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„Az angyal énekel, tekints az égre fel, napvilágos lett 

az éj, meghasadt az ég, és a második személy most 

földre lép. Mézet ont az ég! Mézet ont az ég!” 

                                  (részlet az egyik karácsonyi énekből) 

 

Szeretett Testvérek! Kedves Olvasók! 
 

 Az idei esztendőben is elérkeztünk a szent karácsony ünnepéhez. Az idézett ének szövege kiemeli az 

ünnep lényegét a második isteni személy, azaz Jézus Krisztus a földre lép. Részese lesz a mi emberi 

sorsunknak. Úgy jött el közénk, hogy emberi alakot öltött. Úgy él közöttünk, mint ahogyan mis is élünk ezen a 

világon. Természetesen a bűnt kivéve! 

 Édesanyát, családot, barátokat látunk körülötte. Nagyra értékelte és az élete a tanúbizonyság, hogy 

mennyire szerette és szereti az emberiséget. A betlehemi éjszaka ennek a szeretetnek gyönyörű kiáradása és 

megmutatkozása. Mennyi emberi is tudott lenni az Isten, ezt megmutatja karácsony titka.  

 A betlehemi jászol előtt egy kicsit időzzünk el! Az ember szíve, lelke s értelme legmélyéig hatol az a 

gondolat, hogy karácsony ünnepe az isteni szeretet leereszkedésének az ünnepe és egyben a mi felemeltetésünk 

is. A Jó Isten felemel bennünket, embereket Önmagához. Ezt a kicsi gyermekként közénk eljövő Fia által teszi 

meg. 

 Karácsony túlmutat önmagán. S jól tudjuk, hogy húsvét felé mutat. Karácsony a nagy kezdet. Jézus, 

mint kisgyermek, elindul a földi zarándokútján. Az emberiség egy hűséges társat kap a földi élet 

zarándoklására. Ez a nagy társ, több mint ember. Az emberséget magára vevő második isteni személy. 

Karácsonykor ünnepeljük, hogy Jézus annyira szeretett bennünket, hogy istensége megtartása mellett az 

emberséget is magára öltötte. Nem csak mondta, hanem elénk élte a szeretetet tökéletesen. Megmutatja, hogy 

fontos az ember, fontos a család, fontos az Édesanya és a Nevelőatya Szent József szeretete. Fontos minden 

ember, a pásztorok, a napkeleti bölcsek, fontos mindenki. Fontosak vagyunk Neki mi is mindannyian. Te is 

ember, aki most ünnepelsz! Tekintsünk fel ezért szeretettel az „égre”!  

 

Ezen gondolatokkal kívánok, áldott, kegyelemteljes szent karácsonyt 

minden szeretett hívünknek, rokonaiknak és minden kedves olvasónak. 

 

Beke Zsolt H. esperes – plébános 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

„Békesség most tinéktek, emberek. Örvendezzél, derék világ,  

Hangozzatok, jámbor legendák, Zsolozsmák, bibliák, imák.  

Kicsi gyertyák, lobogjatok föl, Bóduljunk tömjénnek szagán!…  

Szép dolog ez!… Így kell csinálni Minden karácsony-éjszakán…” 

(Ady Endre: A békesség ünnepén) 

 

Tisztelt Ősi Lakosok, Olvasóink! 
 

Mindnyájuknak szeretetteljes, boldog karácsonyi 

ünnepeket kívánunk! 

 

Ősi Község Önkormányzata nevében:  
 

Kotzó László polgármester 
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Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntései 
 

A Képviselő-testület 2014. október 17-én tartotta 

ünnepélyes alakuló ülését, melyen Kotzó László 

polgármester, Balogh Károly, Kárpáti Ágnes, Tollner 

Tibor, Dr. Várkonyi Zoltán, Winterné Holler Mónika és 

Winter Károlyné megválasztott képviselők letették 

esküjüket és átvették megbízóleveleiket. 

2014. október 27-i ülésén a Képviselő testület 

Elfogadta  

- az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról 

szóló rendeletet. 

- a 2015. január 1-jétől hatályos települési adókra 

vonatkozó adórendeletet. A korábban hatályos 

rendeletekkel bevezetett adótípusokban, adómértékek-

ben, mentességekben és kedvezményekben változtatás 

nem történt, a rendelet elfogadásával a testület a 

jogszabályszerkesztési és törvényességi szempontoknak 

megfelelő rendeletet alkotta meg. 

Megválasztotta  

a Pénzügyi Bizottságot - a bizottság elnöke Dr. Várkonyi 

Zoltán, tagjai Winter Károlyné és Lencsés Rudolf.   

az Ügyrendi Bizottságot. - a bizottság elnöke Balogh 

Károly, tagjai Winter Károlyné és Schekk Imre. 

a Szociális Bizottságot – a bizottság elnöke Kárpáti 

Ágnes, tagjai Winterné Holler Mónika, és Balogh László 

Józsefné.  

a Kulturális és Sport Bizottságot - a bizottság elnöke 

Winterné Holler Mónika, tagjai Balogh Károly és Lőkös 

Kálmánné. 

A megválasztott nem képviselő bizottsági tagok esküjüket 

a döntést követően az ülésen letették. 

Társadalmi megbízatású alpolgármesterként tagjai 

közül Tollner Tibort, aki az ülésen alpolgármesteri esküjét 

letette. 

 Tudomásul vette a polgármester illetményéről és 

költségtérítéséről szóló jegyzői tájékoztatót.  

 Meghatározta Tollner Tibor társadalmi megbízatású 

alpolgármester tiszteletdíját és költségtérítését. 

 2 db, képviselői munka ellátásához szükséges laptop + 

szoftverek beszerzéséről döntött. 

2014. november 10-i ülésén a Képviselő-testület 

 módosította az előző ülésen elfogadott szervezeti és 

működési szabályzatban foglaltakra figyelemmel 

korábbi rendeleteit. 

 elfogadta a szociális célú tűzifa támogatás elosztásáról 

szóló rendeletet. 

 tagjainak vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége 

teljesítésével kapcsolatos eljárásról szóló szabályzatot 

fogadott el. Az ülést követően a szabályzatban 

foglaltak szerint az Ügyrendi Bizottság a képviselők 

és a polgármester vagyonnyilatkozatát nyilvántartásba 

vette. 

 A 2014. december 1. napjától 2015. február 28. napja 

közé eső időszakra hóeltakarítási munkák 

elvégzésével Szabó Péter egyéni vállalkozót bízza 

meg.  

 A jogszabályi követelményeknek megfelelő, logikus 

felépítésű honlapjának elkészítéséhez 150.000,- Ft 

összegű fedezetet biztosított. A feladat ellátásával a 

települési honlapot korábban karban tartó Tollner 

Norbert egyéni vállalkozót bízta meg.  

 A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társulás Társulási Megállapodás 

módosítását elfogadta, a Tanács tagjának Kotzó 

László polgármestert delegálta, e feladatkörében való 

helyettesítésével Tollner Tibor alpolgármestert bízta 

meg.  

2014. november 27-i ülésén a Képviselő-testület 

 Elfogadta a helyi sportegyesületek – Ősi Andreotti 

Sportegyesület, Petőfi Sportkör – éves 

tevékenységéről szóló beszámolókat, eredményes 

tevékenységükért elismerését fejezte ki. 

 Elfogadta a helyi adókról szóló beszámolót. Úgy 

döntött, figyelemmel a lakosság teherviselő 

képességeire új adónemet bevezetni nem kíván, a 

meglévő adók mértékét nem kívánja emelni, a helyi 

adókra vonatkozó szabályozást nem módosítja.  

 Megtárgyalta és elfogadta a szociális igazgatási 

átruházott hatáskörökről szóló beszámolót. 

 Felülvizsgálta a 2013. évben elfogadott téli 

útüzemeltetési tervet, a szükséges módosításokat 

meghatározta. 

 Egyetértését fejezte ki arra vonatkozóan, hogy Ősi 

község vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító 

Általános Iskola az Ősi Általános Iskola (8161 Ősi, 

Ságvári E. u. 10.) legyen. 

 Elfogadta a 2015. évi belső ellenőrzési tervet. 

 A Polgármesteri Hivatal informatikai hálózatának 

korszerűsítése érdekében árajánlatok bekérését 

rendelte el. 

 A Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási 

Önkormányzati Társuláshoz csatlakozni kívánó 

települések közül – a társulási megállapodásban 

rögzítettekre figyelemmel – Ócsa Város és Taksony 

Nagyközség csatlakozását támogatta, Délegyháza 

község csatlakozásához támogatását nem tudta 

megadni. 

 Döntött az Ősi 786 hrsz-ú terület (Szigetpuszta utca 

szakaszait összekötő terület) közterületté 

nyilvánításáról. 

Zárt ülésén hozott döntéseivel 

 Támogatta egy fő 8. osztályos tanuló Arany János 

Tehetséggondozó Programhoz való csatlakozását Ősi 

település képviseletében. 

 Döntött a benyújtott 2015. évi Bursa Hungarica 

Felsőoktatási Ösztöndíjpályázatokról. A Képviselő-

testület a hozzá érkezett – 10 fő által benyújtott –  

valamennyi pályázatot egységesen támogatta, havi 

5.000,- Ft összeggel. 

 Megtárgyalta az átruházott hatáskörben hozott 

pénzbeli támogatások részletes adatait tartalmazó 

beszámolót.  
(Az egyes döntésekhez kapcsolódó részletes információk www.osikozseg.hu honlapon.) 

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika  aljegyző 

http://www.osikozseg.hu/


         A MI ÚJSÁGUNK                                                                                                      2014. december.     3.o.           

 

 

Tisztelt lakosság, tisztelt adózók! 
 

2014. évi adónyilvántartásunkat áttekintve megállapítottuk, hogy sajnálatos módon a magánszemélyek és 

vállalkozások jelentős adótartozást halmoztak fel. 

Felhívom a hátralékkal rendelkező Adózóink figyelmét, hogy lejárt tartozás esetén az önkormányzati 

adóhatóság jogosult a tartozás összegére azonnali beszedési megbízást, munkabér- illetve nyugdíjletiltást, 

gépjármű forgalomból való kivonást, ingó- és ingatlanfoglalást, valamint jelzálogbejegyzést indítani. 

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az adóhátralékok behajtása érdekében szükséges intézkedések folyamatosak, a 

2014. szeptember 15-i határidős, lejárt fizetési kötelezettségekre a behajtási tevékenységet megkezdtük, 

elsőként az iparűzési adóhátralékok vonatkozásában. A magánszemélyek 2014. évi adóhátralékainak behajtását 

2015. január 1-jétől elsődleges feladatként kezeljük az adóhatósági munkában. 

Ezúton is felhívjuk szíves figyelmüket, hogy adófizetési kötelezettségüknek szíveskedjenek eleget tenni. 

Amennyiben a szeptember hónapban kiküldött egyenlegértesítőnek megfelelően elmaradt kötelezettségüket 

felhívásunk megjelenését követően rendezték, a befizetésről szóló igazolást, postai szelvényt szíveskedjenek a 

behajtási intézkedések foganatosításának megelőzése érdekében sürgősséggel bemutatni a Polgármesteri 

Hivatalban. 

 

Hogyan és hol rendezhetik az adósok tartozásaikat?  
Az adótartozások befizetése történhet csekken és átutalással, az alábbi számlaszámokon: 

Gépjárműadó beszedési számla: 12081000-001160096-01500007   

Kommunális adó beszedési számla: 12081000-001160096-01100009 

Iparűzési adó beszedési számla: 12081000-001160096-01200006 

Késedelmi pótlék beszedési számla: 12081000-001160096-01400000 

 

Adószámlával, befizetés rendezésével kapcsolatban információt nyújt Kővári Nóra adóügyi ügyintéző, 

telefon: 06-88-496-192, 06-88/496-372 / 19 mellék. 

Önkormányzati adóhatóság 

 

 

FELHÍVÁS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ ÁRKOK ÉS ÁTERESZEK TISZTÍTÁSÁRA 

 

A rendkívül csapadékos időjárás mellett kiemelten fontos a csapadékvíz-elvezető árkok és átereszek megfelelő 

karbantartottsága. Felhívom az ingatlantulajdonosok, ingatlanhasználók figyelmét, hogy az ingatlanuk 

mentén a csapadékvíz elvezető árok, átereszek tisztításáról, hulladéktól, hordaléktól történő 

megtisztításáról gondoskodjanak a csapadékvíz szabad elfolyásának biztosítása érdekében.  

Felhívom figyelmüket, hogy a köztisztasággal és a települési szilárd hulladékkal összefüggő tevékenységekről 

szóló 1/1986. (II. 21.) ÉVM-EüM együttes rendelet 6. § valamint a helyi közutak kezelésének szakmai 

szabályairól szóló 5/2004. (I. 28.) GKM rendelet mellékletének 3.2.1. pontja szerint az ingatlantulajdonos 

köteles gondoskodni  

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 

terület 

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

Kérem az ingatlanok tulajdonosait, hogy közös érdekeink és értékeink védelmében a felhívásban foglalt 

kötelezettségüknek folyamatosan tegyenek eleget! 

 

Andrásiné Marton Mónika aljegyző 
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Tovább szépül településünk 

 

A református temető kerítésének építése október hónapban 

befejeződött. Az oszlopokat, az építéshez szükséges anyagok egy 

részét a református gyülekezet adományaiból sikerült beszerezni. A 

munkálatokat az Önkormányzat dolgozói valósították meg.  

 

Ezúton is megköszönjük Halasi Jánosnak az acél támaszték 

elkészítésében és a munka megszervezésében nyújtott segítségét.  

 

 

 

Befejeződtek az aszfaltozási munkálatok 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A következő évben folytatni kívánjuk a megkezdett munkálatokat (járdaépítés, árkok és átereszek tisztítása), 

amelyekben kérjük a lakosság segítségét is.  
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2014. november 7-én került megrendezésre Ősi Község Önkormányzata idősek napi ünnepsége, mely délután nagyon jó 

hangulatban telt. 

Az ünnepségre érkezőket szépen megterített asztal várta, a délutáni talpalávalóról Kocsán István zenész gondoskodott. 

Kárpáti Ágnes a Szociális Bizottság elnökének köszöntőjével kezdődött az ünnepség, majd Kotzó László, Ősi község 

polgármestere köszöntötte a szépkorúakat, s a személyesen megjelenő egyik legidősebb polgárunkat, Nagy Karcsi bácsit. 

Immár hagyománnyá vált, hogy ennek az ünnepnek a keretében a község 3 legidősebb hölgy és férfi tagját köszönti 

személyesen Önkormányzatunk. Ölveczky Jánosné, Magdi néni és Bodri Istvánné, Terike néni személyesen az 

ünnepségen jelen lenni nem tudott, ezért őket otthonukban kereste fel Polgármester Úr és Kárpáti Ágnes képviselő 

asszony.  

A délután folyamán táncukkal ragadtatták el a jelenlevőket a Gólyafészek Óvoda nagycsoportosai, verset hallhattunk 

Papirovnyik Lilitől és Szili Pétertől az Ősi Általános Iskola diákjaitól, Kalauz Károlyné, Ilonka nénitől, Megyeri Irénke 

nénitől, Pohankovics Sándorné, Erzsi nénitől. Dalaikkal szórakoztatták a közönséget az Ősi Dalkör tagjai, vidám 

színdarabot láthattunk a Szépkorúak Nyugdíjas Klubtól, akik ismételten megmutatták színészi tehetségüket, fergeteges 

táncot a Gólyahír Tánc Egyesülettől, csodás melódiákat a Vadrózsa Citerazenekartól. Az idei évben is elfogadta 

meghívásunkat Zayzon Csaba, aki ismert, szeretett dalokkal szórakoztatta a közönséget. 

 

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Zayzon Csaba színművész részére Ősi község művészeti, kulturális, 

közösségi életében való részvételéért „Ősiért” kitüntető díjat adományozott. A 2014. évi falunapi ünnepségen Csaba 

személyesen részt venni sajnos nem tudott, ezért az idősek napi ünnepség keretében ennek a kedves kötelességének tett 

eleget az Önkormányzat. Az „Ősiért” kitüntető díjjal járó tárgyjutalmat Kotzó László Ősi Község Polgármestere és 

Tollner Tibor Alpolgármester úr adta át. 

 

Az átadás után folytatódott az idősek napi ünnepség finom vacsorával, melyet az Önkormányzat Konyhájának dolgozói 

készítettek el erre a napra, valamint zenével, tánccal, jókedvvel.  

 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, akik bármilyen formában hozzájárultak ünnepségünk 

színvonalas lebonyolításához. 

Kotzó László polgármester 

  
                 Bodri Istvánné köszöntése                             Nagy Károlynak személyesen                     Ölveczky Jánosné Kotzó László 

                                                                                        gratulálhattunk az Idősek napi                     polgármester és Kárpáti Ágnes 

                                                                                                       ünnepségen                                  Képviselő Asszony társaságában 

 

 

 
      Szépkorúak Nyugdíjas Klub előadása                     Vadrózsa Citerazenekar                           Díjátadás Zayzon Csaba  színművész 

                                                                                                                                                                                  részére 
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Jolika néni 
 

Amikor valakivel riportot készítek, nagy izgalommal 

várom a találkozást, hiszen, az eddigiekhez képest 

mindig teljesen más oldaláról ismerem meg. Sok 

olyan dologról is szó esik, ami nem köztudott és még 

érdekesebbé teszi az olvasó számára a riportalanyt.  

                                                       

 
A következetes, mindamellett kedves, mindig 

mosolygós Tanár néni, Ki, ha kellett szigorú volt, ha 

kellett, vigaszt nyújtó.  

A Róla készült riport, kicsit ünnepi is, hisz nemrég 

kapta meg Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai 

Csere János Kara által kiállított Gyémánt Oklevelet, 

abból az alkalomból, hogy 60 éve diplomázott. Most 

volt neve napja is, amiről természetesen nem 

feledkeztem meg. Joli néninek eddig még a „tanári” 

oldalát ismertem, de most volt szerencsém a 

„Tyúkanyó” természetét is megtapasztalnom.  

Késő délután látogattam el hozzá, munka után, amire 

Ő oda is figyelt, hisz nem elég, hogy teával, kávéval, 

süteménnyel kínált, főzött nekem vacsorát. Azt 

hiszem, ez örök emlék marad. 

 

Milyen volt az Ön gyermekkora?  Nehéz. - kezdett 

bele a beszélgetésbe. - Mohán születtem, ott kezdtem 

el az iskolát is, de a háború megváltoztatott mindent. 

Édesapám fogságba került, édesanyámmal és 

testvéreimmel menekülnünk kellett. A házunk leégett, 

átköltöztünk Iszkaszentgyörgyre, ahol a háború után 

az 5-8. osztályt kijártam. Mi azokban az években 

nőttünk fel, amikor a legnehezebb volt élni. 

Megedződtünk.  

Mindig is tanár szeretett volna lenni? Nem, a 

Kállaiba jelentkeztem, de oda nem vettek fel, így 

mentem tanítónak. Az, hogy ez így alakult, talán a 

sors keze, később sem bántam meg, annyi szépet adott 

ez a szakma. Szerencsésnek mondhatom magam, mert 

olyan emberek vettek körül, akiktől csak tanulni 

lehetett. A középiskola 1-2. osztályát, amikor jártam, 

még vegyes volt, de utána a fiúkat elvitték, így tiszta 

leányiskola lett. Nem volt könnyű helyzetem, sokáig 

bejárós voltam, külön csoportokba soroltak 

bennünket.  

 

Voltak a parasztok, voltak a munkások és  volt az „E”, 

egyéb kategóriába sorolt gyerekek. Én ebbe tartoztam, 

ezért 2 évig nem is jutottam be a kollégiumba. 

Nagyon jól tanultam. Voltam osztálytitkár, majd a 

kollégiumba kerülésem után is felelős személy lettem. 

Szigorú szabályok között élünk, mindennek meg volt 

a helye és ideje. Első volt a tanulás, a lecke 

felmondása, utána jöhettek a szabad foglalkozások. El 

kellett mennem értekezletekre, mire visszaértem, az 

ott lakó lányok végeztek a tanulással, megfürödtek, 

már töltötték a szabadidejüket, én akkor kezdtem el 

tanulni. Hol a kamrába, hol a wc-be bújtam el, ott 

nyugtom volt. 

Mesélne valami érdekes történetet a diák éveiből?  

Talán harmadikas lehettem, amikor kirándulni voltunk 

Aggteleken. Egész délelőttöt a barlangban töltöttük, 

majd amikor kijöttünk, harmad magammal 

elindultunk sétálni. Láttuk mi a felállított oszlopokat, 

de azt hittük vadász lesek, így mentünk tovább. 

Egyszer csak a bokrokból előjöttek a határőrök, akik 

elfogtak bennünket. Kérdezték, hogy tudjuk-e, hogy 

határsértők vagyunk?! Nem vettük észre, hogy sétálás 

közben átléptük a határt. Elnézést kértünk és 

mondtuk, gyorsan visszamegyünk. Nem engedtek! 

Minden holmink a szálláshelyünkön volt, semmi irat 

nem volt nálunk. Azt mondták, addig nem mehetünk 

vissza, míg nem keresnek bennünket, értünk nem jön 

valaki. Szegény tanárnőnk halálra aggódta magát, 

nem tudta hova tűntünk el. Este lett, mire katonai 

kísérettel visszaértünk. Kaptunk fejmosást miatta, de 

nagyobb gond nem lett belőle. Szóval, azért mi sem 

voltunk olyan minta magaviseletűek.  

Mi történt, amikor végzett az iskolával? Mindig 

kitűnő tanuló voltam, így én választhattam meg, hol 

töltöm az 1 éves gyakorlati időmet. Akkor épült ki 

Dunaújváros, de nekem túl modern, túl szürke volt, 

nagyon nem tetszett. Találtam egy helyet, ahova egy 

nyugdíjba vonuló tanító helyett mentem volna, de 

mire elérkezett az idő, szegény hölgy férje meghalt, 

ezért Ő visszakérte magát dolgozni. Az én helyem 

ezzel meg is szűnt. Ekkor kerültem Seregélyesre. Nem 

sajnáltam végül, mert a szakma gyakorlati részét ott 

tanultam meg. Kiadták, mit kell megtanulnunk, reggel 

ránk böktek, hogy te leszel a tanító, te ellenőrzöd, 

hogy jól csinálja-e. Máskor meg cseréltünk.  

Hogy került Ősibe Joli néni? Ide jöttem férjhez. Már 

korábban megismerkedtünk Józsival, a szüleink révén, 

aztán jött egy időszak, amikor szem elől tévesztettük 

egymást, de a sors újra összehozott minket. Házasság, 

majd két gyermek lett szerelmünk gyümölcse.  

Könnyen beilleszkedett? Amikor Ősibe kerültem, 

senkit nem ismertem. Jók voltak azok a 

családlátogatások, mert így elég rövid időn belül, 

nagyon sok mindenkit meg lehetett ismerni. 

Joli nénit már gyermekkorom 

óta ismerem, kicsit furcsa is 

volt, mert még teljesen az a 

kép él bennem, amit diákként 

akkor átéltem, tapasztaltam. 

Ami legelőször eszembe jut, 

ha Rá gondolok, a tisztelet, 

amit iránta éreztem. Itt tényleg 

a nagybetűs, igazi, szívből 

jövő tiszteletre kell gondolni. 
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Van, akihez többször is mentünk, mert vagy a 

viselkedése, vagy a körülményei megkövetelték. Ha 

valakinek elhanyagolt volt a tanszere, ki kellett 

deríteni, hogy azért, mert maga rendetlen, vagy az 

életkörülményei rendezetlenek. 

Mit csinált, amikor nem tanított? A tanítást az órák 

végeztével nem lehet abbahagyni. Egy tanár élete 

végéig tanít! De nagyon sok mindent csináltam a 

tanítás mellett. Itt pezsgett a kulturális élet. 

Énekkarban énekeltem, színdarabot játszottam, amit 

több helyre is elvittünk. Akkor nem volt kultúrház, 

színpad, a kisiskola oldalánál játszottunk. Amikor 

végeztünk az iskolával, bennünket úgy engedtek el, 

hogy akkor nekünk, mindent kellett csinálnunk. Kicsit 

mindenhez muszáj volt, hogy értsünk. Segítenünk 

kellett az embereknek, bármivel is fordultak hozzánk. 

Ha mással nem, jó tanáccsal. 

Ez akkor érdekes, és jó is volt? Nem mindig. Voltak 

nehéz időszakok. Amikor be kellett az embereknek a 

Tsz-be lépni, nekünk is kellett agitálni menni. 

Kaptunk magunk mellé embert és úgy jártuk a falut. 

Az apósomhoz is engem küldtek. Ha ellenállt valaki, 

akkor szó nélkül elvették a földjét, gépét, jószágát. 

Meg volt adva miket kell leadni, de mivel nem volt 

annyi termés, anyósomat lecsukták. Készült a 

Várpalota-Ősi közti út, akkor még 2 lovunk megvolt, 

azzal hordta férjem, Józsi a köveket az útba. 

Összegyűjtött egy kis pénzt, amiből vett egy szürke 

Danuviát. A névnapján, József névnapon, jött el a 

rendőr, hogy apósomnak tartozása van, szolgáltassa 

be a motort. Józsi azt mondta, nem viszi be, inkább az 

udvar közepén felgyújtja. Így maradt meg a Danuvia. 

Apósomra hivatkozva, többször fizetettek velünk.  

Nehéz lehetett így élni. Nem volt könnyű senkinek. 

Mindig találtak alkalmat, hogy bántsák az embert. 

Szabály volt arra, hogy 500 l vizet kellett tartanunk 

nyáron, tűz esetén tudjunk oltani. Nálunk épp 

keresztelőt tartottunk, amikor jöttek ellenőrizni. 400 l 

víz volt csak elől, mert 100 l víz bent volt a fészerben, 

abban hűtöttük a bort, a szódát az ünnepségre. Hiába 

volt meg külön a mennyiség, ezért is megbüntettek 

bennünket. Egy házban éltünk apósomékkal, Kik 

aztán inkább kiköltöztek a szőlőhegybe, hogy 

hagyjanak bennünket békén.  

Milyen volt akkor tanítani? Én soha nem csak az 

anyagot tanítottam, hanem utána néztem mindennek, 

kiegészítettem, amivel csak tudtam, minél érdekesebb 

legyen. Amikor valakinek különb, szebb dolga volt, 

az okozott néha kellemetlen helyzetet. Történt 

egyszer, az egyik diáknak volt egy nagy, hosszú fehér 

radírja, amin középen a nemzeti szín volt látható. 

Egyik nap sírva jön, hogy eltűnt. Mit lehet ekkor 

tenni?! Megkértem a gyerekeket, nézzék át a 

táskáikat, hátha valakihez beesett. Nem találta senki. 

Akkor azt találtam ki, hogy kimegyek a folyosóra, 

egyenként jöjjenek ki, súgják a fülembe, ha náluk van, 

nem történik semmi én meg majd, hopp, 

elővarázsolom! – ez sem vezetett eredményre, - akkor 

azt mondtam, álljatok fel! - felálltak, - Üljetek le! – 

leültek. - Álljatok fel! – felálltak. - Ekkor 

megkérdeztem, -  Az is áll akinél a radír van? -  Mire 

egy hang, - Igen!- Nos, aranyom így leplezte le magát. 

Megkértem, adja vissza, hisz ez biztos csak véletlen 

volt, fogjanak kezet és rendben lesz minden. El lehet 

simítani a dolgokat szép szóval is. Akkoriban, a 

tiszteletnek nagyobb szerepe volt. Minden év végén 

kiértékelt bennünket az igazgató, ez egy legépelt 

példányban megkaptam és a tantestület előtt is fel lett 

olvasva. Nagyon jó tantestületben dolgoztam. Ha 

bárkinek gondja akadt segítettünk egymást 

mindenben. 

Mikor lett igazgatóhelyettes Joli néni? 1972-ben 

lettem igazgató helyettes, amikor Imre igazgató lett. 

17 éven át, nyugdíjba vonulásomig,1989-ig. Persze, 

ezt nem lehet csak így abbahagyni, én is visszajártam 

még pár évig óraadónak. Amikor nyugdíjba mentem, 

szinte akkor lettem özvegy is. Teljesen megváltozott 

az addig megszokott életem. A lábam is eltörött, a 

csavarok azóta is benne vannak, amitől most már 

nagyon fáj, nehezen tudok járni, de a doktor szerint ez 

tartja össze, így nem ajánlatos kiszedni. Szerencsére 

nem hagytak egyedül. Gyermekeim, Joli és Öcsi, 

menyem Éva, mindennap jön hozzám, beszélgetni, 

megnézni nincs-e szükségem valamire?! 

Szomszédjaim, ha reggel nem látnak a megszokott 

időben, átjönnek, hogy nem történt-e valami? Jól 

vagyok-e?   Van 4 fiú unokám és egy tündéri 

lánydédunokám, a család kis kedvence. Szóval élem a 

nyugdíjas nagymamák életét. 

Mit üzen Joli néni a jövő tanítóinak? Minden 

gyerekben van valami jó, valami szerethető. Minden 

gyermeknél lehet/kell találni valamit, amit ő is 

szerethet, amiben jó, amiért meg lehet dicsérni. 

Ezeknek a kiaknázása a cél a tanítás közben. 

 

Megköszöntem Joli néninek az interjút és a finom 

vacsorát két puszival. A házból kifele jövet épp 

lányával, Jolikával futottam össze, ki a szokásos 

„ellenőrzésre” érkezett, így már ketten intettek 

utánam.  

 

Ősi Község Önkormányzata és a szerkesztőség 

nevében Joli néninek jó egészséget, meghitt 

ünnepeket és csodálatos éveket kívánunk családja 

körében. 

 

Winterné Holler Mónika  
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Idén is megrendezésre került, az immár hagyományos jótékonysági Gólya-bálunk, a Szülői Munkaközösség és az óvoda 

dolgozóinak szervezésében. A jó hangulat és az önfeledt szórakozás mellett a bál célja, hogy bevételéből az éves óvodai 

programjaink finanszírozását kiegészítsük, a gyerekek nagy örömére. (évszak-kirándulások, farsang, ovi-nap) 

Köszönjük az óvodai Szülői Munkaközösség tagjainak lelkes munkáját, feledhetetlen műsorát, a szülőknek a támogatói 

jegyvásárlást, és nem utolsó sorban támogatóink tombola ajándékait. Jövőre újra találkozunk! 
 

SZM tagjaink: Martonné Siliga Ágnes, Egyed Krisztiánné, Tost Judit, Pandúrné Rózsahegyi Nikolett, Bozókiné Madarász 

Judit, Korcsekné Moldován Tímea, Magyar Kitti, Báthoryné Kovács Edina, Mátyásné Mihók Viktória 
 

Támogatóink: Ősi Kovács Imre-festőművész, Salamon Lajos és családja, Hidvégi Attiláné, Ősi Gyógyszertár, Androvics 

Éva, Winterné Holler Mónika, Ősi Nyugdíjas Klub, Balázs Krisztina, Lénártné Keszthelyi Krisztina, Wolf Zita, Kővári 

Xénia- XeZo Kft, Sport büfé, Egyed Krisztián és családja, Egyed Györgyné Marika, Goldess Hungary, Futapét 

Tömegsport Egyesület, Gálné Újvári Barbara, Moldován Jánosné, Susány Márta, Balogh Róbert, Balogh Róbertné 

Gabi,Balogh Judit,  Horváth Viktória, Madarász László, Burger Tanya, Lazók Ramóna, Szabó Nóra, László Izabella, 

Takács Andrea Szóda-bisztró, Andrási Attiláné, Józsáné Bakó Nikoletta, Polgárőrség, Viloma Kft-Tóth Mariann, Kahári 

Kft-Judit ABC, Szőke Tünde- Trafik, Katonáné Soproni Krisztina, Siliga Éva, Siliga Sándorné, Marton Zsolt és családja, 

Zsovár László, Cziráki Péter és családja, Siliga Ferenc és családja, Gólyahír Tánc Egyesület-Ősi, Bajcsi Dávid, Balogh 

Péterné, Kerekes Józsefné, Szőke Zoltán-Sudri, Molnár Péter, Csala Mihály, Lencsésné Gerőffy Tekla 

 

                                                                             Köszönjük a gyerekek nevében! 
 

Gólyafészek Óvoda nevelőtestülete 

„Én elmentem a vásárba fél pénzzel..." 

Szeptember 29-én, immáron negyedik alkalommal tartottuk meg óvodánkban a már hagyománnyá vált Mihály-napi 

vásárunkat. 

Mihály napja, a népi hagyomány szerint pásztorünnep, a régi időkben a gazdasági év végét jelentette. Ilyenkor hajtották 

vissza a tavasszal, Szent György-napkor legelőre hajtott állatokat. Ekkor volt a pásztorok elszámoltatásának, 

szegődtetésének időpontja is. Így ez a nap volt számukra a legnagyobb ünnep, s mulatságokat, bálokat, vásárokat 

rendeztek. 

Óvodánkban az utóbbi, vásározás hagyományát igyekszünk évről-évre gyermek közelivé tenni. Erre a napra óvodánk 

udvara népies, őszi díszbe ötözött a vásározók tiszteletére. (A bábukért köszönet a Györkös családnak és kollégáinknak). 

Vendégeinket nagycsoportos óvodásaink köszöntötték műsorukkal, majd a gyerekek játékos vetélkedők során  

gesztenyéket gyűjtenek kis kosaraikba szüleik segítségével (pl. terményválogatás, kukoricamorzsolás, burgonyacipelés 

talicskával, torony építése tökökből, célba dobás burgonyával, „süni tutaj” célba húzása stb-stb). A megszerzett  

gesztenyék fizetőeszközzé válnak a vásárban.  A vásárfiákat az óvoda dolgozói készítik a dolgos kezű szülőkkel együtt. 

A játékos délelőtt végére pedig a kiskosarakban a gesztenyék helyére apró kincsek kerülnek, amik talán még jó pár napig 

őrzik Mihály-napunk forgatagának vásári hangulatát. 

 

Pilka Zsoltné Óvodapedagógus 
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Erzsébet-napi megemlékezés 
 
Az Ősi „Szépkorúak” Nyugdíjas Klub, 2014. november 19-én 16.00-

kor a Sissi – emlékparkban megtartotta megemlékezéssel 

egybekötött koszorúzását. Holler Józsefné bevezetője, majd Winter 

Károlyné Képviselőasszony, klubtag ünnepi beszéde után a klub 

nevében Hidvégi Attiláné, az Önkormányzat nevében Kotzó László 

Polgármester Úr és Winterné Holler Mónika Képviselőasszony helyezte 

el a megemlékezés koszorúját. Aki elfogadta meghívásukat, 

hagyományunkhoz híven forró teával és süteménnyel fogadták a 

helyszínen.  
 

Az Erzsébet napi programsorozat itt nem ért véget, hiszen 2014. 

november 19-én 17.00-kor a Közösségi helyiségben, Brilló Erzsébet, 

helyi festőművész, az Ősi Kovács Alkotóműhely tagjának kiállítása 

nyílt meg. A terem zsúfolásig megtelt, érdeklődő, a művésznőt csodáló 

közönséggel. Erdélyi Tibor házigazda bevezetője után a fehérvári 

irodalmi kör verses műsort adott elő. Hekkel Aranka, Sipos Mari, és 

Drotleff Zoltán saját verseikkel lepték meg a hallgatóságot. Ezután, 

Andrási Attiláné, Erika tolmácsolásával, betekintést nyertünk a 

művésznő életébe, munkásságának történetébe. Befejezésként Erzsébet 

Nap alkalmával a művésznő férje, Miklós felköszöntötte a jelen lévő 

Erzsébeteket, de elsősorban kedves feleségét, Brilló Erzsébetet, majd 

egy kis fogadásra invitálta a megjelenteket.  

A kiállítás 2015.01.04-ig megtekinthető, egyeztetve a művésznővel. 

 

             
 

Az Ősi Kovács Alkotóműhely hírei 
 

2014. nyarán ismét pályázatot írt ki az Országos Batsányi-

Cserhát Művészkör. A pályázat több műfajra, témára 

került kiírásra. Az Ősi Kovács Alkotóműhely tagjai is 

több témában pályáztak, többek közt írók, költők, festők, 

fotósok. 

A díjátadásra, mint minden évben novemberben, az idén 

november 9-én került sor. Nagy izgalommal utaztunk fel 

Budapestre az Erzsébet-ligeti Színházba.  

A díjátadás előtt nagyszerű műsor szórakoztatta a telt 

házas közösséget. Zenészek, írók, költők, énekesek adták 

elő saját szerzeményeiket, verseiket, dalaikat. Többek 

között Balázs Judit színésznő, Dévai Nagy Kamilla, 

Baranyi Ferenc Kossuth-díjas költő, Poór Péter és még 

sorolhatnám.  

A díjátadásra délután került sor. A díjazottak körében 

legelsőnek szeretném megemlíteni Ősi Kovács Imrét, aki 

az eddig elért írói munkásságáért (3 könyv, most íródik a 

negyedik életrajzi regény) Art Arany díjas írói díjat és 

Cserhát Életmű díjat, W. Holler Mónikát, aki Cserhát 

Platina díjat (Mónikának szintén jelent meg egy verses 

kötete), Jónás Zsikét, aki Cserhát Nívódíj Arany 

fokozatát, Kerekesné Brilló Erzsébetet, aki Aranyecset és 

Aranykéz díjat, Erdélyi Tibort, akit a Művészeti Díj 

Arany fokozatát hozta haza. 

Az ünnepség alatt neves zsűritagok vették mustra alá az 

alkotásokat. Itt meg kell említenem, hogy Ősi Kovács 

Imre évek óta a nívós zsűritagok közt végzi munkáját. A 

megmérettetésen Jónás Zsikének a „Ház az erdőben”, 

Brilló Erzsébetnek pedig „Virág a fa tövében” című 

alkotása lett kiemelten dicséretes. 

 

Köszönjük a művészeknek, hogy szabadidejükben és 

fáradságot nem kímélve, de örömmel tesznek falujukért, 

Ősiért és öregbítik az egész országban annak hírnevét. 

Ezúton gratulálunk mindannyiuknak. 
 

Kerekesné Erzsike  
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Ünnepi szentmisék és lelki gyakorlat 
 

Időpont Katolikus Egyház Református Egyház 

2014. december 22. 16.00 óra nemzeti 

engesztelő imádság 

 

2014. december 24. 22.30 óra 17.00 óra 

2014. december 25. 08.30 óra 09.00 óra úrvacsora 

2014. december 26. 08.30 óra 15.00 óra 

2014. december 28. 08.30 óra  

2014. december 31. 17.00 óra 17.00 óra 

2015. január 1. 08.30 óra 09.00 óra 

2015. január 4. 10.00 óra  

2015. január 6. 17.00 óra  

2015. január 11. 08.30 óra  

 

Közös ünnepvárás - adventi hétvégék programjai 
 

 
 

III. Adventi hétvége 
 

Az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület szeretettel meghív 
minden érdeklődőt a következő programjaira: 

 
2014. december 12-én (péntek) 18.00 óra 

Csőgör Gábor karácsonyi koncertje  
az Ősi Művelődési Házban 

 
2014. december 14-én (vasárnap) 

11.00 óra Adventi fenyőfa ültetés a Civil Parkban, 
13.00 óra „Égjenek advent fényei” 

Ünnepélyes megnyitó a Művelődési Házban  
I. Ősi adventi közösségi futás 

(nevezés a helyszínen) 
Adventi jótékonysági vásár 

kézművesek, helyi civil szervezetek, Gólyafészek 
Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, Ősi Általános 

Iskola Szülői Munkaközössége, Szépkorúak 
Nyugdíjas Klub és  

környékbeli gazdák termékei 
A vásár ideje alatt színes programok: 

Gyermekműsorok, ingyenes Mikulás-vonat,  
zenés-táncos fellépések, tombola 

 

 
 

IV. Adventi hétvége 
 

Az Ősi Általános Iskola szeretettel meghív minden 
kedves érdeklődőt  

2014. december 19-én (pénteken) 16.00 órára  
az Ősi Művelődési Házba  

 Falukarácsonyra. 
A Falukarácsony után lélekmelegítő baráti 
beszélgetésre várják a szervezők az ünnepi 

készülődőket. Az itt árusított forró tea, forralt bor és 
kürtös kalács bevételeiből az Ősi Általános Iskola 

rendezvényeit, gyermekeit támogatják. 
Készüljünk együtt gyermekeinkkel az ünnepre! 

 

 
 

Az Ősi Kolping  Család Egyesület  
szeretettel meghív minden érdeklődőt  

2014. december 21-én (vasárnap) 15.00 órára  
az Ősi Katolikus Templomban  

megrendezésre kerülő hagyományos 
Adventi koncertre. 

A koncert után szeretettel várnak mindenkit a 
Katolikus Plébánián 

 

 

Részletes program megtekinthető a www.osikozseg.hu honlapon, valamint a települési hirdető táblákon 
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