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Az ENSZ 1991-ben hirdette meg az Idősek Világnapját, s azóta a Föld szinte minden országában megemlékeznek október 

elsején a szépkorúakról. 

 

Tisztelt Szépkorúak! 

 

Tisztelettel és szeretettel köszöntjük Önöket Idősek Napja alkalmából!  

 

Köszönjük szeretetüket, gondoskodásukat, odafigyelésüket. Önök óvtak, s óvnak bennünket, s figyelik, vigyázzák életünk 

lépteit. Figyelő tekintetük végig kísér útjainkon, számíthatunk Önökre örömben-bánatban. Az Önök szeretete, példája 

segít bennünket abban, hogy gyermekeinket boldog, szeretetteljes környezetben nevelhessük.  

Számítunk szeretetükre, törődésükre, s mindezt igyekszünk is meghálálni egy mosollyal, egy öleléssel, s kifejezni, hogy 

mindent köszönünk.  

 
Osvát Erzsébet: Meséltél és meséltél 

  

Velem voltál 

örömömben. 

Velem voltál 

bajban. 

Velem voltál 

ha sírtam, 

velem, ha 

kacagtam. 

Meséltél 

és meséltél 

igazakat, 

szépet. 

 

Kívántam, 

hogy a meséd 

sose érjen 

véget. 

Mit adtam én  

cserébe?! 

Te azt sosem  

kérdted. 

De talán a 

két szemem 

elárulta 

néked. 

 
Minden „szépkorúnak” ezúton is nagyon sok boldogságot, örömet, sok mesélős délután, estét, valamint nagyon jó 

egészséget kívánunk! 

 
 

Tisztelt Szépkorúak! 
 

Ősi Község Önkormányzata 2013. november 8-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 

 

A MI ÚJSÁGUNK 
 

ŐSI KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntései 
A Képviselő-testület 2013. június 27-i ülésén 

§ úgy döntött, hogy nem kíván élni a települési 

értéktár létrehozásának lehetőségével 

§ elfogadta Ősi Község Önkormányzata közép- és 

hosszú távú vagyongazdálkodási tervét 

§ felülvizsgálta a Közép-Duna Vidéke Hulladék-

gazdálkodási Önkormányzati Társulás Társulási 

megállapodást, azt módosította 

§ a Gólyafészek Óvodában a 2013/2014-es nevelési 

évre indítható csoportok számát négyre emelte és a 

pedagógusok létszámát 7 főben határozta meg, 

ennek megfelelően módosította az intézmény alapító 

okiratát. 

§ Módosította az Ősi Általános Iskola állami 

fenntartásba vételével összefüggő intézmény átadás-

átvételről szóló megállapodást 

§ Hozzájárult, hogy az Ősi „Gólyahír” Tánc Egyesület 

nevében Ősi település neve szerepeljen.  

§ úgy határozott, hogy az Önkormányzatnál 

alkalmazott munkavezetői feladatokat ellátó 

közfoglalkoztatott részére 2013. június 1. napjától 

2013. szeptember 30. napjáig 8.000,- Ft/hó/fő 

cafeteria-juttatást engedélyez, Erzsébet-utalvány 

formájában.  

§ pályázatot írt ki a 2013. évi Falunap rendezvényen 

büfé biztosítására.  

§ úgy döntött, hogy Kukucska Györgyné kérelmét az 

általa szervezett rendezvény pénzügyi hozzájárulása 

iránt támogatni nem tudja, mert nem áll 

rendelkezésére költségvetési lehetőség e célra. 

§ az Ősi Önkormányzat által alapított kitüntető 

címekről, díjakról szóló 4/2002. (IV. 25.) Ör. 

rendelete alapján döntött kitüntető címek, 

elismerések adományozásáról: 
Tekintettel Ősi község gazdasági viszonyainak 

stabilizálása érdekében nyújtott segítségéért, 

munkája elismeréseként „ŐSIÉRT”díjat 

adományozott 

 Talabér Márta országgyűlési képviselő   

 dr. Kontrát Károly államtitkár  

 Siliga Sándor üzletember részére. 

Tekintettel arra, hogy Ősi közfeladataiban 

kiemelkedően hasznos munkát végzett, valamint Ősi 

községért végzett példamutató munkája 

elismeréseként Beke Zsolt római katolikus h. 

esperes-plébános részére „ŐSI NÍVÓDÍJA”díjat 

adományozott.  

Elismerő okleveleket adományozott a felsorolt 

személyeknek: 

Erdélyi Vilmos ősi lakos részére, aki Ősi község 

közterületeinek, parkjainak gondozásáról, parkjainak 

virágosításáról folyamatosan önzetlenül, 

ellenszolgáltatás nélküli gondoskodik,  

Mónus Gyula, a Metáltec Kft. ügyvezető igazgatója 

részére, aki az önkormányzati közfeladatok 

ellátásához térítésmentes fémipari munkákkal, a Kft. 

által adományozott tárgyakkal folyamatosan 

hozzájárult,  

Tímár József, a Palota Mező ügyvezetője részére, 

aki folyamatos segítséget nyújtott Ősi község 

közterületeinek rendben tartásához, a települési 

rendezvények lebonyolításához,  

Tolner András ősi lakos részére, aki az Ősi Petőfi 

Sportkör sportolójaként, szakmai vezetőjeként, 

edzőjeként évtizedek óta önzetlen munkájával segíti 

a település sport-életét  

Az elismerések mellé szerény emléktárgyak kerültek 

átadásra. 

A Képviselő-testület 2013. július 22-i ülésén 

§ megtárgyalta Ősi Község Önkormányzata belső 

kontrollrendszerének kialakítása, valamint egyes 

kontrolltevékenységek és belső ellenőrzés működése 

tárgyú ellenőrzéséről szóló Állami Számvevőszéki 

jelentést, elfogadta ennek megállapításaira készült 

intézkedési tervet.  

§ A Pearl Dance Egyesület részére 2013. július 20. 

napján megrendezésre került Retro Disco céljára a 

Művelődési Házat térítésmentesen bocsátotta 

rendelkezésre. 

§ a Művelődési Ház bérleti díját nem üzleti célú 

igénybevétel esetére egy napos igénybevétel esetén 

hétvégi napokon 12.600,- Ft/nap összegben 

határozta meg.  

§ úgy döntött, hogy vagyonának optimális védelme 

érdekében megbízza az Optimális Biztosítás 

Portfolió Kft-t biztosítási igényei és érdekeinek 

folyamatos teljesülése érdekében képviseletével.  

§ úgy határozott, hogy a könyvtári feladatok ellátása 

és közművelődési feladatok lebonyolítása érdekében 

pályázatot ír ki. A megbízásos jogviszony 

betöltésére 2 pályázat érkezett, Andrási Attiláné 

pályázóval a megbízási szerződés megkötése 

megtörtént, 2013. augusztus 15. napjától 

2013.december 31. napjáig terjedő időre. 

§ a Várpalotai Közüzemi Kft-vel Ősi község 

közigazgatási területén a települési szilárd hulladék 

gyűjtésére, elszállítására és ártalmatlanítására kötött 

közszolgáltatási szerződést a hulladékról szóló 2012. 

évi CLXXXV. törvény 90.§ (4)-(5) bekezdése 

alapján 2013. július 30. napjától számított hat 

hónapos határidővel felmondta.  

2013. augusztus 12-i ülésén:  

§ Balogh Kálmán képviselő egy havi tiszteletdíját 

felajánlotta a 2013. évi Falunap kiadásainak 

fedezetéhez, melynek átcsoportosításáról döntött. A 

további fedezetet az Önkormányzat általános 

tartaléka terhére biztosította.  

§ A közterületek használatáról szóló rendeletet 

módosítva biztosította a vásárosok, mutatványosok 

részére a búcsú napján az ingyenes 

területhasználatot. 

§ úgy határozott, hogy az Ősi Búcsú rendezvényhez, 

azon felül, hogy kedvezményt biztosít azzal, hogy 

helypénz beszedésére nem kerül sor, további 

önkormányzati hozzájárulást nem kíván hozzátenni.  
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§ az Ősi Polgármesteri Hivatal létszámát a jogszerű, 

hatékony feladatellátás biztosítása érdekében 2013. 

augusztus 1. napjától a korábbi 8,5 fő helyett 9 

főben állapította meg.  

§ megbízta Rózsa Sándor tűzvédelmi szakértőt a 

sportcsarnok építési engedélyének meghosszabbítása 

érdekében az épület tűzvédelmi jogszabályoknak, 

előírásoknak való megfelelőségét igazoló 

tűzvédelmi dokumentáció, tűzvédelmi műszaki 

leírás elkészítésével.  

2013. augusztus 29-i ülésén: 

§ A több település által közösen használt, Várpalota 

szennyvíztisztító telepen lévő, kistérségi feladatokat 

ellátó iszapvíztelenítő rendszerére vonatkozó 

megállapodást fogadott el.  

§ felhatalmazza Kotzó László polgármestert, hogy a 

versenypiaci beszerzési eljárás lebonyolítása 

villamos energia beszerzés tárgykörben szerződést 

kössön Sourcing Hungary Szolgáltató Kft-vel két év 

időtartamra 2014. január 01-től 2015. december 31-

ig vonatkozóan.  

§ Elfogadta Ősi Község Települési Esélyegyenlőségi 

Programját, valamint a kapcsolódó intézkedési 

tervet. A terv a szeptemberi ülésen módosításra 

került.  

 

 

 

§ Kifejezte azon szándékát, hogy csatlakozni kíván az 

„Itthon vagy – Magyarország, szeretlek!” 

programsorozathoz. A program lebonyolításához 

250.000,- Ft pályázati forrás állt rendelkezésre. 

§ Vámos Tamás közút állapotából adódó gépjárműben 

keletkezett kárigényére vonatkozó előterjesztést 

megtárgyalta. A Képviselő-testület a helyszín 

ismeretében - feltételezve az útviszonyokhoz mérten 

megválasztott sebességet -, a kárigényt nem tartotta 

megalapozottnak.  

2013. szeptember 19-i ülésén:  

§ Pályázat benyújtásáról döntött a Bakony és Balaton 

Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület részvételével 

megvalósuló, A LEADER program és az 

együttműködések népszerűsítése, LEADER 

pihenő pontok kialakítása című projektben, 

melyen belül az Ősi, 587 hrsz-ú területen az 

információs pont mellett játszótér kialakítását 

határozta el. 

§ Kifejezte azon szándékát, hogy a pedagógus 

illetményemelés fedezetét - amennyiben e célra 

állami támogatást nem kap az Önkormányzat – a 

Gólyafészek Óvoda dologi kiadásainak terhére 

történő átcsoportosítással biztosítja.  

 

 
 

Felhívások 
 

 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a járdákon való zavartalan közlekedés érdekében szíveskedjenek az ingatlanukról 

a közterületre behajló növények gallyazásáról gondoskodni.  

 

 
 

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy Ősi Község Önkormányzata a tulajdonában álló termőterületek, mezőgazdasági 

művelésre is alkalmas egyéb területeinek bérletéről pályázat útján kíván gondoskodni. Az érintett területek listája 

megtekinthető az Ősi Polgármesteri Hivatalban.  

 

 
 

Az épített környezet alakításáról és védelméről szóló többször módosított 1997. évi LXXVIII. törvény 9. § (2) bekezdése 

alapján a településszerkezeti tervek felülvizsgálatát, illetve aktualizálását írja elő. 
 

Célja, hogy a korábban meghatározott előírásokat, a kedvező folyamatokat akadályozó rendelkezések szakmai 

felülvizsgálatra kerüljenek, a közösségi célok megvalósítását hatékonyan segítse, a lakossági elvárásoknak feleljen meg. 

A rendezési terv felülvizsgálatához várjuk a lakosság és a vállalkozók módosítási javaslatait, észrevételeit, amelyek 

2013. november 11. napjáig a Polgármesteri Hivatal Ősi, Kossuth L. u. 40. szám alatti címére írásban vagy e-mail 

útján a ph.osi@invitel.hu címre küldhetőek meg.  
 

A jelenleg érvényben lévő Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének Ősi község Helyi Építési Szabályzatáról és 

Szabályozási Tervéről szóló 10/2007. (V. 11.) Ősi önk. rendelet és a kapcsolódó tervdokumentáció fogadónapokon (hétfő, 

szerda 8.00 – 12.00, 13.00 – 16.00, péntek: 8.00 – 12.00 óra) a Polgármesteri Hivatalban megtekinthető. 
 

A beérkezett javaslatokat a Képviselő-testület megtárgyalja. Észrevételeiket és javaslataikat előre is köszönjük. 
 

 

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika aljegyző 
 

mailto:ph.osi@invitel.hu
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A mi kis elsőseink 
 

2013. augusztus 31-én egy maroknyi kis elsős bújt szorosan a szüleihez a tanévnyitó ünnepélyen.  

Tizenkét kis elsőst avattunk fel, akik miután nyakukba akasztottam az „Iskolás lettem” feliratú medált, 

immáron hivatalosan is az Ősi Általános Iskola tanulói lettek. 

Nagy szeretettel köszöntöttük őket és pedagógus kollégáim közreműködésével még egy kis zenés köszöntőt is 

átnyújthattunk nekik! 

 

Ezen évnek reggelén,         

minden jót kívánok! 

Ahová csak nézel, 

nyíljanak virágok! 

 

Még a hó felett is, 

virág nyiladozzon! 

Dalos madár zengjen, 

minden rózsabokron! 

 

 

 

 

Ők az első kis fecskék, akik már az új köznevelési törvény szellemében kezdik meg általános iskolai 

tanulmányaikat. Nekik már mindennapos a testnevelés, választhattak, hogy erkölcstanra vagy hittanra járnak, s 

teljesen ingyen járt az összes tankönyv! 

 

Osztályfőnök: Kapu Bernadett 

Drahovszky Jázmin                                       Farkas Cintia 

Gál András                                                    Horváth Mária 

Hosszú Kevin                                                Józsa Patrik 

Lapos Hanna                                                 Marton Zsolt 

Nagy Levente                                                Szalai Bíborka 

Tóth Balázs                                                   Varga Brúnó 

 

 

 

 

 

Minden szép, minden jó,   

legyen mindig bőven! 

Szálljon áldás reátok, 

mind az egész évben! 
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Az összefogást ünnepelték Ősiben 
 

/NAPLÓ - 2013.08.27./ 
 

A hagyományoknak megfelelően ezúttal is államalapítónk, Szent István ünnepéhez kapcsolódva tartotta jó hangulatú 

falunapi mulatságát a település Önkormányzata. 

  

Az ünnepélyes megnyitóra a szépen feldíszített művelődési házban került sor, amelyet zsúfolásig megtöltöttek az 

érdeklődő helyiek. Nyitányként Kotzó László polgármester köszöntötte a megjelenteket, s Szent Pál apostol szavait idézte. 
  

„Ne azt keressétek, ami széthúz és megoszt benneteket, hanem azt, ami összeköt!” Mi Ősiben így gondolkodunk, hiszen 

pontosan tudjuk, hogy a boldogság kulcsa a saját kezünkben van, kizárólag gondolatainkban és tetteinkben gyökeredzik. 

Közös boldogulásunkhoz azonban mindenkinek hozzá kell tennie valamit, képességei és tudása szerint. Az itt 

megjelentek pontosan tudják, hogy a mára lezárult adósságrendezési eljárás kezdetén hol voltunk, s az elmúlt években 

meddig jutottunk. Megszépültek templomaink, parkjaink, temetőink, bővítettük óvodánkat, és javítgatjuk útjainkat, 

járdáinkat, de még nagyon sok munka vár ránk, hisz településünkön egyetlen játszótér sincs, a sportcsarnokunk építése 

befejezésre vár, s bár nem jó róla beszélni, községünknek nagy szüksége van egy új ravatalozóra is - mondta el Kotzó 

László polgármester. 
 

Köszöntötte az ünnepség résztvevőit, Kontrát 

Károly, a Belügyminisztérium parlamenti 

államtitkára is. Az elhangzottakhoz kapcsolódva 

beszélt az idén lezárult adósságrendezési eljárásról, 

a falu egykori kilátástalan helyzetéről, a település 

vezetőinek példás erőfeszítéseiről, s arról, hogy 

Talabér Mártával, a térség országgyűlési 

képviselőjével együtt mindent megtettek azért, hogy 

Ősi kiszabadulhasson az adósságcsapdából és 

megőrizhesse közösségi létesítményeit. Kiemelte, a 

település boldogan, felszabadultan ünnepelhet és 

bizakodva nézhet a jövőbe. 

  

Ezt követően adták át az önkormányzati 

kitüntetéseket. A település közéletében betöltött 

példamutató szerepéért, valamint az önkormányzat 

közfeladataihoz nyújtott rendszeres és önzetlen 

segítségéért  

Ősi-nívódíjat vehetett át Kotzó László 

polgármestertől Beke Zsolt esperes plébános, 

Talabér Márta országgyűlési képviselő, Dr.Kontrát Károly államtitkár és Siliga Sándor az Ingaforg Zrt. ügyvezető 

igazgatója pedig Ősiért kitüntetést kapott.  

Négyen, név szerint Erdélyi Vilmos, Mónus Gyula, Tímár József és Tolner András az önkormányzat elismerő oklevelét 

vehették át. Kulturális programoknak is tapsolhatott a megnyitóünnepség közönsége, az Ősi Dalkör mellett tehetséges, a 

várpalotai zeneiskolában pallérozódó helyi zenészek is színpadra léptek. 

  

A folytatásban aztán a mulatságé volt a főszerep a művelődési ház udvarán, ahol a verőfényes napsütésben helyi és 

környékbeli zenekarok és tánccsoportok szórakoztatták a nagyérdeműt. Este Csőgör Gábor táncdalénekes operett és 

mulatós műsorának, Zayzon Csaba és Stefancsik Annamária jó hangulatú műsorának, a Nagyberkiből érkezett, s Ősiben 

visszatérő vendégnek számító Sona Sonus Rock Színkör színvonalas produkciójának és a Madzag Bábegyüttes tűztánc 

bemutatójának is tapsolhatott a falunap közönsége. 

  

A település ünnepén a római katolikus templomban hálaadó szentmisét is tartottak, amelyet Márfi Gyula érsek celebrált. 

Megtartották a hagyományos főzőversenyt is az Ősi Kisvendéglő udvarán, ahol ezúttal is finom étkek készültek a 

bográcsban. Közben a gyermekjóléti szolgálat jóvoltából az egészségügyi totón és az aszfaltrajzversenyen tehették 

próbára magukat a fiatalok, de arcfestésre és kézműves foglalkozásra is várták a vállalkozó kedvű gyermekeket. 

 

Szabó Péter Dániel 

 

Ősiért-nívódíjat vehetett át Kotzó László polgármestertől (jobbra) Beke Zsolt 

esperes plébános (Fotó: Szabó Péter Dániel) 
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Kérdések...   Magánemberként... 
 

Beke Zsolt Római katolikus h. esperes-plébános neve a faluban még azoknak sem ismeretlen, 

kik nem járnak templomba, még is szeretném bemutatni Őt, kicsit másképp. 
 

Az embernek úgy tűnik, Te 

mindenhol ott vagy. Mindenben 

otthon vagy pap létedre. 

Pályázatokat írsz és nyersz meg, 

templomot építetsz, kirándulsz. 

Pezsegsz. 

Honnan ez a rengeteg energia? Nagyon jó kérdés. Erre nem 

könnyű válaszolni, de alapjába véve a Jóistentől. Sok időt 

töltünk el felesleges dolgokkal, amik alatt hasznos dolgokat is 

tehetnénk. Hajlamos az ember a lustálkodásra. Én ezeket az 

időket is próbálom hasznosan tölteni. 

Mesélj kicsit a családodról, szülők - testvérek? 

1973.01.27-én Győrben születtem, Anyukám Orfaluból, 

Apukám Koroncóról származott. Apukám, Apátistvánfalván 

volt katona, ott ismerkedtek meg, ott is volt a 

házasságkötésük a helyi templomban. Testvérem nincs. 

Apámat 28 éves korában egy részeg sofőr elütötte és meghalt, 

anyukám egyedül nevelt fel Győrben. Szüleimnek még élnek 

testvérei, Vas megyében és Koroncón él a keresztanyám. 

Hogyan emlékszel vissza, milyen pályára készültél 

gyerekként? 8.-os koromban, bérmálkozás után kezdtem el 

ministrálni, akkor lettem sekrestyés. Győrben az általános 

iskola után kereskedelmi iskolában voltam tanuló, el is 

végeztem a műszaki cikkek bolti eladója szakmát. 3 évig 

dolgoztam a Győri Centrum Áruházban, közben a dolgozok 

szakközépiskolájában leérettségiztem. Először nem 

tudatosan, de a sok jó pap hatására kezdtem el járni a 

templomba. Láttam az ő életüket és a templomi ifjúsági 

csoport hatására ezt a hivatást közelebb éreztem a szívemhez. 

Úgy éreztem, így többet lehet tenni az emberekért 

Hol kezdted el a papi pályát? Győrbe jelentkeztem 

kispapnak, de a Püspök csak 1 év múlva vett volna fel, így 

átjelentkeztem Veszprém megyébe. 1993-ban. Esztergomban 

1 évig, Veszprémben 4 évig tanultam, ahol 1998-ban pappá 

szenteltek. Keszthelyre kerültem, majd,1999 augusztus15.-én 

Várpalotán káplán lettem. Azóta ismerem az Ősieket. 2000, 

október 15.-től Berhidai plébánosként, Berhida, Ősi, 

Nádasdladány, Jenő, Csajág és Küngös tartozott Hozzám. 

2009-ben Nádasdladány, Jenő elkerült, Balatonfőkajárt 

kaptam meg helyettük. 

Mit szeretsz csinálni szabadidődben, hogyan kapcsolódsz 

ki? Van egyáltalán? Hát, amire kell, szakít az ember. 

Szerdánként van szabadnapom, szeretek zenét hallgatni, 

komolyzenét, operát, operettet. Nagyon ritkán eljutok 

színházba is. De szeretek kertészkedni, és kirándulásokat, 

zarándoklatokat szervezek. 

Mit gondolsz változott-e az emberek valláshoz való 
viszonyulásuk az elmúlt 10-15 év alatt? A világ is változik 

ez is átalakul. Olykor a régi, tradíciókon, hagyományokon 

változtatni kell kicsit, hogy értség az emberek. Most a 

hittanra elég szépen jelentkeztek, kezdete lehet egy jó 

közösség kialakulásának. Kérjük Isten kegyelmét, mert hiába 

van sok feladat, ha az emberek erre nem vevők, akkor nem 

lehetne megcsinálni. 

Milyen tanáccsal látnád el azt a fiatalt, aki hasonlóan a 
papi pályára készül? Nagyon körbe kell nézni, hogy mit 

csinálnak a papok. Mi a feladat, legyen reális képe. Az Isten 

emberének kell lenni a világban. A világi dolgokkal is 

tisztában kell lenni, de közben nem szabad elfelejtkezni az 

imádságos lelkületről, ha csak az e világi dolgokkal 

foglalkozik, csak a köveket építi, és nem épül benne a lélek, 

akkor a templomunk gyönyörűen ragyoghat, de üresen áll. 

Tehát ezt a kettőt, az imádságos lelkületet és a gyakorlati 

életet kell összhangba állítani. Imádkozzál és dolgozzál. Meg 

kell találni a kettő közötti egyensúlyt.  Én is erre törekszem. 

Szerinted szükség lenne-e több vallást népszerűsítő 
programra a gyerekek körében? Igen, mi is ezt szoktuk 

csinálni a nyári táborokban. Nem csak az imádság van, 

hanem mellette megismertetünk velük sok mindent. Van a 

mise és mellette vannak a játékok. Kirándulunk, várakat, 

kastélyokat nézünk. 

Hogy áll az Ősi Plébániatemplom helyreállítása? Október 

25 (péntek) 17.00-kor lesz az ünnepélyes Megáldása 

(szentelése) Dr. Márfi gyula Veszprémi Érsek Úr által. Még 

hátra van az új kapu, a terméskő járda a bejáratig, és a 

sekrestyéig, de 10 év után az Ősi templom külső 

helyreállítása befejeződik. A belső része is tervben van, 

kovácsoltvas csillárokat szeretnék. 

Hogyan sikerült ezt elérni? Pályázati pénzekből kb. 97 

millió jött össze ez idő alatt és természetesen adományoztak 

is. A pályázatokat szakemberekkel íratjuk. Be kell 

kapcsolódni a közéletbe és a kapcsolatait használni kell az 

embernek. de talán tettünk is érte valamit, a Jóisten remélem 

nem bánta meg, hogy adott. Az Ősi templom sem ment volna 

egyedül a papnak, ha a hívek nem akarják. Ez egy szép 

példája az összefogásnak. Ahol a templom és a temető 

rendben van, mutatja az ott élő emberek lelkületét. Én nem 

szoktam hirdetni, hogy pénz kell. Anyagi javakat nem csak 

pénzben lehet gyűjteni. A pénz lelketlen, lehet tárgyi 

dolgokkal vagy munkával is segíteni. Nekem is sok segítőm 

volt. Kiemelném Köcski Ferencné Marika nénit, és Feri 

bácsit. Rengeteg dolgot levettek a pap válláról. Marika néni a 

levelezést folytatta, Ő volt az egyszemélyes hivatal. A 

műemlékhivataltól kezdve, az adóhivatalig mindenkivel 

kapcsolatban állt még súlyos betegen is. Szigorúság, 

kedvesség, precizitás jellemezte. Segített Senor Jóska bácsi, 

Nádasdladányból és már egy ideje Kőváriné Ica, aki ezt a 

nagy feladatot elvégzi.  

Említetted, hogy az iskola miatt nem érsz rá. Ez mit is 

jelent? Tanítom a hittant, heti 12 órában. Vannak a 

hitoktatók, és amiket Ők nem tudnak megoldani, megoldja a 

plébános. Balatonfőkajáron, Berhidán, Küngösön, 6-7-8.o 

gyerekeket tanítok, és van felnőtt bibliaóra az 

elsőáldozóknak. 

Mi legyen a zárszó? Ne felejtsük el, a Jóistennek 

tulajdonítunk mindent, Őnélküle semmink nem lenne. 

Mindenki csak annyit tegyen meg, amire képes, de azt tegye 

meg. Ha azt megteszi, előbbre jut a világ.  

 

Nagyon sokat tett Beke Zsolt Római katolikus h. esperes-

plébános Ősiért, aminek kicsit viszonzásaként az „ŐSI 

NÍVÓDÍJA” díjat adományozta Falunapkor Ősi Község 

Önkormányzatának Képviselő-testülete. Kívánunk neki 

további jó munkát és kiváló egészséget, hogy terveit a 

jövőben is meg tudja valósítani. 

Winterné Holler Mónika 
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Magyarország 1300 településéhez hasonlóan Ősi Község Önkormányzata is csatlakozott az országosan 2013. szeptember 

28-29-én megrendezésre kerülő „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” programsorozathoz.  
 

2013. szeptember 28-ára (szombatra) játékos vetélkedőt hirdetett meg az Önkormányzat. A vetélkedőre játékos kedvű 

felnőttek, gyermekek, családi, baráti társaságok, csapatok jelentkezését vártuk.  

A programon Kotzó László Ősi Község Polgármestere köszöntötte a megjelenteket. A vetélkedőn 4 lelkes csapat indult, 

akiknek az Ősi Általános Iskola pedagógusai által összeállított feladatokat kellett teljesíteniük. A feladatok között 

megtalálható volt elméleti, zenei, a községünk életével, községünk híres szülötteivel összefüggő totók, tippelős, s 

ügyességi feladatok is. Az egyik leglátványosabb feladat, melyet teljesíteniük kellett a csapatoknak, hogy el kellett 

készíteniük a zsűri által biztosított anyagok felhasználásával a „Falu tortáját”. Minden csapat gyönyörű alkotásokkal lepte 

meg a zsűrit és saját csapatát. A tortákat a zsűri a külalak, a látvány, s az íz alapján pontozta. Minden tortát a vetélkedő 

végén a csapatok jóízűen elfogyasztották.  

 

     
 

   
 

Látványos feladat volt még a vetélkedő folyamán a gólyafészek építése is, hiszen községünk híres gólyáiról, nagyon sok 

gólyafészek található meg településünkön. Minden csapatnak gyűjtött anyagokból (ágakból, szalmákból) gólyafészket 

kellett építenie, s egy kis „gólyát” kellett beültetnie a fészekbe. Ezt a feladatot is nagy lelkesedéssel hajtották végre a 

csapatok, s nagyon aranyos kis gólyák kerültek a fészkekbe.  
 

 
A kis gólyák 

 

A vetélkedő zsűrijét Vágán Zsuzsanna, az Ősi Általános Iskola Igazgató Asszonya, Kotzó László Ősi Község 

Polgármestere és dr. Várkonyi Zoltán Ősi Község Alpolgármestere alkotta. 

A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt a pontozásokban, hiszen minden csapat nagyon tehetségesnek, ötletesnek 

mutatkozott. Egy-egy pontos eltérések születtek a végeredményben, így a zsűri úgy döntött, nem állít fel sorrendet, 

minden csapatot ugyanolyan ajándékcsomaggal lep meg.  

A szombati vetélkedőt a Mézengúzok Együttes jó hangulatú koncertje, táncháza zárta.  
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Ősi Község Önkormányzata a program keretében rajzversenyt hirdetett az ősi óvodások és általános iskolások körében. A 

beérkezett művek a vetélkedő helyszínén megtekinthetőek voltak.  

Ősi község gazdag civil életét bemutató fényképkiállítás, valamint Ősi községre is jellemző, nagy hagyományra 

visszatekintő kézimunkák egy-egy darabját is megtekinthették a programra érkezők.  

 
 

2013. szeptember 29-én (vasárnap) 20.00 órai kezdettel került sor a vetélkedő és a rajzverseny eredményhirdetéseire az 

Ősi közösségi helyiségben.  
 

Az este „Az Én Magyarországom” című vetítéssel kezdődött, melyben Magyarország, s Ősi község nevezetességei voltak 

láthatóak, s láthatta a nagy létszámú közönség a rajzversenyre beérkezett rajzokat, s a játékos vetélkedő néhány 

pillanatképét is.  
 

A vetítés után Kotzó László Ősi Község Polgármestere köszöntötte a nagyszámú közönséget, majd Andrási Attiláné 

ismertette a rajzpályázat zsűrijének értékelését. A rajzpályázat zsürijét Ősi Kovács Imre, a Magyar Kultúra Lovagja, 

Aranyecset-djas festőművész és Kárpáti Ágnes Márta a Szociális és Népjóléti Bizottság elnöke alkotta.  

 

A rajzpályázaton korcsoportonként az alábbi gyermekek kaptak ajándékkönyvet: 
 

3-6 évesek: 

1. helyezett: Agócs Karina, 

2. helyezett: Őri Réka, 

3. helyezett: Egyed Zétény 

 

 

 

6-9 évesek: 

1. helyezett: Csizmadia Sarolta, 

2. helyezett: Vastag Márk Valér, 

3. helyezett: Büttel Flóra  

 

 

 

10-14 évesek: 

1. helyezett: Fenyvesi Henrietta és 

Vrabec Klaudia, 

2. helyezett: Cserepes Friderika, 

3. helyezett: Andrási Mónika és 

Márkus Eszter 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ősi Kovács Imre egy rajzot különdíjban részesített, melyre egy festményt ajánlott fel. A különdíjban Kovács Kitti Dóra 6. 

osztályos tanuló részesült. 

A beérkezett rajzok közül három alkotó különdíjban részesült, Rideg Tamás, Sipos Eszter és Kolárovics Ármin 

könyvjutalmat kapott. A díjakat Ősi község Polgármestere adta át a boldog nyerteseknek.  
 

A díjátadás után szalonnasütésre vártuk a résztvevőket, akiket a szemerkélő eső sem 

tántorított el e finom vacsora elkészítésében. A gyermekek és felnőttek jó hangulatban 

töltötték az estét, egyre több nyárson készültek, sültek a szalonnák. 

Az este fénypontja a Szent Mihály-napi máglya meggyújtása volt. Ez, az országosan a 

programban résztvevő minden településen 21.30 órakor került meggyújtásra, a 

résztvevők nagy örömére.  

Mindkét nap programjáról elmondható, a résztvevők nagyon jól érezték magukat, újabb 

élményekkel tettek gazdagabbak.  
 

Ezúton szeretnék köszönetet mondani az Ősi Általános Iskola pedagógusainak a 

vetélkedő feladatainak összeállításáért, Katona Péter Igazgató-helyettesnek a 

hangosításért, Csizmadia Margit néninek, Hidvéginé Évának, Horváthné Zsuzsának a 

kézimunkákért, mindkét zsüri tagjainak munkájukért, a Sport Büfé, a Burger Tanya, a Tök 

Ász, a Kisvendéglő, a Marianna Udvar dolgozóinak, hogy segítettek a vetélkedőben 

résztvevő csapatoknak az elrejtett Magyarország tájegységeit megtalálni. 

                                                                

Andrási Attiláné 
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Az Ősi „Andreotti” Sport Egyesület női kézilabda csapata jól sikerült alapozáson van túl. 2013. 

augusztus 17-én Pápán szerepelt csapatunk, ahol 100 %-os teljesítménnyel megnyerte a 

MOTAX Kupát. Rajtunk kívül részt vett még Pápa, Szany és Celldömölk csapata. A gólkirály 

csapatunkból Horváth Kitty lett. Ez a felkészülési torna nagyon jól sikerült, hiszen itt játszottak 

először csapatunkban az újonnan igazolt játékosaink. Szórády Zsuzsanna, Horváth Kitty és 

Szabó Georgina új színt hoztak a csapat játékába. Dr. Mészáros Katalin kiváló teljesítményt 

nyújtott a kapuban, dicséretes a fejlődése. Továbbra is dicsérhető Pékné Deák Brigi, Balogh 

Anett, Gábris Saci, Kenéz Rita, Ujvári Zsuzsanna, Forgács Edina, Vrabec Szilvi, Simon Réka, 

Simon Ramóna.  

Szeptember 3-án este Nemesvámoson szerepeltünk, ahol 38-19 lett az eredmény, javunkra.  

Szeptember 7-én az Ősi „Andreotti” S.E. „Dobos Kálmán” női-férfi kézilabda emléktornát szervezett. Az emléktorna 

alapítói: Ősi „Andreotti” S.E. elnöke Horváth Zoltán, a kézilabda csapat szakmai igazgatója Forgács Ferenc, támogató-

főtanácsadó Böröczky Péter, Dobos Kálmánné, Dobos Krisztina (Fehér Jánosné), Dobos Attila, Dobos Imre. Az 

emléktorna célja: megemlékezni a 2012. márciusában 65 éves korában elhunyt Dobos Kálmánról, az Ősi „Andreotti” S.E. 

női kézilabda csapatának volt edzőjéről és egyik alapítójáról, minden év szeptemberében hagyományteremtő 

kézilabdatorna keretében.  

Az alapító okirat átadása és gyertyagyújtás után elkezdődött az emléktorna. A kezdés előtt a DSE UNIO fitnes csapata 

kápráztatta el a közönséget. Soponyával játszottuk első mérkőzésünket, nem a legjobb játékkal, de végül is négy gólos 

különbséggel győzött csapatunk. Ezután gyermek kézilabdát láthatott a szép számú közönség. Az Ősi „Andreotti” S.E. – 

MOTAX Pápa mérkőzés következett, amit 23:18-ra nyertünk. A második és harmadik helyért nagy volt a küzdelem, de 

végül Soponya 16:12-re győzött a MOTAX Pápa ellen.  
 

A végeredmény: 

I. Ősi „Andreotti” S.E. 

II. Soponya 

III. MOTAX Pápa 

A legjobb kapus: Kovács Rózsa Soponya 

Legjobb játékos: Sárközi Noémi MOTAX Pápa 

Gólkirály: Horváth Kitty Ősi „Andreotti” S.E. 

 

Zárásként ismét a DSE UNIO fitnes csapata adott elő élményszámba menő produkciót. Ezzel még nem ért véget az 

emléktorna, hisz bemutatkozott férfi kézilabda csapatunk is. Az Ősi „Boys” névre hallgató új csapatunk barátságos 

bemutató-mérkőzést játszott a VBSK ifjúsági csapatával.  

Az emléktorna végén felállva tapsolt a közel 300 fős szurkolósereg a játékosokkal együtt, így tisztelegve Dobos Kálmán 

emléke lőtt. 

Köszönet mindenkinek a részvételért. 

 

Veszprém Megyei Női Kézilabda bajnokság mérkőzései: 

 

2013. szeptember 29.  15.00 óra Ősi „Andreotti” S.E. – Csopak 

2013. október 13. 11.00 óra Ősi „Andreotti” S.E. – MOTAX Pápa 

2013. október 20. 15.00 óra Ősi „Andreotti” S.E. – Alsóörs S.E. 

2013. október 27.  Úrkút SK. – Ősi „Andreotti” S.E. 

2013. november 10. 15.00 óra Ősi „Andreotti” S.E. – Veszprém Egyetem 

2013. november 17. 15.00 óra KK Ajka – Ősi „Andreotti” S.E. 

2013. november 24. 11.30 óra Ősi „Andreotti” S.E. – Nemesvámos 

2013. december 1. 15.00 óra VBSK – Ősi „Andreotti” S.E. 

2013. december 8. 15.00 óra Csopak – Ősi „Andreotti” S.E. 

 

Az őszi szezonban nem szerepel csapatunkban Magyarósi Heni és Simon Ramóna. Tolner Anita, Simon Anikó és Kozári 

Klaudia igazolási ügye folyamatban van.  

 

Értesítjük szurkolóinkat, hogy a bajnoki mérkőzéseket Várpalotán játszzuk. 

 

Továbbra is várjuk azokat, akik szeretnének kézilabdázni. 

 

Horváth Zoltán 
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Ősi Petőfi Sport Egyesület 
 

A 2013-2014-es megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság augusztus 25-én rajtolt.  
Az első fordulóban a tavaly előtti bajnok, Nemesszalók csapatához látogattunk. A nyitó meccs sem az 

ifinek, sem a felnőttnek nem úgy sikerült ahogy vártuk. Sajnos mindkét együttesünk pont nélkül zárta a 

fordulót. 

A következő héten az első hazai bajnoki mérkőzésen Balatonkenese volt az ellenfél. Nehéz és szoros 

mérkőzésen sikerült 3:2-es győzelmet aratni. A gólokat Horváth László (2) és Szöllősi József szállította. 

Ifjúsági csapatunknak sem volt könnyű mérkőzése. A tavalyi bajnokság ezüstérmese ellen 1:0-ás vereséget 

szenvedtek, pedig a döntetlen reálisabb eredmény lett volna. Mivel a soron következő fordulóban az Ősi PSE volt 

szabadnapos így két hét után játszottunk újra bajnoki mérkőzést. 

A negyedik fordulóban idegenbe utazott a csapat. Tótvázsony otthonába nem könnyű pontot, hát még pontokat szerezni. 

Mégis játékosaink hatalmas küzdéssel és akarattal megmutatták, hogy itt csak az Ősi PSE hagyhatja el győztesen a pályát. 

A hazaiaknak esélyt sem adva 3:0-ás győzelmet arattunk, a gólokat Simon Róbert, Szöllősi József és Horváth László rúgta 

– Szöllősi esetében a „rúgta” szó enyhe kifejezés. Küzdésből ifistáink is jelesre vizsgáztak, 5:2-es hátrányból tudtak 5:5-

ös döntetlent elérni, amivel megszerezték első pontjukat. 
 

Egy héttel később megint hazai pályán kellett bizonyítani, de sajnos ezúttal a győzelem elmaradt. Nagyesztergár tudta 

véghez vinni azt, amire nem sok csapat képes itt Ősiben, 3:2-es vendég győzelemmel ért véget a mérkőzés, mi pedig 

elkönyvelhettük a második vereségünket a bajnokságban – 4 mérkőzést követően. Viszont ifistáink újból bizonyítottak, 

hogy vesztes állásból is van remény, még akkor is, ha a hátrány két gól. Nagyszerű játékkal meg tudták fordítani az 

eredményt és 3:2-re megnyerték a mérkőzést, ezzel pedig az első győzelmüket is megszerezték. A következő fordulóban 

Felsőörse utazik a csapat. 
 

A bajnokság mellett még a Magyar Kupában is érdekeltek vagyunk. Az első fordulóban Jásd csapatát ütöttük ki 18:0-val. 

A második körben Balatonszöllősre kellett utaznunk, ahol szintén hoztuk a kötelezőt, 6:0-ra tudtunk nyerni. A főtáblára 

való jutáshoz még két mérkőzést kell megnyernünk, amik már jóval nehezebbek lesznek. 
 

Az Ősi Petőfi Sport Egyesület történetében először vesz részt U14-es labdarúgó bajnokságban. Az eddig három 

mérkőzést lejátszó fiataloknak egy döntetlen és két vereség a mérlegük. Együttesünk olyan csapatokkal van egy 

csoportban, mint Veszprém, Alsóörs, Várpalota vagy Balatonfüzfő.  

Balogh Ádám 

 
 

Az Ősi Kovács Alkotóműhely hírei 
 

2013. szeptember 16-án az Ősi Kovács Alkotóműhely, egy 8 fős Irodalmi tagozattal bővült.  

Vezető: W. Holler Mónika 

Művészeti vezető: Hoffmann 

Katalin (Budapest) 

 

Farkas Molnár Terézia (Ősi) 

Erdődi Maya (Várpalota) 

Tóth-Hekkel Aranka 

(Székesfehérvár)  

Dretloff  Zoltán (Székesfehérvár) 

Stancsics Erzsébet (Budapest) 

Szántai Sándor (Budapest) 

 

Alakuló ülésünkön egymás megismerése és komoly műhelymunka zajlott, amit a helyi festő csapat tett emlékezetessé egy 

fantasztikus ebéddel megkoronázva. 

Ezúton köszönöm Kovács Imre, Kertész F. Sándor, S. Varga Gizella – Siliga László, Brilló Erzsébet – Kerekes Miklós, 

Jónás Zsike és Farkas Pál fantasztikus közreműködését. 

 
Köszönet… 

Egy nagyon kedves kérésnek teszek eleget, amikor is ezen hasábokon keresztül tolmácsolom egy hálás ember üzenetét. 

Tóth Ferenc, Dózsa György utcai lakos, betegségéből kifolyólag kerekesszékbe kényszerült. Sajnos ehhez a közlekedési 

adottságok nem voltak megfelelőek az udvarából az utcáig, akadálymentesítésre volt szükség. Segítséget kért az 

Önkormányzattól, amit nagyon hamar meg is kapott. 

Ezúton szeretne köszönetet mondani Kotzó László polgármester úrnak, Andrásiné Marton Mónika aljegyzőnek, a 

Képviselő-testület tagjainak és azoknak a fizikai dolgozóknak, akik gyors és hatékony munkájukkal megkönnyítik a nap, 

mint nap való közlekedést számára.                                                                                           

Winterné Holler Mónika 
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