ehhez nyújtott támogatást.  

Az egész napos büfét, Kubik Marcsi és a Burger Tanya személyzete szolgáltatta. 

 

A vetélkedő eredményei: 

Akadályhajtás: 

I. Brezonics Pál (Mór) 

II. Völgyesi Balázs (Litér) 

III. Szentesi Vajk (Balatonalmádi) 

 

Vadászhajtás: 

I. Vörös József  (Mór) 

II. Ifj. Vörös József (Csetény) 

III. Brezonics Pál (Mór),  

 

Az első 3 helyezett kupát, minden résztvevő fogat díjszalagot és különlegességként Ősi Kovács Imre- Aranyecset díjas 

festőművész - A Magyar Kultúra Lovagja által vezetett, Ősi Kovács Alkotó Műhely tagjaitól egy-egy gyönyörű festményt 

kapott részvételéért.  

A díjkiosztó után a faluban egy díszmenettel búcsúztak el a fogatok, Ősi Polgárőrsége biztosításával. 

Nagyon köszönjük minden közreműködőnek az önzetlen segítségét! 

Winterné Holler Mónika 
 

 
Ősi „Szépkoruak” Nyugdíjas klub  
 

Az Ősi „Szépkoruak” Nyugdíjas klub, eseményekben gazdag időszakot tudhat maga mögött. Köszönjük az 

önkormányzatnak, hogy az idősekre is gondolva, lehetőségünk volt egy igen érdekes és hasznos Katasztrófavédelmi 

előadáson részt venni, Lukács László tűzoltó százados közreműködésével. A „Csendes gyilkos…”, a Szénmonoxid 

mérgezés volt a téma. 

Június 1-én eleget tettünk egyik szomorú vállalásunknak. A tavalyi évhez hasonlóan, idén is elmentünk Pákozdra 

megkoszorúzni falunk és országunk hősi halottjának, Hidvégi Attilának síremlékét. Még nekünk, kívülállóknak is nagyon 

fájdalmas volt az a pillanat, mikor az utolsó Afganisztánból hazaérkezett csoport kitüntetéseit osztották és adták át, tudva, 

hogy mi olyan szülőket kísértünk el oda, kiknek ebben nem lehetett részük.  

Sajnos a falunak ilyen híressége is van. A sajnálatos tragédia, immáron 15-éve történt. 

Azért vidámabb események is zajlanak a klub életében. Ellátogattunk a várpalotai Thury – várba. Megnéztük a 

Helytörténeti kiállítást, a Vegyész Múzeum kiállítását, és szerencsénk volt látni az ez idő tájt kiállított Salvador Dali 

képeket, melyről igen csak megoszlott a tagok véleménye. 

Holler Józsefné 

Klubvezető
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„Volt egyszer egy Ember, aki egy álmot kergetett..."  
 

Megható pillanatokkal ért véget Zsuffa Tünde Paprika rummal - Egy kalandos  élet címü életrajzi 

regényének könyvbemutatója Ősiben. A szerző, aki a bécsi magyar nagykövetség 

sajtóreferense, hosszú-hosszú ideig dedikált, s közben az emberek szinte megfojtották 

szeretetükkel. Volt, aki a kertjéből hozott neki pünkösdi rózsát, csak mert ismerte a nagyszüleit. 

Volt, aki csak annyit mondott: én vagyok a kovácsmester lánya. Volt, aki lefényképezte a házát, és 

a kép hátuljára ráírta: ő lakik most az író nagyapja, Zsuffa Oszkár cukrászdájában. Igazi „tutti” volt 

ez a végén, bár a megelőző pillanatok is maradandóak lesznek. Kotzó László polgármester 

fogalmazta meg a helybéliek nevében a zsúfolásig megtelt müvelődési házban, milyen 

megtiszteltetés számára, hogy ilyen színvonalas műsornak adott Ősi otthont, és egy Kossuth-díjas 

színésznő, egy nagykövet és egy író mellett állhat. Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi magyar 

nagykövetnek, aki a könyvet bemutatta, külön megköszönte, hogy eljött, hiszen Ősiben még nem 

vett részt hivatalos programon nagykövet. Kiemelte: „polgármesterként büszkeséggel tölt el, hogy sok híres ember neve, 

életpályája kötődik ehhez a kis faluhoz. Kubik Anna (aki most is jelen volt és részleteket olvasott fel a kötetből) 

színésznő, Kévés György és Erdélyi Zoltán Ybl-díjas építészek, Kajári Gyula Munkácsy-díjas grafikus, Fekete Laci, 

Magyarország. legerősebb embere, Lakinger Lajos a válogatott focista. Külön öröm számomra, hogy a lista Zsuffa Tünde 

személyével most már egy tehetséges íróval is gyarapodott. Igen, Ősinek már írója is van, hiszen Zsuffa Tünde Ősihez 

tartozik”. 

No, de mi is történt Ősiben? 

A történet úgy nyúlik a messzi múltba, hogy a jelenben kezdődik. Zsuffa Tünde néhány hónapja könyvet írt édesapja 

kalandos életéről, illetve arról a személyes történelemről, amely mindig fontosabb és lényegre törőbb a nagy, átfogó 

munkáknál; mert a személyes sors életerejében mutatkozik meg a történelem valódi súlya. Ha az erősebbnek bizonyul az 

embernél, akkor feleslegesen hajt végre változásokat; de ha az embert emeli magasabbra, akkor kiérdemli az emlékezést. 

Valahol itt fogalmazhatjuk meg Zsuffa Tünde könyvének mottóját, esszenciáját; persze, ennél jóval gazdagabb élményt 

nyújt. Ezt érezték át az ősiek is, akik meghatottan igazolták vissza az írónak a kicsit róluk is szóló családregény igazát, 

szépségét, erejét. S fogadták maguk közé, a fehér gólyák otthonába, Zsuffa Tündét, a cukrászmester unokáját, illetve a 

főmolnár unokahúgát. 

Orosz Ilona, a  Pesti Est 

          

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
„Ha jő az este / s megjelennek a csillagok,/ hidd el, ma neked ragyognak / és az égre azt írják,/ BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!" 

 

Otthonában, szűk családi körben köszöntötte Kotzó László Ősi Község Polgármestere és Andrásiné Marton Mónika 

aljegyző 2013. május 30-án a 90 éves Ölveczky Jánosnét, Magdi nénit. Az ünnepeltet a miniszterelnök aláírásával ellátott 

emléklappal és az Önkormányzat virágcsokrával és emléklapjával lepte meg a Polgármester Úr. 

 

Magdi néni történeteit élmény volt hallgatni, melyek 

egy gazdag életutat, szeretetteljes családi légkört 

tártak elénk. 

 

Ősi Község Önkormányzata nevében jó 

egészséget kívánunk Magdi néninek! 

 
 

Kubik Anna Kossuth-díjas 

színművésznő olvasott fel 
részleteket a könyvből. A 

háttérben Zsuffa Tünde, a 

könyv írója látható. 

Szalay-Bobrovniczky Vince bécsi 

magyar nagykövet mutatta be a 

könyvet a nagyközönségnek. A 
háttérben Zsuffa Tünde és Kubik 

Anna látható. 

Kotzó László átadja az emléklapot. Magdi néni és családja 
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2013. május 19-én pünkösd vasárnap került megrendezésre – immár 7. alkalommal – Ősi községben a Pünkösdi Lovas 

Kavalkád az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület szervezésében, lebonyolításában.  
 

Mint elnevezése is mutatja, az idei évben is valóban igazi lovas kavalkádnak lehettek szemtanúi a programra kilátogatók. 

Az új helyszínen megrendezésre kerülő rendezvényen két lovas pályán zajlottak a versenyek. Az első pályán izgulhattak a 

nézők a fogathajtás résztevőiért, mind gazdafogat-hajtásban, mind pedig vadászhajtásban. A másik pályán zajlott a hátas 

ügyességi vetélkedő, majd ezen versenyszámok után csikós bemutató volt látható a szabadbattyáni Sárrét Szittyalovas 

Egyesület részvételével. 

A lovas programok zárásaként, „koronájaként” az idén első alkalommal zajlott pünkösdi király választás is, melyért több 

lovas jelentkező is versenybe szállt. Az izgalmas próbák és sportszerű versengés után Ősi Pünkösdi Király Pongrácz 

Gyula lett, aki vándorkupát vehetett át az Egyesület elnökétől. Várjuk őket vissza jövőre is! 
 

A lovas programok mellett az Egyesület kulturális programokkal is 

kedveskedett a látogatóknak. A tér közepén felállított színpadon láthattuk a 

Black Diamond Mazsorett Csoportot, a várpalotai FLASHDANCE 

Tánccsoportot, az ősi Gólyahír Tánccsoportot és Vadrózsák Citera 

Zenekart, ZUM-DANCE Aerobik Csoport Peremarton-Berhida-Ősi 

csoportját. Mindenkinek nagy sikere volt, a közönség nagy tapssal 

köszönte meg a fellépőknek a részvételt.  

Az idei programból sem maradhattak ki a Marathon Tömegsport Egyesület 

várpalotai Kutyaiskola „tanulói”, színes programjuk, bemutatójuk 

ismételten nagy sikert aratott mind a gyermekek, mind pedig a felnőttek 

körében.  

A színpadi műsor és a rendezvény zárásaként Tüttő János és Bee Jay Budai 

adott fergeteges zenés műsort, először Ősi községben ilyen nagy létszámú 

közönség előtt, amit a közönség nagy tapssal és vissza-visszahívással 

köszönt meg. 

A nap folyamán tombolavásárlásra is nyílt lehetőség, melynek egyik fődíja 

egy póniló volt. A póniló boldog gazdája a Renczes-család, akiknek 

szívből gratulálunk!  
 

A rendezvény az idei évben is jótékonysági cél megjelölésével került megrendezésre, lehetőség adódott az Ősi 

Gólyafészek Egységes óvoda és Bölcsőde számára adománygyűjtésre.  
 

Mindezek mellett vásározók kínálták portékáikat, s utazó vidámparkban szórakozhattak az érdeklődök. 
 

Az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület ezúton szeretné 

megköszönni alábbi fő támogatóinak, hogy a rendezvény 

lebonyolításához segítségükkel hozzájárultak: 

Ősi Község Önkormányzata, Ősi Petőfi Sportkör, Rideg 

Tamás, Várpalotai TESCO, Méz Rádió, dr. Török 

Tamás, VILOMA Kft, Ősi Polgárőrsége, minden 

segítőnek, akik segítségre voltak a helyszín 

kialakításában, valamint fellépőinknek. 
 

A rendezvény szervezője, az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület 

tagjai hangsúlyozták, a szervezésben, lebonyolításában is 

megállapítható volt, hogy az összefogás, segítségnyújtás a 

legnagyobb emberi érték, mellyel ilyen színvonalas és Ősi 

község hírnevét is öregbítő rendezvények jöhetnek létre. 
       

                                                                                                                Andrási Attiláné titkár  

 

 

 

Kenéz József az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület elnök-

helyettese és a boldog póni nyertes, Renczes Viktor és kisfia 
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