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Újévi köszöntő
Kedves Lakótársaim!
Jobbára ünnepi áhítatban kezdjük az új évet, hisz január első napjaiban
még frissen él bennünk a fenyőillatú karácsony meghitt melegsége,
nyugalma, csendje, és az óévet búcsúztató szilveszter trombitáktól,
petárdáktól hangos, pezsgőtől mámoros hangulata. Aztán lassanlassan, szinte észrevétlenül visszarázódunk a hétköznapok, magunk és
mások által megszabott korlátai közé. Új év kezdődött új kihívásokkal,
új célokkal, és új feladatokkal.
A mögöttünk álló 2013-as év eredményei, sikerei ismét bizonyították, hogy a közös jövőbe vetett hit és az összefogás
csodákra képes. Az új évben sem kívülről kell várnunk a csodát, mert az bennünk van a teremtés pillanatától kezdve.
2014-ben is újra vállalnunk kell a közösségért végzett munka örömét, és nehézségeit. Meg kell tanulnunk minden
rosszban meglátni a parányi jót, a kitörés lehetőségét, azt hogy a fél pohár vizet ne félig üresnek, hanem félig telinek
lássuk.
Lépést kell tartanunk álmainkkal, irányt kell szabni gondolatainknak, és hinnünk kell abban, hogy jó szándékkal,
összefogással mindenre képesek vagyunk a család, és tágabb közösségünk gyarapodása érdekében.
E gondolatokkal kívánok Önkormányzatunk Képviselő-testülete, és munkatársaim nevében, községünk valamennyi
lakójának jó egészséget, és eredményekben gazdag, boldog új évet!
Kotzó László
polgármester

Nagy László: Adjon az Isten
Adjon az Isten
szerencsét,
szerelmet, forró
kemencét,
üres vékámba
gabonát,
árva kezembe
parolát,
lámpámba lángot,
ne kelljen
korán az ágyra hevernem,

kérdésre választ
ő küldjön,
hogy hitem széjjel
ne dűljön,
adjon az Isten
fényeket,
temetők helyett
életet nekem a kérés
nagy szégyen,
adjon úgyis, ha
nem kérem.
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Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntései:
2013. szeptemberi ülésén a Képviselő-testület
 Hozzájárult ahhoz, hogy az önkormányzati tulajdonú Ősi,
015 hrsz-ú, árok művelési ágú ingatlan 2320 m2
területrészére vonatkozólag a Szitahegy Bt. bányászati
tevékenységet végezzen, hozzájárult az ingatlan művelési
ágból való kivonásához, 100.000,- Ft összegű egyszeri
ingatlanhasználati díj megfizetése ellenében.
 Megtárgyalta a Gólyafészek Óvoda és Egységes ÓvodaBölcsőde 2013-2014. nevelési évre szóló Munkatervét,
kinyilvánította, hogy az abban foglaltakkal egyetért.
 A Községi Könyvtár tetőszigetelési munkáinak
elvégzésével megbízta a Vár-Top Bt-t, bruttó 773.982, - Ft
összegű díjazás ellenében. A munkálatokat a cég
elvégezte.
 Megállapította a Gólyafészek Óvoda intézményvezetője
részére az őt a nemzeti köznevelésről szóló törvény
alapján megillető vezetői pótlék mértékét
 Elfogadta Ősi Község Önkormányzata Számlarendjét
 Elfogadta Ősi Község Önkormányzata GazdaságiMűszaki Ügyrendjét.
 Kifejezte a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati
Ösztöndíjpályázat 2014. évi fordulójához való
csatlakozási szándékát, mely alapján a pályázat kiírásra
került.
 Úgy határozott, hogy bérbe adható területeit
versenytárgyalás útján kívánja bérbe adni.
 Úgy határozott, hogy szociális célú tűzifavásárláshoz
kapcsolódó támogatásra igényt nyújt be, 200 erdei m3
tűzifa vonatkozásában, melyhez 508.000,- Ft önerő
fedezetét
2013.
évi
költségvetésén
belüli
átcsoportosítással biztosítja.
 Módosította az Önkormányzat és a Klebelsberg
Intézményfenntartó Központ közötti vagyonkezelési
szerződést.
 Az Ősi Általános Iskola intézményi tanácsába Kotzó
László polgármestert delegálta. Megbízatása az
intézményi tanács alakuló ülésétől, a Képviselő-testület
általi visszavonásig tart.
 A 2014. évi belső ellenőrzés elvégzéséhez lekötni kívánt
belső ellenőri kapacitást 20 ellenőrzési napban határozta
meg.
2013. október havi ülésein a képviselő-testület:
 Az Ősi 1. sz. szennyvízátemelő villamos fogyasztásmérő
szekrénye áthelyezése és szabványosítása érdekében
elvégzendő munkálatok végrehajtásához utólagos
jóváhagyását adta, ennek költségeinek megtérítése iránt
intézkedett a munkálatokat elvégeztető üzemeltető, a
Bakonykarszt részére, 496.724,- Ft összegben.
 Az önkormányzat 2014. évi költségvetési koncepcióját
elfogadta. 2014. évi költségvetési rendelet-tervezet a
koncepcióban meghatározott irányelvek figyelembe
vételével történik.
 Jóváhagyta az Önkormányzat 2014. évi belső ellenőrzési
tervét
 Úgy határozott, hogy figyelemmel a lakosság teherviselő
képességeire új adónemet bevezetni nem kíván, a meglévő
adók mértékét nem kívánja emelni.

 Jóváhagyta a Társulás és Várpalota, Berhida, Ősi, Öskü,
Tés és Jásd települések önkormányzatai között a
pszichológusi, szupervízori és családkonzultációs
tevékenység ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő
megállapodás tervezetét, egyben felhatalmazza a
polgármestert a megállapodás aláírására. A határozatot a
Társulás részére megküldtük, a vonatkozó megállapodás
aláírása megtörtént.
 Úgy döntött, hogy a központi háziorvosi ügyelet
feladatának ellátásához a 2013. november 01. és 2014.
május 31. közötti időszakra vonatkozóan 18,77 Ft/hó/fő
összeggel járul hozzá. Várpalota Város Képviselőtestületének 2013. november 28. napi ülésére
előterjesztésre kerülő, a személyes gondoskodást nyújtó
ellátásokról, ezek igénybevételéről és a fizetendő térítési
díjakról szóló 53/2010. (XII.20.) önkormányzati rendelet
módosításáról szóló rendelet-tervezetének elfogadásához
előzetes hozzájárulását adta.
 Együttműködési szándékát fejezte ki az EuroConsult
Alapítvánnyal, mint főpályázóval a TÁMOP 5.5.2-11/1
pályázat megvalósítása érdekében, önkéntes munkára
vonatkozóan.
 Úgy döntött, hogy ingatlanjait bérlet útján hasznosítja,
részben nyilvános pályázat útján, részben az azt utolsó
alkalommal bérlő személy részére – amennyiben bérleti
szándékát az jelezte. A haszonbérlet 5 év időtartamra
kerüljön megkötésre, azzal a kitétellel, hogy a bérleti
szerződés az Önkormányzat részéről a bérlet időtartama
alatt a Képviselő-testület adott területre vonatkozó
értékesítési szándéka esetén felmondható. A nyilvános
versenytárgyalás 2013. november 15-én megtörtént. A
szerződések részben a volt bérlőkkel, részben a licit után
megkötésre kerültek.
 Az Equiscorp Kft. tulajdonában lévő gépkocsi
önkormányzati közút állapotából adódó kárigényére
vonatkozó igényét elutasította.
2013. november 28-i ülésén a képviselő-testület:
 Gólyafészek Óvodához tartozó Konyha 2013. december
30. napjától 2014. január 4. napjáig tartó zárva tartását figyelemmel takarékossági okokra és a dolgozók
szabadságának kiadásának szükségességére – jóváhagyta.
 A település 2013. I-III. negyedévi gazdálkodásának
helyzetéről szóló polgármesteri tájékoztatót 250.975 e Ft
költségvetési bevételi főösszeggel 221.021 eFt
költségvetési kiadási főösszeggel elfogadta.
 Elfogadta a Várpalota Kistérség Többcélú Társulási
Megállapodás módosítását.
 Egyetértését fejezte ki az Ősi Általános Iskola (8161 Ősi,
Ságvári E. u. 10.) mint kötelező felvételt biztosító
általános iskola kijelölésével.
 Andrási Attiláné könyvtárellátási szolgáltatási feladatok
ellátására vonatkozó megbízását 2014. március 31.
napjáig meghosszabbította
 Felhatalmazta Kotzó László polgármestert, hogy az
önkormányzati földterületekre bérleti jogot elnyerő
személyekkel
bérleti
szerződést
a
nyilvános
versenytárgyaláson kialakult bérleti díjakkal megkösse.
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 Felhatalmazta Kotzó László polgármestert, hogy az Ősi,
1160 hrsz-ú, kert művelési ágú 953 m2 nagyságú, 1/1
részben önkormányzati tulajdonú és az Ősi, 1521 hrsz-ú 1/5
részben önkormányzati tulajdonú, szántó művelési ágú
2660 m2 nagyságú önkormányzati tulajdonú földterületek
vonatkozásában – melyek licit útján való bérletbe adása
nem volt eredményes – az ingatlanokra érkező bérleti
kérelem alapján szerződést kössön, 1.600,- Ft/AK/év bérleti
díjjal. Az Ősi 1521 hrsz-ú területre vonatkozó bérlet
megkötése megtörtént.
 Kifejezte azon szándékát, hogy módosítani kívánja a
hatályos településrendezési eszközöket a településen
működő gazdálkodó szervezetek és a települési
közfeladatok elláthatósága érdekében, a következőkre
vonatkozóan: 1. gazdasági területek beépíthetőségére
vonatkozó szabályozást módosítani kívánja oly módon,
hogy a Gksz-1 jelű építési övezetekben a beépíthetőség a
jelenlegi 20 % helyett 60 % legyen; 2. a temetőre
vonatkozó minimális telekméret nagyságának módosítása
egy jövőben megvalósítandó ravatalozó elhelyezési
lehetőségének biztosítására;. 3. A „sziget” településrészen
belül található feltárása a 786. hrsz-ú telek
felhasználásával. A Testület megbízta a Pápai Építész
Stúdió Kft-t a kapcsolódó egyeztetési dokumentáció
összeállítására, a tervezési feladatok ellátására
 Kifejezte azon szándékát, hogy köztemető kialakítása és
fenntartása kötelezően ellátandó közfeladat biztosításáról az
Ősi, 599 hrsz-ú temető tulajdonosaival, a Református
Egyházzal és a Római Katolikus Egyházzal való
együttműködés útján kíván gondoskodni, az erre vonatkozó
megállapodást az egyházakkal megkötötte.
 Megfelelő számú árajánlat hiányában a hóeltakarítási
munkák elvégzésével kapcsolatos döntést elnapolta.
 A községben létesítendő információs táblák elkészítésére
elfogadta a Valcol Kft. árajánlatát.
 Úgy döntött, hogy nagy teljesítményű fűrészgép
vásárlására ne kerüljön sor.
Zárt ülésén a Képviselő-testület döntött a 2014. évre
vonatkozó
Bursa
Hungarica
Felsőoktatási
Ösztöndíjpályázatokról. A 10 fő „A” típusú pályázatot
benyújtó felsőoktatási hallgatót támogatta, részükre
egységesen – figyelemmel a vonatkozó szabályzatban
foglaltakra, és a rendelkezésre forrásokra - havi 5.000,- Ft,
azaz Ötezer 00/100 forint összegű támogatást állapított meg.
2013. december havi ülésén hozott határozataival a
képviselő-testület:
 Balogh Károly képviselő javaslatára és nyilatkozata
alapján az őt megillető tiszteletdíj fedezetéül szolgáló
872.058,- Ft összeg civil szervezetek támogatása keretre
való azonnali átcsoportosítását rendelte el, az összegből
172.058,- Ft alapítványok támogatására, a fennmaradó
700.000,- Ft egyéb civil szervezetek támogatására való
felhasználhatóságáról rendelkezett.
 Futó László bizottsági tag javaslatára és nyilatkozata alapján
az őt megillető tiszteletdíj fedezetéül szolgáló, 207.000,- Ft
összeg Önkormányzat civil szervezetek támogatása keretre
való azonnali átcsoportosítását rendelt el.
 Elfogadta a belső ellenőrzési feladatok térségi ellátásáról
szóló megállapodás tervezetét
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 Elfogadta
az
Önkormányzata
Önköltség-számítási
szabályzatát
 Meghatározta a 2014. évre vonatkozó, intézményeinél
hozzáférhető egyes szolgáltatások, és tulajdonában lévő
helyiségek bérlet útján történő igénybe vételét illetően
fizetendő térítési díjak összegét. A Képviselő-testület
felhatalmazta a Polgármestert és a Gólyafészek Óvoda és
Egységes Óvoda-bölcsőde intézményvezetőjét, hogy a
település civil szervezetei számára díjmentesen bocsássa
rendelkezésre a bérleti díj ellenében kiadható helyiségeket.
 Mile Bt. Szent Hubertus Patika által fizetendő bérleti díjat
2014. évre havi 12.300,- Ft-ban állapította meg.
 A településfejlesztéssel és a településrendezéssel
összefüggő partnerségi egyeztetés részletes szabályait
Partnerségi Szabályzatban határozta meg.
 Elfogadta „Ősi Község Téli Útüzemeltetési Terv”-ét
elfogadta.
 2013. december 17. napjától – 2014. február 28. közé eső
időszakra hóeltakarítási munkák elvégzésével a Pipec
Trans Kft-t bízta meg.
 Az Ősi Polgármesteri Hivatal és a Gólyafészek Óvaoda
Alapító Okiratát, valamint az Önkormányzat szervezeti és
működési szabályzatát módosította a szakfeladatrend
változása miatt.
 Meghatározta a Testület 2014. évi munkatervével rendes
üléseinek napirend-tervezetét
 Úgy döntött, hogy Ősi Község weboldalának
karbantartásával továbbra is Tollner Norbert vállalkozót
bízza meg 2014. január 1. napjától határozatlan időre havi
bruttó 16.000,- Ft összegű megbízási díj ellenében.
 Ismételten tárgyalta az Equiescorp Kft. kártérítési igényét,
korábbi döntését fenntartotta, a kárigényt elutasította.
 Úgy határozott, hogy a 064/9 és a 065/30 hrsz-ú
önkormányzati tulajdonú utak helyreállításához szükséges
gépi munkák költségeit költségvetése terhére biztosítja.
 Az Ősi Gyermekekért Alapítvány részére az Ősi Általános
Iskola 2013/2014. tanévben megtartásra kerülő gyermekrendezvényeinek megtartásához 172.058,- Ft összegű
támogatást biztosított.

2013. szeptember-decemberi üléseken elfogadott
önkormányzati rendeletek:
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.
(III. 05.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A szociális tűzifa támogatás helyi szabályairól.
A pénzbeli és természetbeni szociális ellátások helyi
szabályozásáról.
A gyermekvédelmi ellátások helyi szabályozásáról.
Az önkormányzati lakások lakbérének mértékéről és
megfizetésének módjáról szóló 17/2011. (XII. 13.)
önkormányzati rendelet módosításáról.
A helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának
rendjéről szóló 10/2009. (V. 22.) Ősi Önk. rendelet
módosításáról.
Az Önkormányzat 2013. évi költségvetéséről szóló 5/2013.
(III. 5.) önkormányzati rendelet módosításáról.
A közterület használat szabályairól szóló 13/2007. (VII. 3.)
Ősi Önk. rendelet módosításáról.
A Szervezeti és Működési Szabályzatról szóló 6/2007. (IV.
2.) Ősi Önk. rendelet módosításáról.
Összeállította: Andrásiné Marton Mónika aljegyző
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Tájékoztató civil szervezetek 2013. évi támogatásáról
2013. áprilisában befejeződött az adósságrendezési eljárás,
közösséget szolgáló működésükhöz, amelyek jelentős
ezt követően nyílt lehetősége az Önkormányzatnak Ősi civil
feladatokat is átvállaltak az Önkormányzattól az
életében kulturális, közösségi, sporttevékenységet ellátó
adósságrendezési korlátozásokkal érintett évek alatt. A
civil szervezetek támogatására. 2012. évi szabadon
támogatások forrását az e célra szánt költségvetési keret
felhasználható, az előző évek megtakarításaiból származó
mellett megemelte Balogh Károly képviselő és Futó László
42.635 eFt összegű pénzmaradvány állt a Testület
ügyrendi bizottsági kültag tiszteletdíjról való lemondásából
rendelkezésére, ez nyújtott fedezetet a kötelező feladatok
keletkező összeg átcsoportosítása. A támogatások részben
ellátásán túli vállalásokra, köztük a civil szervezetek
kiírt pályázat, részben a szervezetek egyedi kérelmei alapján
támogatására is. Ilyen magas összegű pénzmaradvánnyal az
kerültek odaítélésre. Átruházott hatáskörében eljárva a
elkövetkező
években
nem
számolhatunk,
az
benyújtott kérelmeket – melynek követelményeit a
önkormányzatok
feladatfinanszírozáson
alapuló
képviselő-testület helyi rendeletben határozta meg – az
költségvetési támogatási rendszere a kötelezően ellátandó
Ügyrendi Bizottság bírálta el. Alapítványok támogatásáról
feladatok finanszírozásához nyújt – saját bevételekből
szóló döntést Magyarország helyi önkormányzatairól szóló
(elsősorban helyi adók, kis részben bérleti díjak, stb.)
törvény rendelkezései szerint a Képviselő-testület nem
további kiegészítést igénylő - forrást. E tény befolyásolja
ruházhatja át, ezért az Ősi Gyermekekért Alapítvány
majd a helyi egyesületek, alapítványok támogatására
kérelméről a képviselő-testület hozta meg döntését.
fordítható pénzügyi keret meghatározását.
Térítésmentes helyiséghasználat biztosításával is támogatta
A civil szervezetek támogatására szánt 2013. évi
a Képviselő-testület nemcsak a bejegyzett egyesületeket, de
költségvetési keret meghatározásakor a testület figyelembe
más helyi közösségeket, szervezeteket is, a Nyugdíjas
vette a szervezetek által előzetesen jelzett igényeket,
Klubot, a Máltai Csoportot, lányok-asszonyok aerobikvalamint hangsúlyos volt az a tényt, hogy 2010. év óta olyan
oktatása céljára.
szervezetek részére nem tudott támogatást biztosítani
Az alábbi táblázat összefoglalja a civil szervezetek részére 2013. évben nyújtott pénzbeli támogatásokat:
Támogatott szervezet
Támogatás célja
Éves támogatás
összege
1. „Ősiért!” Közhasznú Egyesület
Tevékenységének segítése, működési kiadásainak
725.659,- Ft
támogatása
2. Ősi „Andreotti” Sportegyesület
Tevékenységének segítése, működési kiadásainak
1.015.000,- Ft
támogatása
3. Ősi Gólyahír Tánc Egyesület
Tevékenységének segítése, működési kiadásainak
150.000,- Ft
támogatása
4. Ősi Gyermekekért Alapítvány
Iskolai gyermek-rendezvények támogatása
172.058,- Ft
5. Ősi Kolping Család Egyesület
Tevékenységének segítése, működési kiadásainak
374.000,- Ft
támogatása
6. Ősi Petőfi Sportkör
Tevékenységének segítése, működési kiadásainak
4.782.000,- Ft
támogatása, pályázati önrész biztosítása
7. Ősi Polgárőrsége Egyesület
Tevékenységének segítése, működési kiadásainak
650.000,- Ft
támogatása
Civil szervezetek támogatására fordított összeg összesen:
7.868.717,- Ft
A szervezetek a részükre biztosított támogatásra vonatkozó elszámolásukat 2013. december 31. napjáig benyújtották.
Köszönet valamennyi civil szervezetnek mindazért, amit közösségünkért tettettek, köszönet munkájukban részt vevőknek!

Meghívó közmeghallgatásra
Értesítjük a község lakosságát, hogy Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete közmeghallgatást tart, melyre
ezúton tisztelettel meghívjuk Önöket.
A közmeghallgatás időpontja: 2014. február 21. (péntek) 17.00 óra
A közmeghallgatás helye: Ősi Általános Iskola, Étterem (Ősi, Ságvári E. u. 10.)
A közmeghallgatás napirendje:
1./ Tájékoztató az Önkormányzat 2013. évi gazdálkodásáról, az önkormányzati feladatok ellátásáról
2./ Tájékoztató a 2014. évi önkormányzati költségvetési tervezetről, lakossági javaslatok kérése
3./ Vegyes ügyek
Meghívott vendégeink:
Czentár Ottó Depónia Kft. osztályvezetője, Bors József körzeti megbízott
A közmeghallgatásra tisztelettel várunk minden érdeklődőt!
Kotzó László polgármester
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Hulladékkezelés és szállítás 2014.
A hulladéktörvény 2013. évtől hatályba lépő rendelkezései miatt az
Önkormányzat korábbi, Várpalotai Közüzemi Kft-vel fennálló települési
hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási
szerződés
felmondására
kényszerült. Ennek oka az volt, hogy a Kft hulladékgazdálkodási
közszolgáltatási engedéllyel 2013. június 30-ig nem rendelkezett, a
hulladéktörvényben
a
szolgáltatás
ellátásához
meghatározott
követelményeknek nem felelt meg. Ezért a törvény kötelezte
önkormányzatunkat arra, hogy a határidő lejártát követő 30 napon belül
szerződését 6 hónapos felmondási idővel felmondja.
Az Önkormányzat tagja a Közép-Duna Vidéke Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásnak, a kötelező
közszolgáltatás biztosítására a Társuláson keresztül nyílt lehetőség. A Társulás által lefolytatott közbeszerzési eljárás
alapján a közszolgáltatást 2014. februárjától a székesfehérvári székhelyű Depónia Kft. végzi Ősi községben.

Tisztelt Ügyfelünk!
Az alábbiakban a hulladékszállítást érintő változásokról kívánjuk tájékoztatni Önöket.
2014. január 31-től a Depónia Kft. végzi Ősi Község hulladékgazdálkodási közszolgáltatásának ellátását.
Az ellátás során a településen a következő gyakorlat valósul meg:
Települési szilárd hulladék szállítás napja:
Csütörtök
Az edények kihelyezésének időpontja: szállítási nap reggelén 6 óra
A hulladékszállítási közszolgáltatás a 2012. évi CLXXXV. a Hulladékról szóló törvény értelmében kötelező jelleggel
igénybe veendő szolgáltatás.
A számlák kiállítása és megküldése negyedéves bontásban történik a használatban lévő edény űrméretéhez igazodóan. A
szerződések megkötése folyamatosan történik az év elejétől kezdődően.
A szolgáltatóváltást követően is a korábbi hulladékszállítási díj kerül kiszámlázásra!
Mivel társaságunk új szolgáltató a településen, ezért kérjük hogy észrevételeikkel segítsék munkánkat, hogy minél
zavartalanabb legyen az átállás.
Elérhetőségeink:
Tel: 22/507-666 (szállítás), 22/504-412 (ügyfélszolgálat),
e-mail cím: ugyfel@deponia.hu, diszpecser@deponia.hu, honlap: www.deponia.hu

Tájékoztató a szelektív gyűjtésről
A Depónia Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi az Önök településén.
A műanyag/fém- és papír hulladékok házhoz menő szelektív gyűjtés időpontja 2014. évben (szerdai napokon):
március 12., április 9., május 7., június 11., július 9., augusztus 6., szeptember 10., október 8., november 12.,
december 10.
A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik!
Műanyaghulladék gyűjtése (áttetsző zsákban, cserezsákot biztosítunk)
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni:
 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,
 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,
 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,
 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok
A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a
gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel!
Papírhulladék gyűjtése (kötegelve)
Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék,
lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja!

újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz
A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett!
A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven
gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni!
Köszönjük az együttműködését!
Depónia Kft.
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A 2013-2014-es tanév első féléve: Események és eredmények az iskolában
Iskolánk tanulólétszáma a félév végén 135 fő volt. Az alsó tagozaton 63, a felsőben 72 félévi bizonyítvány kiadására
került sor. Az öt kitűnő tanuló: Büttel Flóra 3.o., Andrási Krisztián, Grund Róza, Jenei Barbara és Láncz Rebeka
5.o.
Az iskola magatartási átlaga 4,2, szorgalmi átlaga 4,0. Tanulmányi átlaga 4,0, mely osztályonként a következőképpen
alakult:
3. osztály: 3,85
5. osztály: 4,2
7. osztály: 4,0
4. osztály: 4,1
6. osztály: 3,9
8. osztály: 3,9
Diákjaink a tanulás mellett számos rendezvényen, versenyen képviselhették iskolánkat. Legjobb eredményeink:
A Veszprémben tartott Köztársaság Kupa Megyei Atlétika versenyen Simon Róbert 7. osztályos tanuló a 60 méteres
síkfutásban és a távolugrásban is 1. helyezést ért el. Szalai Kristóf szintén 7. osztályos tanulónk kislabda dobásban 5. ,
súlylökésben 8. lett.
Idén is részt vettünk a nádasdladányi iskola által megszervezett vetélkedőkön, ahol „ACTIVITY” csapatunk az 1. helyen
végzett. Tagjai: Omász Roland (8.o.), Tost Luca (7.o), Kovács Kitti (6.o.) és Németh István (5.o.).
Ugyanitt Jenei Barbara 5. osztályos tanuló történelemből 3. helyezett lett
A berhidai Ady Endre szavalóversenyről is szép eredményekkel térhettünk haza. Papirovnyik Lili 4. osztályos tanuló 2.
helyezést, Nyári Gergő 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el.
Házi mesemondó versenyünk legjobbjai:
Egyed Norina 3. o. 1. hely
Szilágyi Szonja 5.o. 1. hely
Láncz Enikő 2.o.
2. hely
Kovács Kitti 6.o.
2. hely
Egyed Antónia 4. o. 3. hely
Jenei Barbara 5.o. 3. hely
Köszönetet mondunk mindazoknak, akik támogattak bennünket:
Boza Andrea és Tolner András karácsonykor sportszerekkel lepték meg a gyerekeket és fuvarozásban segítettek.
Beke Zsolt főtisztelendő esperes úr meghívására Márton napkor vendégül láttak bennünket a templomban, és kedves
segítők által készített zsíros kenyérrel, teával vendégeltek meg bennünket.
Siliga Sándor és Balogh Károly jóvoltából pénzbeli támogatáshoz jutott iskolánk, amit gyermekrendezvényeinkhez
fogunk felhasználni.
A székesfehérvári C.B.A. Magán Általános Iskola taneszközöket ajándékozott nekünk.
Az újonnan alakult lelkes Szülői Munkaközösségünk Andrási Attiláné irányításával folyamatosan segíti
rendezvényeinket.
Köszönjük Önöknek, hogy adójuk 1%-val támogatják alapítványunkat, mert az ebből befolyt összeg szolgál fedezetül
a gyerekek úszás oktatására, játszótér fejlesztésére.
Az ŐSI GYERMEKEKÉRT ALAPÍTVÁNY ADÓSZÁMA: 18924347-1-19
Ennyi minden történt idén:
Ünnepélyek, megemlékezések
 Tanévnyitó ünnepély
 Aradi vértanúk napja – iskolai kirándulás a pákozdi Katonai Emlékparkba
 Október 23. – községi ünnepség a 8. osztályos tanulók szereplésével, iskolánk tanulóinak részvételével
 Részvétel az Öregek Napján 5. osztályos tanulók szereplésével
 Adventi gyertyagyújtások
 Falukarácsony – községi ünnepség 1- 8. osztályos tanulók szereplésével, iskolánk tanulóinak részvételével
Egyéb események, rendezvények
 A várpalotai Pályaválasztási Kiállítás csoportos látogatása 8. osztályos tanulókkal
 Részvétel a Márton-napi mécseses felvonuláson és megemlékezésen községünk római katolikus templomában 1-8.
osztályos tanulók részvételével
 3 hetet meghaladó projekt: „Ember, ember, december” – Adventtől karácsonyig
 Iskolai Adventi-vásár előkészítése, megszervezése, lebonyolítása
 Szülői Körök az 1. és 5. osztályos tanulók szülei számára havonta egyszer
 Pályaválasztási szülői értekezlet 8. osztályos tanulók szülei számára
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Kulturális programok
 Interaktív történelem óra Várpalotán a Thury várban 6-7. osztályos tanulók részvételével
 7. osztályos tanulók részvétele a „Krúdy Várpalotán” c. előadáson a várpalotai könyvtárban
 4. osztályos tanulók részvétele Várpalotán a Thury várban a „Lovagi játékok” c. rendezvényen
 3- 4. osztályos tanulók részvétele Tóth Krisztina költőnő előadásán a községi könyvtárban
 Pannon Várszínház előadásai 5-8. osztályos tanulók részvételével Inotán
 Színházlátogatás Peremartonban 1. osztályos tanulók részvételével
 Színházlátogatás a veszprémi Petőfi Színházban 1-4. osztályos tanulók részvételével
 „Évszakünnep” címmel az 1. osztályos tanulók előadása könyvtárunkban
Szórakoztató programok
 Részvétel az „Itthon vagy! Magyarország, szeretlek!” c. Szent-Mihály napi országos vetélkedőn
 Osztályprogramok: Klubdélutánok 5-8. osztályoknak havonta, filmvetítések 7. osztályos tanulóknak
 Természetjáró túra: Római fürdő (Tés-Jásd)
 Mikulás ünnepségek testvérosztályokkal
 Mikulás discó 4-8. osztályoknak
 Karácsonyi játszóház
Környezetvédelmi akciók
 Autómentes Nap (Gyere gyalog vagy kerékpárral az iskolába!)
 Elektronikai hulladék gyűjtése
 Szárazelem-gyűjtés
Tanulmányi és művészeti versenyek
 Nádasdy Napok versenyei Nádasdladányban (Activity – I. hely, Történelem – III. hely)
 Olvasó pályázat a könyvtárlátogató tanulók számára
 Berhidai Ady Napok szavaló verseny I. hely, II. hely
 Helytörténeti vetélkedő sorozat a várpalotai könyvtárban – 7. oszt.– 4 fő
 Mesemondó verseny 2-6. osztályosoknak iskolánk könyvtárában
 „Itthon vagy! Magyarország szeretlek!” c. rendezvénysorozat keretében rajzpályázat
Sportversenyek, rendezvények
 A magyar diáksport napja 2013. az iskola valamennyi tanulójának részvételével
 Uszoda 10 alkalommal 1. és 5. osztályos tanulóknak Balatonfűzfőn
 Köztársasági kupa - I. helyezések
Pályázatok
 Erzsébet-pályázatok benyújtása tavaszi kirándulásokra 4. 5. 6. 8. osztályok részére 70 főre
Mentorálás
 1 tanárjelölt kötelező gyakorlata 1. osztályban
 1 tanárjelölt kötelező gyakorlata 4-8. osztályokban
Kiemelt feladatunk ebben a tanévben is az immár 5. éve tartó kompetencia alapú oktatás fenntartása. A pályázati
előírásnak megfelelően idén is bevezetésre kerültek a kötelező oktatási programok és taneszközök a megfelelő
osztályokban. Gazdag programokkal zárult az „Ember, ember, december” elnevezésű, három hetet meghaladó projekt is,
melynek témája az adventtől karácsonyig terjedő időszak kultúrköre.
A tehetséggondozás területén is sok lehetőséget biztosítunk tanulóinknak. Közel 10 féle délutáni foglalkozás biztosítja a
különböző képességek kibontakozását, mely szakköröket szívesen látogatnak tanulóink.
A felzárkóztatás is több területen elérhető diákjaink számára: a szaktanároktól korrepetálás igényelhető, a tanulószobán
leckeírási és felkészülési segítség kapható, egyéni fejlesztő és logopédiai foglalkozásokat pedig fejlesztő pedagógusaink
biztosítanak.
Végezetül továbbra is invitálunk mindenkit a kultúrházban tartandó rendezvényeinkre, melyeken nemzeti ünnepeinket és
a karácsonyt a gyermekek segítségével megható, felemelő hangulatban élhetjük át.
Homoki Ferencné
szerkesztő pedagógus

Vágán Zsuzsanna
igazgató
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A farsang rövid története
A farsang vízkeresztkor (január 6.) kezdődő és hamvazószerdáig (változó időpont) tartó, évszázadok óta évente
megismétlődő ünnepsorozat, nagyon gazdag szokáshagyománnyal. Megelőzi a karácsonyi ünnepkör, és követi a húsvéti
ünnepkör. A hagyományok szerint ez az önfeledt mulatozás, dús lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a téltől és
köszöntjük a tavaszt.
Farsangi népszokások
A tél és tavasz küzdelmét szimbolizáló, eredetileg pogány ünnepséget a keresztény egyház is elfogadta, és keresztény
elemekkel ruházta fel. Bár a farsang hazája Olaszország, Magyarországon a német fasching szót vettük át a karnevál
helyett ezen időszak, és a hozzátartozó hagyományok megnevezésére. Nem kötődik hozzá jelentős vallási ünnep,
alapvetően néphagyományokra épül.
A farsangot a mulatozás, lakomák, vidámság, életöröm, szórakozás, bolondozás, tánc, bálok jellemzik, azaz az önfeledt
ünneplés a húsvéti böjt előtt. A gazdag lakomákkal a természetet kívánták bőségre ösztönözni. Hagyományosan ilyenkor
tartották az esküvőket is. A legismertebb farsangi népszokások az asszonyfarsang, alakos játékok, farsangi jelmezek,
köszöntők, farsangtemetés. Farsanghoz kötődik egyik legérdekesebb népszokásunk, a mohácsi busójárás is. Az ételek
közül Magyarországon tipikusan a húsételek, káposzta és a farsangi fánk terjedtek el.
A farsang utolsó napja húshagyó kedd, és a másnap, hamvazó szerda, már a nagyböjt első napja. Ezt egy napra
felfüggesztve, torkos csütörtökön elfogyasztották az összes maradék ételt.
A farsangi időszak legjellegzetesebb édessége és egyben étele a farsangi fánk. Garantáltan még a legnagyobb akaraterővel
rendelkezők sem bírják ki, hogy legalább farsangi időszakban ne csábuljanak el egy finom farsangi fánk kedvéért!
Farsangkor fánkot kell enni, és illik házilag is készíteni!
A farsangi szokáshagyományokhoz tartozó farsangi fánk ugyan csábítóan finom édesség, mégis elkészítésére általában
csak a bátrabbak vállalkoznak. A fánk alapesetben élesztős, édes kelt tészta, amelyet bő olajban kisütünk, és a tökéletes
eredmény érdekében baracklekvárral töltünk.
Egy közismert fánk recept
Hozzávalók:
* 50 dkg liszt
* 1 cs vaníliacukor
* 1/8 l tej
* csipetnyi só
* 12 dkg puha vaj
* 0,5 dl rum
* 5 dkg élesztő
* 1 db citrom reszelt héja
* 2 tojás
* sütéshez olaj
* 2 tojássárgája
* tálaláshoz porcukor, esetleg lekvár
* 6 dkg cukor
Elkészítés:
1. Az élesztőt kevés langyos tejben feloldjuk, adunk hozzá egy keveset a kimért lisztből és cukorból. Ezt a tésztát meleg
helyen, letakarva kelesztjük (kb. 30 perc).
2. A maradék tejet a tojásokkal, tojássárgájákkal, sóval, rummal, cukorral, vaníliacukorral, citromhéjjal elkeverjük.
Hozzáadjuk a megkelt tésztát és a maradék lisztet. Végül beledolgozzuk a puha vajat és (lehetőleg géppel) alaposan
összegyúrjuk. 15 percig pihentetjük.
3. 5 dkg-nyi adagokat kiveszünk a tésztából, enyhén lisztes kézzel golyóvá formázzuk, egymástól kellő távolságban
lisztezett deszkára tesszük, majd a golyókat szélesszájú vizes pohár talpával egyformára lelapítjuk (kb. ujjnyi vastagra),
konyharuhával letakarjuk és meleg helyen ismét kelesztjük (legalább 30 perc).
4. Nagyobb lábasban olajat forrósítunk. A fánkokról a konyharuhát sütés előtt 10 perccel levesszük, hogy a felszínük kissé
megszáradjon, vagyis kérget kapjon.
5. A meleg olajba tesszük a fánkokat először a felső oldalukkal lefelé, és fedő alatt kb. 3-4 percig sütjük. A fedőt levesszük,
megfordítjuk óvatosan a fánkokat és a másik oldalon is világosbarnára sütjük (fedő nélkül).
6. A fánkokat kivesszük az olajból, papír kéztörlőn lecsepegtetjük, porcukorral megszórva, esetleg lekvárral töltve tálaljuk.
József Attila: Étkek áradata- részlet
Ím, hát aki mértékkel
szórakozott az étkekkel,
s nem roggyant meg keze- lába,
jöhet a táncos- oskolába.
Járjuk, mint a szél a pusztán,
fölfrissülünk majd káposztán,
s ha még fogát feni falánk,frissen sül a farsangi fánk,
kívül piros, belül foszlik,
míg a vendég el nem oszlik.
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Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…

Ön mit vár a 2014-es évtől?
Nagy Edina: Sikert, sikert, és sikert!  Hiszen arra kinek nincs szüksége?! Én, mint végzős
diák, előttem áll az érettségi, és ezzel nem vagyok egyedül. Megannyi korombeli sorstársam
várja, hogy érett lehessen papíron is.  Persze akik már túl vannak rajta, bíztatnak minket, hogy
nincs mitől félni… De reméljük, hogy jövő ilyenkorra már mi is kijelenthetjük ezt.  Na meg
persze a továbbtanulás… De ezt nem is részletezem, hisz mindenki tudja, hogy van ez. Tehát
ahogy újévkor is kívántuk, sikerekben gazdag 2014-es évet minden kedves Ősi lakosnak is! 

László Angéla: Megvalósult terveim jól sikerültek, elértük azt, hogy új otthonra leljünk Ősiben
és olyan szeretetteljes környezetben éljünk, mint valaha Kárpátalján volt. Lányaim is azt
csinálják, amit szeretnek, nagyon boldog vagyok, mert egyik lányomnak most volt a
diplomakoncertje, ami jelesre sikerült! Kisebbik lányom szintén sikeres a munkahelyén és
tanulmányaiban egyaránt. Édesanyám is velünk van már, nem aggódok tovább érte! Mi kell
még?? Egészség, amit a Jó Istentől kérek minden nap! Ugyanis az élet teljességét nem években
mérik, hanem örömben!

Tóth Ferencné Ildikó: Hogy mit várok? Változást, természetesen pozitív változást.
Nyugodtabb, élhetőbb életet, nagyobb biztonságot. Néha bevallom egy kis csodát is
szeretnék, mert a fentiek megvalósításához erre is szükség lenne. Boldogabb arcokat
látni, gyarapodó falvakat, jó lenne, ha gyermekeink nem kerülnének messzi városokba,
országokba, mert itthon, akár Ősiben is megtalálnák a boldogulás útját. Egy kicsit
többet, csak egy kicsit jobbat, mint a múlt esztendő, s már akkor elmondhatnánk, hogy
megérte a fáradozásunk. Valószínűleg egy kicsit többet is kell tenni érte, egy kicsivel
jobban kell dolgozni, bízni, s hinni a jövőben. S ha nem is minden úgy sikerül, ahogyan
elgondoltuk, halljuk meg a hangot, mely az autót is a helyes útra tereli:"újratervezés"

Ódor Bernadett: A személyes dolgokról nyilatkoznék, mert abból csak három van. Anya
gyógyulása. Számomra a legfontosabb most anya, hogy mindent meg tegyek érte. A két
másik nagyon is összefügg, hiszen a tánccsoportunkkal kapcsolatos. Hímzést tanítok a
gyerekeknek a Gólyahírben, és segítem Edinát, vezetőnket, amiben csak tudom. A
politikai dolgokról, választás stb. nem nagyon tudok nyilatkozni, mert az most per
pillanat nem igazán foglalkoztat.

Őri György: Azt hogy mit várok 2014-től egy mondatban úgy tudnám összefoglalni,
hogy ne legyen rosszabb mit a 2013-as év. A terveimről igazában annyit tudnék
mondani, hogy nem nagyon tervezek előre. Az hogy mit tudok megvalósítani azt
mindig az határozza meg, hogy mire lesz időm. Bár mindenképpen elmegyek nyaralni
a családommal és minél több időt tervezek a pihenésre és kikapcsolódásra.

A szerkesztőség nevében kívánom, mindenkinek olyan legyen a 2014-es éve, mint amilyennek megálmodta!
Winterné Holler Mónika
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A Magyar Kultúra Napján beszélgettünk
Január 22, a Magyar
Kultúra
Napja,
ennek
apropója ként szólaltattam
meg Ősi Kovács Imrét, aki
Magyar Kultúra Lovagja
kitüntető cím tulajdonosa.
Mióta festesz? Betegségem
előtt is festettem, faragtam,
de legszívesebben grafikákat
készítettem. Ezeket munka
mellett végeztem, nem tudatosan, inkább csak a saját
kedvemért, pihentetés végett. Olyan helyen dolgoztam,
ahol a gépeket kellett felügyelni, így alkalmam volt
közben rajzolni a kollégáimat. Igaz van festményem az
1960-as évekből is, de nem sok maradt, mert ezeket
akkoriban elajándékoztam.
Aztán közbe szólt a betegséged… Az orvosok szerint
magas vérnyomásom miatt lett az agyvérzésem. Rájuk
hagytam, de tudom, hogy egy otthon végzett munka
során, amikor beütöttem a fejem, akkor történhetett
valami. Két nap múlva összeestem. 14 éve. Fél 1 volt, de
a mentő csak 3-kor vitt el Először Várpalotára vittek, ott
magamra hagytak az asztalon és leestem. Eltörött a
vállcsontom, rohammentővel vittek Veszprémbe. 21 nap
után tértem észhez, szememmel jeleztem. Miután jobban
lettem, átküldtek Pestre a MÁV kórházba rehabilitációra.
Se menni, se beszélni nem tudtam. Betettek egy szobába.
Minden reggel úgy jöttek be a beteghordók, hogy: „Nézd az öreg még mindig él!” Pesten 100 napig voltam,
akkorra már megtanítottak menni 3 lábú bottal és egy
logopédus beszélni
Könnyen elfogadtad ezt a helyzetet? Nem! Én nem
ehhez a tehetetlenséghez szoktam, világ életemben
csináltam valamit, ezért én így már nem akartam élni. Ez
a tudat lassan felemésztette a lelkemet. És ekkor történt
valami. Hívő ember voltam, hisz ministráltam is, de nem
gyakoroltam a hitet, nem jártam templomba. Zsolt atya,
idejárt minden hónapban 1x édesanyámhoz gyóntatni.
Egy napon, amikor már teljesen megfogalmazódott
bennem, hogy az életem értelmetlen, mielőtt bármit is
tennék, megkértem Zsolt atyát, hogy gyóntasson meg. Ő
beleegyezett ebbe. Nem mondtam neki semmit, Ő még is
érezhette, hogy mire készülök, mert 6 órán keresztül
beszélgetett velem. Mikor elment én még órákig
imádkoztam éjszaka. Másnap reggel úgy keltem fel, hogy
dehogy akarok én meghalni, élni akarok. Élni és alkotni.
Tudom, hogy az atyának köszönhetem az életemet.
Mikor kezdtél el újra alkotni? A legnehezebb dolog
az volt, hogy magamat elfogadjam olyannak, amivé
lettem. Emberek előtt mutatkozni. Mikor ez megtörtént,
attól kezdve minden az alkotás felé irányult. Ilonkától
festőkészletet kaptam. Meglepetés volt, de Ő már akkor
tudta, hogy ez segíthet nekem. Megéreztem a festék
szagát,
onnantól
tudtam,
nincs
vissza
út,
megpecsételődött a sorsom. Festenem kell. Másnap már
el is kezdtem. Rá kellett szoktatnom a bal kezemet azokra
a munkákra, amiket a jobb végzett. 3 év alatt olyan
színvonalat értem el, hogy meg voltam magammal

elégedve. Összejött annyi kép, hogy azt gondoltam
Ilonkával, ki a jobb kezem, hogy kiállíthatnánk. A
jelenlegi polgármesterünk volt akkor az iskola igazgatója,
neki vázoltuk fel az ötletet. Nagy örömmel belegyezett és
az egyik tantermet telerakhattuk a képeimmel.
Betegségem után ez volt az első kiállításom. 1 nap alatt
178-an írtak az ott kitett vendégkönyvembe. Ez akkora
lökést adott nekem, hogy nem fogom elfelejteni ezt a
kapott lehetőséget soha a polgármester úrnak, mert ez
bizonyította be, hogy van értelme annak, amit csinálok.
Nagy segítségemre volt Simon M. Veronika, ki rendezte,
szervezte a kiállításaimat, majd később már a kialakult
kapcsolataim révén saját magamnak szerveztem. 11 év
alatt, most van az Ősi festő csapattal Küngösön a 325.
kiállításom. Nyugtalan ember vagyok. Soha nem pihenek.
Táborokat szervezek, tanítok. Ősiben az alkotótábor, már
akkor elkezdtem szervezni, mikor én még nem tudtam
festeni. Óriási munka volt.
Hogyan lettél lovag? Lovaggá úgy terjesztettek fel. Az
évek során nagyon jó kapcsolataim alakultak ki
kultúrházvezetőkkel, polgármesterekkel. Épp Túrkevén
voltam egy kiállításon. Lezajlott a megnyitó, az
ünnepélyes, műsoros része, és akkor 100 ember előtt tette
a bejelentést a polgármester úr, hogy Kovács Imre
festőművészt a Falvak Kultúrájáért Alapítvány, a Magyar
Kultúra Lovagjának terjeszti elő, a „Közművelődés
fejlesztéséért” indoklással. A meglepetéstől szólni sem
tudtam. Ott voltak az alapítványtól és nyilatkoznom
kellett, hogy elfogadom-e ezt a címet. Hatalmas taps és
ünneplés volt. 2007, január 22-én a Stefánia Palotába
adták át a kitüntetést. Lovaggá ütöttek. 30-an voltunk
akkor, mindenféle nemzetből. Mindenki másért. 400
ember közül választottak ki bennünket. Egyenként
szólítanak. Én sajnos nem tudtam letérdelni… Ezután két
hosztesz odavezetett egy asztalhoz, ahol lovagi ruhába 10
ember ült. Az első odaadta a jelvényt, a másik a láncot,
ami 1kg bronz, harmadik az oklevelet stb. és kezet fogtak
velem. Csodálatos volt. A ceremónia nagy állófogadással
zárult. Kíváncsivá tett, hogyan kaphattam én ezt meg.
Nem árultak el mindent, annyit azonban megtudtam,
hogy mások mellett,19 polgármester is ajánlott erre a
lovagi címre. Minden alkotás, zene, kötés, horgolás,
kosárfonás, festés, ének, szavalás, versírás, egy nép
kultúrájához
hozzátartozik,
előrébb
viszi
azt.
Megfogadtam a kardlappal a vállamon, hogy ennek
szellemében fogok alkotni, tevékenykedni.
Jövőbeni terveid? Terv egy Székelykapu a park
bejáratához. Idén leszek június 5.-én 70 éves. Sokszor
ellenszélbe kerülök, de akkor sem adom fel. Megindítjuk
a kiállításokat áprilisban és csak annyit kérek a falunkban
élőktől, ha elsétálnak az épület előtt, boltba, postára
menet, kérem térjenek be. Tiszteljék meg ennyivel a
művészeket!
Ősi Kovács Imrének ezúton kívánunk jó egészséget,
hosszú alkotásokkal gazdag életet!
Winterné Holler Mónika
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Tájékoztatás
Gyermekjóléti Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
Hétfő: 8-14
Kedd:12-16
Szerda:8-12

Családsegítő Szolgálat ügyfélfogadási ideje:
Szerda:9-12
Családgondozó: Kiss Csilla
Tel: 06703321318

Családgondozó: Kárpáti Ágnes
Cím: 8161 Ősi Kossuth Lajos u. 117.
Tel: 06202475336
Gyermekjóléti Szolgálat vezetője:
Szücs Zoltánné
Elérhetősége: 8100 Várpalota Kastélydomb u. 6.
Tel: 0688470705

Családsegítő Szolgálat vezetője: Angermanné Csaba
Edina
Elérhetősége: 8100 Várpalota, Felsőinkám u. 1.
Tel: 0688470890

Óvoda és az intézményhez tartozó konyha nyári zárva tartása
Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy az Ősi Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde és az intézményhez
tartozó konyha nyári zárva tartásának időpontja: 2014. augusztus 1. – 2014. augusztus 29.

Az Ősi „Andreotti” S.E. női és férfi kézilabda csapatai 2014. január 10-től megkezdték a
bajnokságra való felkészülést.
Férfi csapatunk az NB I.B bajnokságában szereplő Alba Regia csapatával, illetve az NB IIben szereplő Mór együttesei ellen nagyon jó edzőmérkőzéseket vívott. Majd következett a
V.B.S.K. második csapata és a Balatonfüzfő gárdája. A jól sikerült felkészülési mérkőzések
után a megyei bajnokság II. helyéről várjuk a bajnokság kezdetét.
Ősi Boys
Alsóörs
VBSK

–
–
–

Mérkőzéseink:
Balatonfüzfő
Ősi Boys
Ősi Boys

2014. 03. 01. 11.00 óra
2014. 03. 16. 18,30 óra
2014. 03. 23. 11.00 óra

Női csapatunkhoz öt játékos érkezett a volt polgárdi csapatából, akik jó benyomást keltettek az edzéseken, illetve a
Soponya elleni edzőmérkőzésen. Sajnos előjöttek az ismétlődő problémák, hisz kevés alkalmunk van sportcsarnokban
edzeni.
Bajnoki mérkőzéseink:
MOTAX Pápa – k
Alsóörs – Ősi
Ősi – Úrkut
V. Egyetem – Ősi
Ősi – Ajka
Nemesvámos – Ősi
Ősi – VBSK

Ősi

2014. 01. 15. 13.00 óra
2014. 02. 23. 14.00 óra
egyeztetés alatt
egyeztetés alatt
2014. 03. 16. 13.00 óra
2014. 03. 22. 15.00 óra
2014. 03. 30. 13.00 óra

Mérkőzéseinkre továbbra is minden érdeklődőt sok szeretettel várunk.
Ősi „Andreotti” S.E.
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A nyugdíjas klubból jelentjük!
A „Szépkorúak” Nyugdíjas klub 2014-ben is megrendezi önálló kiállítását a Nőnapi ünnepség keretében, „Ilyen volt.
Milyen volt? Visszapillantás a múltba!” – címmel.
Megnyitó: 2014. február 28.-án 17.00 – kor, volt Pizzéria helyiség (Ősi, Kossuth L. u. 34.)
A Kiállítás helyszíne: Ősi Művelődési Ház (Ősi, Kossuth L. u. 34.)
Ideje: február 28-tól március 9-ig
Hétfő, szerda, péntek délelőtt 9.30-tól 12.00-ig
kedd, csütörtök, szombat, 14.30-tól 17.00-ig.
Ha valakinek a birtokában van olyan régi ereklye, tárgy, fotó, szerszám, eszköz, melyet a kiállításra szívesen kölcsön
adna és szeretné a nagyközönségnek megmutatni, kérjük, hozza el 2014.február 24-én a délelőtti órákban a művelődési
házhoz, hogy azt is kiállíthassuk.
Mindenkit nagy szeretettel hívunk és várunk!
Ősi „Szépkorúak” Nyugdíjas Klub

Pályázat!
Az Ősi Kovács Alkotó Műhely, irodalmi csoportja, vers és próza írói pályázatot hirdet!
Két korcsoportban: Gyermek 16 éves korig, Felnőtt 16 éves kortól, felső korhatár nincs.
A pályázat témája szabadon választott.
Terjedelme, max. 2 A4 - es oldal.
A pályaművek leadási határideje 2014. március 15.
Értékelés és díjkiosztás, 2014. április 11-én, a Költészet Napja alkalmából rendezett irodalmi délutánunkon a régi
könyvtár helyiségében. (Posta melletti közösségi terem)
A zsűriben neves költök, írók bírálnak.
Az I., II., III., helyezet lesz díjazva, egy-egy értékes olajfestménnyel.
Az első helyezett automatikusan felvételt nyer, az irodalmi csoportunkba, és
művét megjelentetjük néhány irodalmi újságban.
A pályázatokat a következő címre küldjék vagy adják át személyesen:
W. Holler Mónika, Ősi, Dózsa Gy. u. 32. Tel. 06 20 3623186
Ősi Kovács Imre, Ősi, Dózsa Gy. u. 44 Tel. 06 20 8280748

Adója 1 %-ával támogatható községi szervezetek, egyesületek
Ősi Kolping Család
Adószám: 18938546-1-19

„Harangszó Alapítvány”
Adószám: 18937837-1-19

Ősi Gyermekekért Alapítvány
Adószám: 18924347-1-19

„Ősiért!” Közhasznú Egyesület
Adószám: 19381648-1-19

Ősi Polgárőrsége
Adószám: 18931178-1-19

Ősi Petőfi Sportkör
Adószám: 19900805-1-19
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