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A húsvét a keresztények egyik legfontosabb ünnepe, a Krisztus-központú kalendárium központi fő ünnepe.
A Biblia szerint Jézus – pénteki keresztre feszítése után – a harmadik napon, vasárnap feltámadt. A valláson kívül is a
tavaszvárás, a tavasz eljövetelének ünnepe is, amelyet március vagy április hónapban (a Hold állásának megfelelően)
tartanak. A húsvét egybeesik a tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel is, amelynek elemei
a feltámadás, az újjászületés.
Húsvét az azt megelőző időszak, Jézus sivatagi böjtjének emlékére tartott negyvennapos nagyböjt lezárulását jelzi. A
katolikus kereszténységben böjtnek nevezett, valójában „húshagyó” táplálkozási időszak után ezen a napon szabad
először húst enni. (Erre utal a magyar húsvét szó is: a hús magunkhoz vételének első napja.) A böjt utolsó hetének neve:
„nagyhét”, a húsvét utáni hét húsvét hete.
Virágvasárnap a húsvétvasárnap előtti vasárnap, nagyböjt utolsó vasárnapja. Jézus bevonulása Jeruzsálembe, ahol a nép
ünnepelte. Ilyenkor hagyományosan barkát szentelnek, s körmenetben vonulnak be a templomba. Nagycsütörtök Jézus
szenvedéseinek kezdete. E nap egyetlen miséjén elnémulnak a harangok – „a harangok Rómába mennek” – és egészen
nagyszombat délutánjáig hallgatnak. Nagycsütörtökhöz tartozik a lábmosás szertartása – tizenkét öreg ember lábát
megmossák –, melyet még a Habsburg-ház uralkodói is elvégeztek. A szertartás onnan ered, hogy Jézus is megmosta
tanítványainak lábát. Nagypénteknek a néphagyományban is többféle megnyilatkozása van. Az emberek kivonultak a falu
szélén álló Kálvária dombra, megálltak a stációállomások kápolnáinál, végigjárták Krisztus keresztvitelének útját. A
templomokban letakarják az oltárokat. A hagyomány szerint a fiatalok nagypénteken hajnalban a patakra mentek
megmártózni. Aki ezen a napon folyóvízben megmosakodott, az egész évben szerencsés lett. Viszont nem szabadott ezen
a napon állattartással és földműveléssel kapcsolatos munkát végezni, nem szítottak tüzet és nem sütöttek kenyeret sem.
Aztán szombat este újra megszólalhatnak a harangok, megszentelik a tüzet és a vizet. Úgy tartották, hogy akit az „új
vízzel" keresztelnek meg, az egész életében szerencsés lesz. Ezért kapcsolódik még mindig sok helyen a nagyszombati
szertartásba a keresztelés szertartása. Húsvét vasárnapjához tartozott az ételszentelés. A délelőtti misére letakart kosárral
mentek az emberek, melyben bárányhús, kalács, tojás, sonka és bor volt. A húsvéti bárány Jézust, mint áldozatot
jelképezi, a bor pedig Krisztus vérét. A tojás az újjászületés jelképe. Ahogyan a tojásból új élet születik, úgy hoz Jézus is
új életet. A tojás a családi összetartást is jelképezi. A hagyomány szerint a családtagoknak együtt kellett elfogyasztani a
húsvéti tojást, hogy ha valamikor eltévednének, mindig eszükbe jusson, hogy kivel fogyasztották el a húsvéti ételeket, és
hazataláljanak. A pap megáldotta az ételeket, melyek elfogyasztásával fejeződött be a hosszú böjti időszak.
Húsvét hétfőhöz tartozó népszokások például a locsolkodás, a hímes tojás ajándékozás. A víz megtisztító, megújító
erejébe vetett hit az alapja ennek a szokásnak, mely aztán idővel, mint kölnivízzel való locsolás maradt fenn napjainkig.
A tojásfestés szokása és a tojások díszítése az egész világon elterjedt. Más vélekedések szerint a húsvét eredetileg a
termékenység ünnepe, amely segítségével szerették volna az emberek a bő termést, és a háziállatok szaporulatát kívánni.
Így kötődik a nyúl a tojáshoz, mivel a nyúl szapora állat, a tojás pedig magában hordozza az élet ígéretét. A locsolkodás is
az öntözés utánzásával a bő termést hivatott jelképezni.
Húsvéti locsolóvers
Pálinkás jó reggelt kívánok e
háznak,
Főképp a dolgos szülők jól
nevelt lányának!
Elmondom én gyorsan
jövetelem célját:
Megöntözöm most a környék
legszebb lányát.
Kívánok e háznak hát
mindenből eleget,
Főképp békességet, egészséget
és szeretetet!

Húsvéti kalács recept
A tésztához: 140 ml tej (2,8%-os), 11 g élesztő (friss), 30 g vaj (olvasztott),
40 g porcukor, 250 g búzaliszt (BL55), 1 csipet só, 1 db tojássárgája,
10 g vaníliás cukor - bourbon. A kenéshez: 1 közepes tojás , a szóráshoz jégcukor
Az élesztőt felfuttatjuk a tejben. Ehhez a langyos tejbe tesszük az élesztőt, az
olvasztott vajat, és a porcukrot. Elkeverjük, majd 10 percre félretesszük.
Mikor felfutott az élesztő, összeállítjuk a tésztát. A lisztet, sót, tojássárgát,
vaníliás cukrot, és a felfutott élesztős keveréket összeöntjük, sima tésztát
dagasztunk. A kész tésztát két egyenlő részre szedjük. A tészta egyik felébe
kakaóport gyúrunk, a másikba pár szem mazsolát. Kiolajozott edényben kb. 30
perc alatt duplájára kelesztjük a tésztákat. Ha megkeltek két, kb. 55 cm hosszú
rudat sodrunk mindkét tésztából, és megfonjuk a kalácsot. Egész tojással
megkenjük, és ismét 30 percen át kelesztjük.
Kelesztés után másodszor is megkenjük, jégcukorral megszórjuk, majd 30 percen
át sütjük, előmelegített 170-180 C-os sütőben.
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Épülhet a falunk!
Korábbi
lapunkban
értesülhettek
róla,
hogy
Önkormányzatunk 44.000.000,- Ft összegre támogatási
kérelmet nyújtott be a Belügyminisztériumhoz.
Örömmel számolhatunk be arról, hogy a kért támogatást
elnyertük. Azok a települések részesülhettek vissza nem
térítendő támogatásban, amelyek nem vettek részt az
állami
adósságkonszolidációban.
Ősi
Község
Önkormányzata azon szerencsés 38 önkormányzat
egyikének mondhatja magát az ország kétezer lakosnál
népesebb települései közül, akik a belügyminiszter

döntése nyomán a támogatási szerződésüket március
végén aláírhatták, részünkre az elnyert összeg még április
hónapban kifizetésre is került. Azok az el nem adósodott
települések, amelyek idén nem részesültek fejlesztési
támogatásban, jövőre fogják megkapni a nekik járó
összeget.
A fejlesztési forrás főként út, járda építésére, felújítására,
vízrendezési és csapadékelvezetési rendszer kiépítésére,
továbbá épületek felújítására fordítható. A Képviselőtestület az alábbi részletes célokat határozta meg
pályázatában, a felsorolt forrást hozzárendelve:

Megvalósítandó cél
Aszfaltjavítás, felújítás: Árpád u. 300 m, Petőfi S. u. 250 m, József A. u. 700 m, Deák F. u. 380,
Szigetpuszta u. 786 hrsz-ú, jelenleg kialakítás alatt álló belterületi út szilárd burkolattal való ellátása
110 m
Járdafelújítás betonozással vagy járdalapok lehelyezésével gépi és kézi munkával, közfoglalkoztatás
bevonásával: Ladányi u. 880 m, Rózsa u. 370 m, Ságvári E. u. 180 m, József A. u. 700 m, Petőfi S. u.
750 m, Dózsa Gy. u. 770 m
Kátyúzás, úthibák, útszakasz megsüllyedések és megsüllyedt csatornafedlapok kiemelése települési
közutak teljes területén 50 nm, aknakiemelés 10 db
Útpadkák gréderezése a település valamennyi útja 13 km hosszú települési közút mentén gépi és kézi
munkával
Csapadékvíz-elvezető árkok felújítása, rendezése a település egészén (belterületi árkok, övárok 22 km)
gépi és kézi munka segítségével, közmunka bevonásával
Csapadékvíz-elvezető árkok felújítása, rendezése miatti földmunkákhoz munkagép vásárlása
kiegészítőkkel (tolólap, markoló, henger)
Óvodához kapcsolódó parkolási lehetőség kialakítása ároklefedéssel 50 fm szakaszon, 200 nm terület
Óvodaépület csapadékvíz-elvezetés gyűjtőcsatornába az épületfalak felázásának, az épület
állagmegóvásának érdekében
Ősi Polgármesteri Hivatal Tanácsterem belső, balesetveszélyessé vált mennyezeti és fali burkolatának
bontása, új burkolat felhelyezése, padozat felújítása, cseréje
Ősi Polgármesteri Hivatal telefonközpont cseréje félautomata, megfelelő mellékszámmal rendelkező
berendezésre, új telefonhálózati rendszer kiépítése
Ősi Polgármesteri Hivatal nyílászáróinak cseréje az épület energiatakarékos fűtése érdekében
Adatbiztonság érdekében központi szerver és adattároló rendszer kialakítása, valamint szünetmentes
áramforrás beszerzése az Ősi Polgármesteri Hivatal részére
Orvosi rendelő váró és védőnői tanácsadó ablakainak cseréje 8 db hőszigetelt ablakra

Igényelt
támogatás
21.070.000,- Ft

4.350.000,- Ft

700.000,- Ft
4.000.000,- Ft
5.500.000,- Ft
3.500.000,- Ft
500.000,- Ft
200.000,- Ft
2.000.000,- Ft
480.000,- Ft
500.000,- Ft
500.000,- Ft
700.000,- Ft
44.000.000,- Ft

A 44.000.000,- Ft felelős felhasználása jelentős feladatot, kötelezettséget ró ránk, melynek igyekszünk az aláírt
szerződésben foglaltaknak megfelelően a település javát szolgálva mihamarabb maximálisan eleget tenni.

Száraz lábbal az Iskoláig

Elkészült a Kossuth Lajos és a Ságvári Endre utcát összekötő Kis-köz
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Választási eredmények
Ősiben
az országgyűlési képviselők 2014. április 6-i választásán
Szavazókörök:

Névjegyzékbe vett
választópolgárok
száma

Szavazóként
megjelentek száma

Érvényes szavazólapok
száma egyéni jelöltre

Érvényes szavazólapok
száma pártlistás

1. számú szavazókör
2. számú szavazókör
Összesen:

1073
654
1727

553
359
912

546
357
903

551
358
909

Jelölt neve
Báthori István
Scheiring Gábor
Fülöp Richárd
Varga Péter Roland
Puli Diána Klaudia
Kincses Mária Rózsa
Tar Krisztián
Dr. Sinkáné Vati Júlia
Török Mónika
Strasszer Ferencné
Orsós László Vendel
Turcsán József
Csonnó György Ferenc
Cséby Géza Attila
Kepli Lajos
Dr. Kontrát Károly

Jelölő szervezet
SEM
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JESZ
ÚMP
A HAZA NEM ELADÓ
MDU
ÚDP
ÖP
Szociáldemokraták
REND, SZABADSÁG
MCP
MKSZU
EU. ROM
LMP
Jobbik
FIDESZ-KDNP
Összesen:

A pártlista neve
MCP
A HAZA NEM ELADÓ MOZGALOM
PÁRT
SERES MÁRIA SZÖVETSÉGESEI
FÜGGETLEN KISGAZDAPÁRT
ÚDP
FIDESZ-KDNP
SEM
LMP
JESZ
ÚMP
MUNKÁSPÁRT
SZOCIÁLDEMOKRATÁK
KTI
EGYÜTT 2014
ZÖLDEK PÁRTJA
ÖSSZEFOGÁS
MSZP-EGYÜTT-DK-PM-MLP
JOBBIK
Pártlistára leadott szavazatok száma
összesen:

1. számú szavazókör
1
7

Kapott érvényes szavazatok
1. számú
2. számú
Össz.:
szavazókör
szavazókör
6
2
8
68
61
129
1
1
7
2
9
2
2
1
1
2
1
0
1
1
17
20
37
142
92
234
302
177
479

546

357

%
0,88
14,28
0,11
1
0,22
0,22
0,11
0,11
4,09
25,91
53,04

903

Kapott érvényes szavazatok
2. számú szavazókör
Össz.:
1
2
9

1
1
297
1
18
5
2
1
2
2
68
145

2
1
183
18
1
1
5
59
86

3
2
480
1
36
1
1
10
2
1
2
2
127
231

551

358

909

%
0,11
0,99
0,33
0,22
52,80
0,11
3,96
0,11
0,11
1,1
0,22
0,11
0,22
0,22
13,97
25,41
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Költészet napi gondolatok
Magyarországon 1964. óta József Attila születésnapja (1905. április 11.), egyben a költészet
ünnepe. Ezen a napon országszerte rendezvényekkel emlékeznek József Attilára és a költészetre.
Vajon a magyar költészet híveinek táborán, írókon, tudósokon, tanárokon, diákokon kívül kik
fordulnak ma eligazításért a költészethez, mondjuk József Attila vagy Ady Endre verseihez? Szerb
Antal írja valahol, hogy míg a XIX. században a londoni parlamentben, ahol aligha lehetett volna
képviselő az, aki nem ismerte kiválóan az angol jogrend és az angol történelem mellett az angol
irodalmat is, valaki belekezdett egy Shakespeare idézetbe, aztán kissé elakadt, mire az egész
képviselőház kórusban fejezte be a verssort. Vajon mikor idézték utoljára a magyar
országgyűlésben József Attilát vagy Adyt? Abban bízom és reménykedem, hogy mi, akik olvassuk
ezeket a sorokat, az átlagnál gyakrabban veszünk kezünkbe verskötetet, s azt olvasgatjuk is.
Mi a költészet? A költészet, poézis szó görög eredetű, és az alkotni, építeni, létrehozni jelentéseket
hordozza. A költészet sajátossága a tömörség, a hangzásbeli formák, a költői képek és más
formaszerkezetet alkotó eszközök mondattani megjelenítése. Az írásművészet, a költészet mesterségbeli fortélyait
nagyobb titok övezi, hiszen nem tanítják olyan nyilvánosan, mint más művészeti ágakét. Ez nem mindig volt így. Hosszú
évszázadokon át oktattak olyan tárgyakat, amelyek az írásművészet fejlesztését szolgálták. A régi diákok külön
tantárgyként tanulták a poétika, stilisztika, retorika tudományát. Tananyag volt a verstan is, sőt maga a versírás.
Úgy gondolom, a magyar költészetre méltán lehetünk büszkék, hiszen az egyetemes líra elismert része, fordítások révén
sok országba eljut a magyar költői gondolat. Olyan költői nagyságokat adtunk a világnak, mint – néhányat megemlítve –
Balassi Bálint, Csokonai Vitéz Mihály, Vörösmarty Mihály, Petőfi Sándor, Ady Endre, Kosztolányi Dezső, József Attila,
Babits Mihály, Márai Sándor, s még hosszan sorolhatnám. Ezek a költők is hozzájárultak ahhoz, hogy megőrizhettük
magyarságunk legjellegzetesebb elemét, a magyar nyelvet. Őrizzük és ápoljuk nyelvünket, mely főleg az utóbbi
évtizedekben komoly veszélyekkel néz szembe! A napi szóhasználatban egyre kevesebb szót használunk. Olyan szavak,
kifejezések tűnnek el a népnyelvből, melyek hozzájárultak a pontos, választékos kifejezéshez.
Végezetül álljanak itt József Attila sorai, akinek születésnapján emlékezünk meg arról, mennyi mindent kaptunk már és
kapunk a líra gyöngyszemeitől.
„ Te jól tudod, a költő sosem lódít:
Az igazat mondd, ne csak a valódit!”
Homoki Ferencné

Köszönet
Az Ősi Polgármesteri Hivatal dolgozói nevében ezúton is tisztelettel megköszönjük Homoki Ferencnének és az Ősi
Általános Iskola versmondó diákjainak, hogy meglátogattak bennünket és verseikkel széppé varázsolták ezt az ünnepet.
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FÖLD NAPJA – ÁPRILIS 22
Közeledik a sokak számára talán egyre ismertebb nap, a Föld napja. Nem biztos, hogy e cikk
hatására, de remélhetőleg a közeljövőben nemcsak április 22-e, hanem minden nap a Föld napja
lesz és nem kényszerűségből, hanem ösztönösen is odafigyelünk majd egyetlen bolygónkra, melyen
mindannyian élünk. Az első ünnepre 1970. április 22-én került sor, melyen mintegy 25 millió
amerikai vett részt, hogy felhívja a figyelmet bolygónk romló környezeti állapotára. A második
Föld napját húsz évvel később rendezték meg, Magyarországon azóta minden évben megünnepeljük.
Lehet számunkra szebb és fontosabb bolygó a Földünknél, ahol megláttuk a napvilágot, ahol tanúi lehetünk az évek
múlásának, az évszakok változásának, a természet építő és romboló munkájának?! Ezer arcát ismerjük, mégis mindig
meglep bennünket újabb és újabb ajándékaival: lenyűgöző szépségével, gondoskodásával, kényeztetésével és
kedvességével.
Mindez kétségtelenül nagyon kényelmes nekünk, mi több, magától értetődő. Kihasználjuk, amit kaphatunk, elvesszük, de
mit adunk cserébe? Gondoskodást? Odaadást? Tiszteletet? Féltést? Vigyázzunk környezetünkre!

Szelektív hulladékgyűjtés, energiatakarékosság, az ivóvíz óvása, komposztálás. Apró tettek, melyek hitem
szerint eredményekhez vezetnek, ha sokan teszünk így!
Ugyanez a Föld megrettent bennünket haragjával, végleteivel, pusztításaival. Ha a levegőt szennyezzük, vihart kapunk.
Ha vizeinket szennyezzük, betegséget kapunk. Ha erdőinket irtjuk, forróságot és árvizeket kapunk. De mindegyikre igaz:
LECKÉT KAPUNK! Az első leckéket már tapasztalhattuk a középkorban a szennyvíz által okozott pestisjárványokkal.
Az ipari forradalom óta szennyezett légkörünkkel küszködünk, a túlnépesedés fokozódása miatt víz- és élelemhiánnyal
kell szembenéznünk. Mégsem tanulunk belőle!
Azt hiszem, komolyan kellene vennünk az ősi indián mondást, mely szerint: „ A Földet nem őseinktől örököltük, hanem
unokáinktól kaptuk kölcsön!” A Föld és az ember, valamint minden élőlénye közös rendszert alkot, ha azt hisszük, ezt
uralni tudjuk, vagy ezen felül tudunk kerekedni, akkor kevésbé leszünk bölcsebbek az ősembernél, aki harmóniában élt
környezetével.
Viselkedjünk hát felelősségteljes módon Földünkkel!
Homoki Ferencné

2014. április 10-én (csütörtök) 14.30 órakor kezdődött Ősi községben Levente Péter,
Ki kopog? – Kacagó koncert című műsora, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár és az Ősi
Könyvtári, Információs és Közösségi Hely szervezésében. A program a Könyvtárellátási
Szolgáltató Rendszer keretében valósult meg. Az előadás az Ősi Gólyafészek Óvoda
éttermében került megrendezésre, mivel községi könyvtárunk ilyen nagyszámú közönség
befogadására nem alkalmas. A terem elrendezésében a Gólyafészek Óvoda
óvodapedagógusai, s az Ősi Általános Iskola dolgozói és nyolcadikos diákjai voltak segítségemre, Levente Péter
irányításával. A technikai segítséget az Ősi Általános Iskolától kaptam, Katona Péter igazgató-helyettes
közreműködésével, aki végig segítségemre volt a műsor alatt. Külön köszönetemet fejezem ki Runa Eriknek.
A felnőttek és a gyermekek már izgatottan várták a fellépőt. Ki is az a Levente Péter? – kérdezgették a gyerekek. Mi csak
annyit tudtunk nekik felelni, hogy Móka Miki, hisz nekünk, felnőtteknek ő Móka Mikit jelentette, aki elvarázsolt
bennünket akkor, gyermekként még a fekete-fehér televíziózás korszakában műsorával.
Most pedig itt, Ősiben találkozhattunk Vele személyesen.
A kb. 40 óvodás, 40 kis- és felsőosztályos iskolás gyermek, s a kb. 20 felnőtt örömmel, mosolyogva fogadta Levente
Pétert, aki már az első percekben elvarázsolta a közönséget. Magával ragadó személyiségével, közvetlenségével azonnal
szívébe zárta őt az ember.
Meséje szívből jövő, tanulságos volt mindenki számára. Megmosolyogtuk,
amikor magunkra ismertünk az interaktív mesében. A gyermekeket bevonva
a játékba, „anya” és „apa” szerepében és Ő, mint a „gyermekük” játszották el
a mai valóságot, de a szeretet és a család erejét, összetartását kihangsúlyozva.
Így együtt játszottunk, kacagtunk Levente Péterrel ezen a csodás délutánon.
Hamar elrepült az a közel egy óra. A műsor után köszönésképpen
mindenkivel kezet érintett, így köszönve el a kedves és hálás kis közönségtől.
A délután folyamán lehetőség nyílt Levente Péter, Döbrentey Ildikó
könyveinek, CD-jének megvásárlására is, amely hamar elfogyott.
A megvásárolt könyveket, CD-ket kérésre, ahogy önmagát nevezi Levente
Péter, önképző társas lény dedikálta, s szívesen adott autogramot a gyerekeknek, felnőtteknek a műsor plakátjára, s hozott
papírlapra, akik büszkén mutatták azt egymásnak. Szeretettel, s örömmel a szívünkben köszöntünk el egymástól a
műsor után, s reméljük, még találkozunk!
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12-én
(szombaton)
került
megrendezésre az Ősi Könyvtári, Információs és
Közösségi Hely szervezésében a Húsvétváró
program.
A gyerekek húsvéti népszokásokkal ismerkedhettek meg, kisze-báb
készítés, villőzés, locsolkodás hagyományaival, melyről filmet
tekinthettek meg. Ezt követően tojástartókat, szalvétatartót s húsvéti tojást
készíthettek különböző technikával.
A délelőtti jó hangulatot egy kis játékkal, sporttal zártuk az udvaron.
A program nagyon jó hangulatban, sok nevetéssel telt. Szép délelőttöt
töltöttünk együtt.
Andrási Attiláné könyvtáros

Nálunk mindig történik valami …..
Meghívót kaptam egy kiállításra. Én soha nem érek rá, természetesen a megnyitóra sem
értem oda, helyette dolgoztam. A határidős munkák. Pedig a készülődésnek is nap mint
nap tanúja voltam, tudtam, hogy nem hétköznapi lelkesedéssel vetik bele magukat az
előkészületekbe az általam jól ismert Nyugdíjas Klub tagjai korukat, egészségi
állapotukat meghazudtolva. Nem egynapos program volt ez. Egy hét is beletelt, amíg
összeálltak a látnivalók. Igazából a zaftos részleteket bármennyire szerettem volna, nem
sikerült megtudnom, pedig nagyon igyekeztem, soron kívül nem tudtam bejutni a
megnyitó előtt. Utána már csak azt kellett megszervezni Jutka néninek, Évának, Juci
néninek, Ancikának és a lelkes társaságnak, hogy nap közben, hét végén még jó ideig
lehetőséget adjanak az érdeklődőknek.
Egyedül nem szívesen megyek sehová. Nem könnyen, de rávettem a lányom, hogy egy
szombati ebéd után öltözzön fel, és jöjjön velem át a szomszéd kultúrházba. Egy kis
erőszak, és a hétvégi túlóra előtt oda is értem, a 12 éves gyermekemmel. Most már tudom,
hogy egy valódi múzeumot rendeztek be nekünk érdeklődőknek, életképekkel,
szobabelsőkkel, kis konyhával. Láttam általános iskolás teadélutánjaim kedvenc bakelit
lemezeit – Barbara Streisand, Dolly Roll, de volt Szécsi Pál és a 60-70-es évek korongjai.
Persze az én gyerekemnek a „lemez” az a CD. Kazettás magnó, az is történelem! Nekem
meg a kamaszkorom. Elárulom, gyűjtögető családból származom, én magam is a
„valamire még jó lesz” típusú ember vagyok, nehezen válok meg a teljesen haszontalan
tárgyaktól is. Sok mindenről az jutott eszembe, hogy ilyen nekünk is van még valahol.
Hozzá szabad nyúlni a kiállítási tárgyakhoz? – kérdeztem. Ellenállhatatlan kényszert
éreztem, hogy megfogjam, átforgassam, elolvassam, megmutassam a gyereknek az iskolai
tankönyveket, emlékkönyveket, újságokat, de így voltam a tejeskannával, a jó súlyú parazsas vasalóval is. Na meg az
orosz magazin a puha kék lemezzel. Volt vekker régi, régebbi és még régibb, szokol rádió, ami nélkül nem volt a 70-80as években háztartás. Meg aztán volt még szüleim gyerekkorából is jó pár tárgy. Falusi gyerek vagyok, laktunk nádtetős
házban, segítettem a nagynénémnek „sározni” a fal alját, csináltam keverőt a kacsáknak amikor még oviba jártam. Alig
vártam, hogy az idős nagynéném lecserélje a falvédőt a konyhába, szerettem kisgyerekként olvasgatni rajtuk az „örök
igazságokat”. El tudtam most mesélni mindezt a gyerekemnek, ami soha nem jutott volna eszembe csak úgy… ezek
nélkül az összegyűjtött tárgyak nélkül. Pedig még nekem is volt, ami új volt. Sosem láttam még fából kézzel készített
vajköpülőt!
Kb. egy óra volt az életünkből….na meg az az 50-80 év, amiről a mese szólt!
Erről szólt a mese, ez így volt, ez úgy volt, ezzel ezt csináltuk, anyának is volt ilyen…
Köszönöm! Köszönöm mindazok nevében, akiknek megadatott a lehetőség, hogy háromnegyed óra alatt több mint fél
évszázadot tekinthettek át, foghattak kézbe. Tudom, hogy akik dolgoztak az én élményemért, nagyobb érdeklődést, több
vendéget vártak, süteménnyel, üdítővel, és nem mindenki jött el… De mi, jó páran – OTT VOLTUNK.
Andrásiné Marton Mónika
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Mindenki Imre bácsija
Nagyon
régóta
tervezem,
halogatom ezt a beszélgetést.
Számomra fontos és kivételes
ember most a beszélgető
partnerem, egy olyan ember,
akinek az élete és munkássága
példaként lebeghetne sokunk
előtt. Soha nem volt titok az
élete.
Újságok
cikkeiben,
lexikonban is írnak Róla, még
sem árt, ha kicsit újra és újra
felemlegetjük. Jövőre kerek évfordulós Baranyai Imre
bácsi (80) és úgy gondolom ebben a korban az ember
már minden napot úgy fűz fel élete fonalára, mint az
igazgyöngyöt az ékszerész.
- Nem hittem volna, hogy megérem ezt a kort. - kezdi a
beszélgetést, miután hellyel és kávéval kínál, az illemet
maximálisan betartva. - Azt mondta az orvos, ha
megérem a 60 évet, akkor nem szívinfarktus fog
elvinni… - Nagyon megváltozott az életem, mikor
Marika néni meghalt. Most élhettünk volna.
Nyugdíjazása után nem engedték el, még hét évig
dolgozott a negyven év után, úgy hogy egy napot sem
volt táppénzen. Én voltam a beteg, nem Ő! - S szemében
láttam a szomorúságot. Szavak nélkül is értettem mire
utal. Marika néni, már 3 éve nincs köztünk.
Hogyan telnek a napjai? - Van egy menetrendem. Heti
kétszer porszívózok, felmosok. A Te tiszteletedre ma is
felmostam! - mondja komolyan, és ez nekem jobban esik
minden ajándéknál. - Kell az embernek az életébe egy
rendszer, mert különben elveszik. - Minden háztartási
munkát Ő végez, annak ellenére, hogy gyermekei, Bea,
Imi és családja, minden hétvégén Nála jönnek össze. –
Egyedül, az ingeimet nem vasalom, mert azért mindig
leszúrást kapok, hogy éleket vasalok bele. Sokat
kimegyek a temetőbe. Jó, mert mindig találkozok,
ismerős emberekkel, akikkel kibeszéljük magunkat. Ami
rettentő szomorú, hogy egyedülálló férfi nem nagyon
van, nő annál több. Mészáros Miklóssal, Siliga Miklóssal
szoktam beszélgetni.
Megnyugszik kicsit ilyenkor? Nem, de jó érzés
találkozni a régiekkel. Nem járok máshova, kocsma
lépcsőjét nem lépem át. Van nekem egy tartásom. Ha
bementem egyedül tanárként, meghívtak én visszahívtam
és nincs megállás, ennek véget vetettem Mikor már
testületi tag voltam, akkor társasággal mentem be, és úgy
nem jöttek oda. Ősi érdekes falu volt. aki nem volt itt 15
évig az jött-ment volt, nem volt idevalósi, nagyon
nehezen fogadták be az embereket, de akit befogadtak,
azt a szívükbe is zárták. De ahhoz sok idő kellett.
Mint pedagógus, magával ezt nem éreztették?! De, egy
darabig én is így voltam.
Hol élt gyermekkorában Imre bácsi? Bakonyságban.
Kisalföld és Bakony határán egy kis dombos terület.
Kicsi falu, Veszprém megye legszebb települése címet is
elnyerte, sajnos már fele lakosa külföldi. A mi családi
házunk is egy müncheni tv tulajdonosé. Még az istállóból
is szobát csináltak.

Hogy telt a gyermekkora? Miért épp tanár lett?
Nekem tanulnom kellett! Akkora földünk volt, hogy
nekem már gazdálkodásra nem került volna. Egy gyerek
maradhatott otthon, mert ha háromfelé szétment volna a
föld, abból már nem lehetett volna megélni. Ki kellett
törnünk.
Szeretett iskolába járni? Elvégeztem 6 elemit. Mire
végeztem, megszűnt az elemi iskola, bevezették az
általános iskolát. Az elemiből viszont nem lehetett tovább
tanulni. Ezért, a szomszéd községbe, úgy kellett átjárjak,
délelőtt végeztem a 6.-at, délután az 5.-et. Év végén,
Pápán különbözeti vizsgát kellett tegyek, hogy általános
végzettségem legyen. Hetedik osztályba Szentivánra
jártam és Pápateszéren vizsgáztam. Hogy ne kelljen
osztályozó vizsgát tennem, a második szomszéd
községbe 7 km-re jártam át minden reggel, hajnali fél
hatkor, sárba, dűlőúton. Ha valaki gyalogolt életében, hát
én gyalogoltam. Ott végeztem el az általános iskola 8.
osztályát is, majd jelentkeztem a tanító képzőbe.
Falunkból 9-en vagyunk pedagógusok. Vagy pap vagy
tanár lett aki ott élt. Úgy mentem el felvételizni, hogy
még életemben nem ültem vonaton. A vasútállomás a
város egyik végén volt, a tanítóképző meg a másikon. Az
6 km. Nem vettek fel kollégiumba, mert apám kulák
listán volt. Minden nap 22 km-t gyalogoltam, hogy
eljussak az iskolába. Este fél 9-re értem haza és utána
tudtam tanulni, az ennivalóm csak Zsiros kenyér volt.
Hajnalban meg keltem, hogy újra útra kelljek. Most 500
méter miatt nyafognak az emberek. 3.-ba felvettek a
kollégiumba akkor kezdődött az élet, akkor már kitűnő
lettem. Délután volt a kötelező tevékenység énekkar,
sport. stb. Elkezdtünk kántorizálni. Pápa környékére
meghívtak bennünket ebédre, lányos házakhoz. Ezért 30
Ft-ot kaptunk. A kollégium egy hónapra 32 Ft volt, így
egy alkalommal majdnem megkerestem az árát.
Litániáért 15 Ft járt, a kántorizállással együtt 45 Ft jött
össze egy - egy vasárnap. Pápán rendszeresen jártunk a
templomban, amíg ki nem dobtak. Feljelentett egy régi
ávós. A tanárok féltek tőle. Konzervatív tanáraink voltak.
Mikor megvolt az érettségi államvizsga, istentiszteletre
vitt bennünket az osztályfőnökünk. Az osztállyal a mai
napig összetartunk. 5 évente Pápán, más években
egyikünknél tartunk találkozót. Az osztálybizalmi a mai
napig osztálybizalmi. Ő intézte az aranydiplománkat,
majd most a gyémántot.
Mikor került Ősibe Imre bácsi? 1955-ben kerültem
Ősibe, 20 évesen. Akkor végeztem, a tanítóképző 5 éves
volt akkor. Az indítás nekem nem a tanárképző főiskola
volt, hanem a Pápai tanítóképző. Az összes osztálytársam
vezető beosztású lett. Polgármester, író, festőművész,
tanár, Apát.
Az iskola végett költözött ide? Amikor végeztem, nem
úgy volt, hogy pályázni lehetett, hanem megmondták,
hogy ki hova megy. Kiosztották, és 30 főből hárman
maradtunk a megyébe. A többiek szétszóródtak az
országba, az Alföldre, tanyákra. Megyei tanácsnál
letettük az esküt, 3 település Balatonalmádi,
Balatonkenese és Ősi voltak a lehetőségek.
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A többiek a Balaton mellé akartak menni minden áron,
nekem megmaradt Ősi. Mindegy volt, csak megyén belül
maradhassak. Térképet kértem, had nézhessem meg, hol
van. Eljöttem falunézőbe. Veszprémből Pétig vonattal,
onnan a folyó part mentén átgyalogoltam. Szombat volt,
de nyár lévén nem voltak itthon az igazgatóék.
Körbegyalogoltam a települést, aztán este vissza Pétre.
Ott aludtam egy padon reggelig, majd vonatra, aztán
irány haza. Otthon kérdezték, - Na, fiam hová kerültél? –
Mondtam, Ősibe.
Milyen volt az élet az új iskolában? Az iskola, amikor
épült, délelőtt és délután tanítottunk. 300 gyerek volt a
faluban. A József Attila utca tele volt gyerekekkel. Úgy
nevezték, Szív utca. Az volt a fiataloké, most meg alig
találni ott gyereket. Az első osztálytól kezdve a magyaron
kívül mindent tanítottam, 1955- ’58- ig tanító, onnantól
igazgatóhelyettes, majd Dezső bácsi nyugdíjba
vonulásakor igazgató lettem’71-’95-ig, amikor is
nyugdíjba mentem.
Szolgálati lakásban lakott? Nem, dehogy. Albérletben
laktam Fekete Laci anyukájánál, addig, amíg egy nap
odajött hozzám Angéla néni, egy idős hölgy bottal. Azt
mondta,- Tanító úr, ha nem sérteném meg, Mária néni, a
háziasszony kéreti. Nem mennék-e át egy pillanatra.
Szeretne velem beszélni. Akkor mondták, van itt egy
szoba. Van négy gyerek, a legidősebb negyedikes, és
nekem csak az lesz a dolgom, hogy figyeljem a
tanulásukat délután. Egy fillért sem fizettem és teljes
ellátást kaptam Dr. Tölgyesi Imre Komárom Megye
főügyésze házában. Kivételes helyzetben voltam. Én ott
úriember lettem. Édesanyámék nem tudták azt megadni
nekem, amit ott kaptam. Reggel tálcán hozták a reggelit.
Fel kellett írnom egy papírra mikor kelek fel, bekészítve
a mosdóvíz, felkelés előtt egy órával befűtöttek. Három
szolga volt. Uzsonnára rántott csirkét hoztak.
Téliszalámit ott láttam először. Imre bácsi, amikor
hazajött Tatabányáról, volt úgy hogy éjjel 2-ig
beszélgettünk. A gyermekeik nagyon okosak voltak, lett
köztük ügyvéd, orvos. A faluba két év után másodiknak
vettem motort. Csak ruházatra kellett költenem.
Karácsonyra, névnapomra olyan ajándékokat kaptam,
hogy csak néztem. Ott laktam 6 évig. Ezután mondtam
nekem már kellemetlen. A gyerekek már nagyok,
elmegyek én innen a bányász szállóra. Na, itt megint volt
életem. Boza Pista bácsi volt a gondnok. Legény és
leányszálló volt, és itt volt az étterem is. A Palota
szállóról hozták a kosztot. Reggeli, ebéd, vacsora. Két
évig egy bányásztól kapott jeggyel étkeztem, addig, míg
saját kollegám fel nem jelentett a bányaigazgatónál. Ő
aztán berendelt, megkérdezte, hogy tényleg ott eszek-e?!
Elmondtam, hogy Ősiben tanítom a bányász gyerekeket
is, és mivel ott máshol nincs étterem, máshol nem lehet
enni, így oldottuk meg. Megkérdezte az igazgató, még
mit csinálok, elmondtam, hogy vezetem az énekkart ahol
bányászok is vannak. Erre írt egy papírt, hogy mától
fogva ott ehetek, jogosan. Másnak nem adtak. Aki ad az
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kap is. Tudod ez a ház hogyan épült fel? A sportnál
szakosztályvezető voltam, edzősödtem is, de egy fillérem
sem volt. Kiadtam KTSZ-nek pedagógus kölcsönnel a
lakást, készre. A KTSZ-esek azt mondták, amit
megcsinálok itt, alapozás, alapásás, alapbetonozás,
lábazat, azt kifizetik nekem. Tépelődtem, aztán egyik
reggel 5-kor, 64 lapátos ült itt az árokparton. Az én
sportosaim. Akkor már itt laktunk szemben a szolgálati
lakásban, feleségem Marika kétségbe volt esve, hogy mit
ad nekik enni, hisz nem volt pénzünk, ennyi embernek
meg pláne. Szegény Nokta Józsi, Erdélyi Vili bácsi,
Komáromi Gyula, azt mondták, ne aggódjak, mire itt
reggelizni kellene, már nem lesznek itt. Két óra alatt
kiásták, az alap betonozását is befejezték, betonkeverő
nélkül. Két kútból kifogyott a víz. Komáromi Gyuszi
befogta az egyes lovat a tűzoltó lajttal, hordta a vizet
valahonnan. Azután kaptam 10 eFt-ot, így a következő
héten bezsaluzták. Akkor meg mit csináltak. Vettem sört
nekik, abból a pénzből, amit kaptam. Jöttek, hogy
elfogyott, menjek át a kocsmába, vegyek még. Míg
elvoltam, nem tellett el fél óra, mire mentem, már
majdnem kész volt a lábazat. Hát hogyan? Nagy
kövekkel kövezték le az utcát. Hát kérlek, ezek 5 ház elől
felszedték a köveket, és beletették a lábazatba. Akkor
mehettem a tanácselnökhöz. Elmeséltem, hogy mit
csináltak ezek a fiúk. Ajánlottam, kifizetem, ne legyen
belőle baj. Mire Mihály bácsi csak annyit mondott,
dolgoztál Te ezekért a gyerekekért eleget, majd mi
vitetünk helyette. Nekem nagyon sokat segítettek, így lett
pénzem. A KTSZ nagyon jó munkát végzett. Nálunk volt
a raktár, én adtam italt, én tőlem ne lopják el az
alapanyagot, nálam nincs is gond a házzal.
Milyen volt a közösségi élet? Laci házánál én voltam a
mester kőműves. 4 órakor én keltettem fel, hogy kész a
malter, kelljen fel. Végig dolgoztam itt az egész utcát,
vagy edzésen voltam. Elment a nyaram vele, de kellemes
emlékek ezek. Ahogy az életemet végiggondoltam én
többet dolgoztam ingyen, mint pénzért. Szerettem
közösségben lenni, nyüzsögni. Még nyugdíjas koromban
is vittem a gyerekeket versenyezni. Balatonfüred,
Almádi, Sümeg, Zirc is falu volt, 15 évig nem tudtak
bennünket megverni. 130 felnőtt emberrel mentem
versenyre, 2 csuklós busszal. 60 tagú felnőttekből álló
énekkarom volt. Megyei sakkcsapatunk volt. Pápa,
Veszprém, Keszthely ellen. 15 évig én voltam a 3. táblás.
Még színdarabot is adtunk elő, azt is betanultuk. Míg
nem ment le az ujjam, addig a gyerekeknek én játszottam
a farsangi bálon. Volt zenekarunk, bálokban játszottunk
Halász Tibi bácsival, én voltam a harmonikás. Szűcs Zoli
bácsival nagyon sokat dolgoztam. Voltam ingyen községi
könyvtáros, kultúrotthon igazgató Déryné Színház idejárt,
szerveztük az előadásokat. Kézilabda szakedző
minősítést szereztem. Nagy volt ám itt az élet! Én
mindent csináltam itt, Ősiben csak kispap nem voltam. A
gyerekeknek mondom, amikor minket kiengedtek falura,
úgy engedtek el, hogy nekünk mindent kell tudnunk
csinálni, ha kell, még végrendeletet írni is.
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Szolgálni kell a falut, a mindenesei voltunk. A
kollégáktól
kaptam
egy
albumot
nyugdíjba
vonulásomkor, ami csak a társadalmi munkák képeit
tartalmazza.
Amit csinált, azokban sikeres volt. Maximalista?
Sajnos erre is fáztam rá. Amikor ’85- ben infarktust
kaptam, Füreden az orvos kérdezte, mit csinálok.
Elkezdtem sorolni, szerdáig jutottam, amikor is azt
mondta, hogy álljon meg ember, így nem lehet élni!
Mindig készenlétben lenni?! Én a nyári szünetben nem
nyaraltam, hanem nyúztam a gyerekeket. Az egész nyarat
végigkézilabdáztuk. A „Pályán maradni” vetélkedőn 10
évig a megyét nyerték a folyosón tornászó, csúszó mászó
gyerekeink. Amit a kollégáktól megköveteltem, nekem,
annak a dupláját kellett megtennem. Én reggel fél hétkor
az iskolában voltam. Mire becsengettek, végigjártam a
tantermeket minden rendben van-e?! Ma már nem ez a
rendszer. Akkoriban jobban összetartottunk. Ha valaki,
amit csinál, nem szívből csinálja, akkor a fene megeszi az
egészet.
Mikor jött el az iskolából? 1995-ben. Én megkaptam
Ősiben mindent. Nekem nincs haragosom. Volt egy
életelvem: Ha lehet, az emberekkel tegyek jót, de ha
nem tudok jót tenni, akkor legalább rosszat ne tegyek.
Akin tudtam, segítettem. Bejártak hozzám a gyerekek,
akik végeztek is. Könnyű dolgom volt már a
későbbiekben, vagy az öregapját, öreganyját, édesanyját,
vagy az édesapját, már tanítottam. Ezek a gyerekek
teljesen másként álltak hozzá, könnyen lehetett őket
motiválni. Ha versenyre mentünk, nekem nem kellett
buszt bérelnem, mert vitték a szülők a gyerekeket. Hol
van már ez a világ. ’95 után nyugdíjba mentem,
édesapámat gondozni kellett. ’98-ban meghalt szegény.
Laciék vissza akartak hívni, dolgozni, de ezt már nem
vállaltam. Ha szükség volt rám, csak szólniuk kellett, már
mentem is helyettesíteni.
A gyerekek most sem hagyják el! Az erre járó
gyerekeket mindet ismerem. A szomszéd gyerekek is
átjárnak. – Szia, Imre bácsi!- kiabál át Luca is a
túloldalról. Átjönnek, megvendégelem őket, csacsogunk,
aztán átviszem vissza.
Mindenki Imre bácsija… Igen, én mindig Imre bácsi
voltam. Nem mondták, hogy tanító úr, nem mondták,
hogy igazgató úr, csak „Imre bácsi”. Jöttek hozzám ’78ban német vendégek. Egy papírra régebben felírtam
nekik, hogy „Imre bácsi”, fent a Presszónál megmutatták,
az illető beült az autóba, ide hozta a vendégeket hozzám.
Szeret itt lakni? Áldom a sorsot, hogy nem mentünk el
innen. Marika az ÁFÉSZ bér- és munkaügyi osztály
vezetője volt. Át kellett alakítanom az életemet. A
gyerekeket én rendeztem, Marika ment dolgozni. A
kertbe se tudott kijárni. Főzni nem főztem, bár anyám
arra is megtanított, de sok mindent megcsináltam.
Később, amikor Marika néni beteg lett, már főztem is.
Jó, hogy nem mentem el, engem sokfelé csábítottak a
megyébe. Veszprém megyei sport irányítónak, Berhidára
igazgatónak, Palotára műv. osztályvezetőnek. Lejöttek
tanácselnökék üdvözölni, hogy én vagyok a műv.
osztályvezető. Persze ehhez nekem is volt pár szavam és
nem vállaltam el. Később féltem is, hogy ebből az
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iskolának hátránya is származhat, de jóba lettem a
kinevezett vezetővel.
Hogy érzi most magát? Időjárás változáskor szorít a
szívem. Cukros vagyok, nagyon vigyázok, teljes kiőrlésű
kenyeret eszem, abból is keveset. Gyermekeim, reggel és
este hívtak évekig, de most megkértem őket csak este
keressenek. Nyáron Beáék nyaralójában vagyunk. Télen
meg elvisznek magukhoz. Ő rám ütött. Imádom az
unokáimat, büszke is vagyok rájuk. Okosak.
Tavasztól Őszig a kertben látni. - A kertből ellátom a
családomat és a barátaimat is. Zöldség egész télen volt,
már most is gyönyörű. – Ekkor, megszakítva
beszélgetésünket teszünk egy kis kitérőt az udvarra és a
kert felé, hogy megmutathassa büszkeségeit. A kis
cserepekbe ott pihennek a magok, amikből palántákat
nevel. – Gombászok. Az egész környéket bejárom.
Kerékpárral, bár most vettem egy olasz robogót. Ketten
jó menni, mert akkor tudunk egymásra figyelni, vigyázni.
Jóban vagyok a juhászokkal, mondják, merre menjek,
hol, mit találok. A régi kollégák is jönnek, segítenek.
Minden héten van egy nap, amikor összeülünk és
beszélgetünk. Nagyon jó szomszédjaim vannak. Mikor
egyedül maradtam, nem hagytak magamra a közeli
szomszédoknak, mindenkinek tudom a telefonszámát, ha
bármi adódna, jönnének azonnal. Pisti (Kovács István,
Pesa bácsi) halála rettenetesen megrázott. Ki szoktunk
menni a kertbe, ha elfáradtunk a kapálásba leültünk
beszélgettünk. Ha elmentem, vigyázott a házra. Most már
a macskám is elszökött Tőlem, mert nem volt, aki
gondozza. – mondja szomorkásan.
Nehéz szívvel, de itt abba hagytuk a beszélgetést, amit
azt hiszem folytathattunk volna napokig, ahogy az
emlékek utat engedtek maguknak.
„Már nagyon vártalak! Mert, várni valakit, a világon a
legjobb dolog!” – jutott eszembe Imre bácsi mondata
hazafelé menet, amit akkor mondott, amikor
megérkeztem hozzá.
Kívánom, hogy élete úgy teljen továbbra is, hogy várjon
valakiket, akik meg is érkeznek és megédesítik napjait
féltő gondoskodással és szeretettel.
Winterné Holler Mónika

A verstúra résztvevői Imre bácsinak is verseltek
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Ősi Petőfi Sportkör
2014. március 23-án elrajtolt a megyei másodosztály labdarúgó bajnokságának tavaszi szezonja.
Nagyesztergár, Dudar, Nemesszalók, ősszel kikaptunk tőlük most viszont revansot vehettünk – volna.
Nagyesztergáron sikerült is, a sok kimaradt helyzet ellenére 2:1-re diadalmaskodtunk. Egy öngól
mellett még Bíró Zsolt volt eredményes.
A következő héten már hazai pályán fogadhattuk a télen megerősödött Dudar együttesét. A megszépült
és felújított öltözőnket nem sikerült győzelemmel felavatni. 2:2-es döntetlent értünk el úgy, hogy egy
félidőn át emberhátrányba voltunk kénytelenek játszani. Így akár még örülhetünk is a döntetlennek. A gólokat Horváth
László és Kovács Kristóf szerezte.
Feledhettük volna ezt a „kudarcot“ hisz a kövekező fordulóban az éllovas Nemesszalók ellen bizonyíthattunk. Sokáig
őriztük az 1:0-ás előnyünket ám az utolsó percekben szabadrúgásból pontot mentett a vendég együttes. A döntetlen
mellett még az is fájó, hogy kiállítás miatt megint emberhátrányba fejeztük be a mérkőzést. A gólunkat Horváth László
szerezte és így már 25-ször volt eredményes.
A tabellán továbbra is maradtunk a harmadik helyen 26 ponttal Nemeszalók (31) és Szentatntalfa (33) mögött.
A bajnoki rajt előtt csapatunk már játszott egy tétmérkőzést méghozzá a Magyar Kupában. A harmadik fordulóban 9:4-re
győztük le a megye IV-es Bakonynána együttesét és ezzel jutottunk be a 16 csapatra szűkült negyedik fordulóba, ahol
majd hazai pályán a megye I-es Balatonalmádi lesz az ellenfél.
Az U19-es csapatunknak viszont remekül indult a tavaszi szezon. Nagyesztergárt 4:1-re, Dudart 2:1-re, Nemesszalókot
pedig 5:0-ra győzték le és ezzel a nyolcadik helyet foglalják el a tabellán, mindössze 5 pontra a dobogó alsó fokától.
Az U14-es együttesünk is elkezdte a bajnokságot. Alsóörs ellen 5:1-es vereséggel kezdtek, de így is örzik hetedik
helyüket a tabellán. Egyetlen gólunkat Omász Roland szerezte. A következő fordulóban a nagyon erős Veszprém ellen
kell szép eredményt elérniük.
Április 6-án Veszprémben Bozsik tornán vettek részt U7, U9 és U11-es csapataink. A tornán nem csak mérkőzéseket
játszottak együtteseink, hanem készségfejlesztő gyakorlatokon is megmutathatták tudásukat a fiatalok. Papirovnyik Lili és
Nagy Dominik külön elismerést is kaptak, sőt Nagy Dominik a jó játékával felhívta magára a figyelmet és meghívták a
Veszprémi csapatba edzésekre.

A Veszprémi Egyetem - Ősi "Andreotti" S.K női kézilabda mérkőzésére 2014. 03.08-án Alsóörsön
került sor. Ezen a mérkőzésen közepes teljesítmény is elég volt ahhoz, hogy csapatunk 30:24
arányban legyőzze ellenfelét.
Góllövők: Szórády Zsuzsanna 10 gól, Horváth Kitty 7 gól, Szabó Georgina 4 gól, Balogh Anett 3 gól,
Pál Melinda 2 gól, Harsányi Henrietta 2 gól, Ujvári Zsuzsanna 1 gól, Hartai Gertrúd 1 gól.
A következő mérkőzésre Nemesvámoson került sor. A 2014 március 22-én lejátszott mérkőzés eredménye:
NEMESVÁMOS - ŐSI " ANDREOTTI" S.E. 31 - 38 / 15: 21 / - Forgács Ferenc, csapatunk edzője, különböző
elfoglaltságok miatt nem tudott a csapattal tartani, így Horváth Zoltán vezette győzelemre csapatunkat.
Góllövők: Horváth Kitty 13 gól, Szabó Georgina 7 gól, Szórády Zsuzsanna 6 gól, Pékné Deák Brigitta 4 gól, Pál Melinda
3 gól, Simon Réka 2 gól, Balogh Anett 1 gól, Rácz Katalin 1 gól, Hartai Gertrúd 1 gól.
Végre két edzéssel tudtunk készülni erre a mérkőzésre. Az edzés látogatottság szinte 100% - os volt, melyen mindenki jól
teljesített. Forgács Ferenc jól felkészítette csapatunkat, ami meg is hozta gyümölcsét. Az első félidőben a hat gólos
vezetést könnyen érte el csapatunk. A második félidőben is nagy győzni akarással mentek fel lányaink a pályára.
Dicsérhető az egész csapat. Kiváló teljesítményt nyújtott Horváth Kitty, aki 13 gólt dobott és magasan vezeti a góllövő
listát. Jól segítette csapatunkat: Kenéz Rita - Ujvári Zsuzsanna - Harsányi Henrietta és Jankovics Andrea.
Külön szeretnénk kiemelni a beállós poszton szereplők játékát, akik erről a posztról 10 gólt dobtak, ami ritkaság. Az is
ritkaság, hogy egy mérkőzésen négyen is játszottak ezen a poszton.
2014 március 30-án az "ANDREOTTI" S.E. női kézilabda csapata lejátszotta az alapszakasz utolsó mérkőzését.
Ellenfelünk a VÁRPALOTAI BÁNYÁSZ S.K. csapata volt. Ősi „ANDREOTTI” S.E. – V.B.S.K.: 32:21 (12:10)
Góllövők: Horváth Kitty 11 gól, Szabó Georgina 6 gól, Forgács Edina 6 gól, Pékné Deák Brigitta 2 gól, Ujvári
Zsuzsanna 2 gól, Balogh Anett 2 gól, Simon Réka 2 gól, Jankovics Andrea 1 gól.
Az ŐSI lányok játéka nagyon nehezen indult be, sok volt a rossz passz és az eladott labda. Dicsérhető az egész csapat a
második félidő alapján. CSAPATUNK A VESZPRÉM MEGYEI KÉZILABDA BAJNOKSÁG ALAPSZAKASZÁBAN
A HARMADIK HELYEN VÉGZETT. Következik a rájátszás a dobogóért!!!!!!
2014
március
23-án
játszotta
férfi
csapatunk
az
alapszakasz
utolsó
mérkőzését.
V.B.S.K.- ŐSI BOYS 27 – 31. A Várpalota elleni győzelem után az ŐSI BOYS csapata második helyen áll a tabellán.
Helyezettek: 1. MKB MVM VESZPRÉM – 2. ŐSI BOYS – 3. VÁRPALOTA – 4. NEMESVÁMOS – 5. ALSÓÖRS – 6.
BALATONFÜREDI KSE – 7. BALATONFÜZFŐ
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Férfi csapatunk a V.B.S.K. fiataljai ellen elszenvedett 32:30 veresége után a következő rájátszás mérkőzése : ŐSI BOYS M.K.B
Veszprém
2014
04.13.
11
órakor
lesz
a
várpalotai
sportcsarnokban.
Mérkőzéseinkre mindenkit szeretettel várunk!
ŐSI
BOYS
MKB
VESZPRÉM
férfi
kézilabda
mérkőzés
végeredménye
37:41
Csapatunknak a tisztes helytállás volt a cél, hisz a veszprémi fiatalok ezzel a győzelemmel már bajnoknak tekinthetőek.
Az Ősiek legénysége kicsit meglepte ellenfelét, olykor szellemes, de kiváló játékkal rukkoltak elő. A még szorosabb
eredmény egy hajszálon múlott.
Horváth Zoltán elnök

Valahol Európában…
A világért sem akarom a hajdan híres film címét ellopni.
Írásom témája is messze esik a filmétől…
Csak hát Ősi község, amely immár négy éve lakóhelyem
– szintén valahol Európában van. A térképen csupán egy
pont. A környékbeliek tudják, ismerik történetét, azonban
a nagyvilágban már kevésbé.
Álmatlan éjszakákon, hajnalonként, kiülök a kis rádiós
szobámba, és bekapcsolom a készülékemet. Kinn süvölt a
szél, röpködnek a mínuszok, itt benn jó meleg van.
Csavargatom az állomáskereső gombját, figyelgetem,
hogy a világban honnan és milyen – hozzám hasonló
rádióamatőrök keresik az összeköttetések lehetőségét.
Az éter zaján keresztül sokszor felhallik egy-egy nagyon
távoli amatőr rádióállomás gyenge szignálja. Ti-ti-tá – és
a jelekből lassan kiderül, hogy ki és honnan jut el sok
ezer, néha majdnem húszezer kilométer távolságból a
fülhallgatóm membránjára. Ilyenkor pillanatok alatt
fellapozom a számítógépem memóriáját, és ha nem
találom az állomás hívójelét, ráhangolok, és válaszhívást
adok.
Nem mindig sikerül, hogy meghalljanak, mert az „éter
ördöge” ravasz fickó. Sok függ a napszakoktól – a nagy
távolságokra lévő területeken más évszak, más időzóna
van, a rádióhullámok nem a mi kényünk kedve szerint
terjednek, nagyban függenek az időjárástól és a
napfolttevékenységtől. Továbbá nem mindegy, mekkora
teljesítménnyel adok, ill. nagyon sok függ az antennától
is.
Ennek ellenére, kitartó munkával csak „horogra akad”
egy-két távoli állomás. Ilyenkor az élőbeszéd zöngéit
rendszerint elnyomja a zaj, de a morze ábécé csilingelő
hangjai sokszor áttörik a zajfüggönyt is.
Ha meghall a másik rádióamatőr, ott a világ másik felén,
először is köszöntjük egymást, a napszaknak megfelelő
módon. Aztán „riportot” adunk egymásnak, amely a vétel
minőségét, a jelek erősségét és az érthetőséget jellemzik.
Ezek a legfontosabb kötelező hírváltási részletek. Aztán
sor kerül a QTH meghatározására, amely rövidítés az
állomások földrajzi helyét hivatott jelezni. A rádióamatőr
világtérképen csak a legnagyobb városok vannak jelölve,
a világ emiatt hívójelkörzetekre van felosztva. A
hívójelkörzetek majdnem megegyeznek a repülőgépeken
feltüntetett jelzésekkel, ami a földrajzi elhelyezkedésről is
tájékoztat. Néhány szóban kitérünk a rádióállomásaink
műszaki felépítésére, az adó-vevő típusára, a használt
antenna típusára. Külön öröm, ha valaki a saját maga által

épített berendezésekkel
rádiózik – igaz, ez a mai
technikai színvonalon ez
már csak a kivételesek
lehetősége.
Magyarország a HA és a HG hívójeleket kapta, az enyém
pl. HA4GBJ, amely arra utal, hogy magyar rádióamatőr
vagyok, valamikor a 4-es hívójelkörzetben, Fejér
megyében kaptam az engedélyemet, a GBJ az egyéni
megkülönböztető jelem, amelyből a 4-es körzetszámon
belül nincs másik.
A nap lekülönbözőbb időszakaiban szoktam rádiózni,
amikor a munkám engedi. Télen többet, nyáron, amikor a
kerti munka a fontosabb, akkor kevesebbet. A
rádióhullámok sem mindig terjednek egyformán. De ez
benne az izgalmas.
Partnereim mindig rákérdeznek, hogy: hol a fenében is
van az az Ősi? – még a magyaroknak is sokszor fogalmuk
sincs róla. Hát, ilyenkor angol nyelvben nehézkesen, de
Oesi morzekóddal adom le, a németek mandinerből értik
az ő-t, de ők meg utána „Öszi”-nek ejtik. De mindenkor
kérik a Google koordinátákat is, mert a térképen amúgy
nehezen találják meg.
Hónapokkal később jön a rádióamatőr posta, színes
képeslapokat, úgynevezett QSL lapokat hoz azoktól az
amatőrállomásoktól, akikkel összeköttetést sikerült
létesítenem. Természetesen, én is feladom a magam
lapjait, mert az amatőr etika és a „HAM Spirit” ezt
kívánja.
Az évek során – immár 40 éve vagyok rádióamatőr –
több, mint 30 000 összeköttetést létesítettem a világ
minden tájával. Számos rádióberendezést, antennát
építettem, még ma is kedvenc időtöltésem a „bütykölés” –
ahogy mi az amatőr konstruktőr tevékenységet nevezzük.
Amíg lehetőségem volt rá, fiatalok tucatjaival ismertettem
meg a rádióamatőrködés titkait, sokan közülük elismert
tagjai lettek az amatőr társadalomnak.
Itt, valahol Európában, immár Ősi község neve is
felkerült a rádióamatőrök térképére.
Ha csekély mértékben is, megpróbálom hobbimmal is
öregbíteni e kedves település hírnevét.
Jeschitz Antal rádióamatőr, HA4GBJ
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Ősi Római Katolikus Templom
Április 17. (csütörtök)
17,30 óra
Április 18. (péntek)
17,30 óra
Április 19. (szombat)
16,00 óra
Szentmise után közvetlenül
feltámadási körmenet.
Április 20. (vasárnap)
8,30 óra
Április 21. (hétfő)
8,30 óra
Imádságos szeretettel:
Beke Zsolt H.esperes - plébános
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Ősi Református Egyházközség Gyülekezet
Április 18. (péntek)
Nagypénteki Istentisztelet
17 óra
Április 20. (vasárnap) Húsvéti Úrvacsorai Istentisztelet 9 óra
Április 21. (hétfő)
Legátus érkezésével Istentisztelet 15 óra
Melyekre gyülekezetünk minden tagját a harangszó megszólalásával
hívogatunk és várunk Máté evangéliumával (18-20.) „Mert ahol
ketten vagy hárman egybegyűlnek az én nevemben, ott vagyok
közöttük!”
Tisztelettel köszönjük:
Lelkész és Presbitérium

Beiratkozás általános iskolába
Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy az Ősi Általános Iskolára (8161 Ősi, Ságvári E. u. 10.)
vonatkozó, 2014/2015. tanévre történő általános iskolai beiratkozás ideje:

2014. április 28-29-30. (hétfő-kedd-szerda) 8.00-tól 18.00-ig
Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2014. szeptember
1-jétől megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Szükséges dokumentumok:
- a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított személyi azonosító és lakcímet igazoló
hatósági igazolvány (lakcímkártya),
- az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás
- a gyermek születési anyakönyvi kivonata
- a gyermek TAJ-kártyája
- szülő/gondviselő személyi igazolványa.

Óvodai beiratkozás
Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde (8161
Ősi, Ságvári E. u. 10.) általános felvételi időpontjai az alábbiak:

2014. április 29-30. (kedd-szerda) 8.00- 16.00
A beiratkozás helye: Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, 8161 Ősi, Ságvári E. u. 10.
Az intézmény felvétele körzete: Ősi község közigazgatási területe.
A beiratkozás javasolt azoknak a gyermekeknek, akik 3. életévüket 2014. évben betöltik, kötelező azon gyermekek
beíratása, akik 2014. évben 5. életévüket töltik be. A bölcsődei beíratás időpontja azonos az óvodai beíratás
időpontjával. Az egységes óvoda-bölcsődébe a 2014. évben 2. életévét betöltött gyermekek írathatók be.
A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen jelen hirdetményben meghatározott
dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti.
Az óvodai beíratáskor az alábbi dokumentumokat kell bemutatni:
- a gyermek születési anyakönyvi kivonatát,
- a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolványt (a gyermek
lakcímkártyája),
- a gyermek TAJ kártyáját,
- a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát.
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