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„Június volt s ujjongtunk, nincs tovább, 

Most gyertek szabadmellű örömök, 

S pusztuljatok bilincses iskolák!” 
 

E sorokat Ady Endre írta több mint száz évvel ezelőtt, de valljuk be kedves felnőttek, ezt éreztük mi is annak idején 

júniusban, s egyáltalán nem baj, hogy ezt gondolják most a gyerekek is. Így van ez rendjén! Minden szeptemberben, 

mikor elkezdünk egy új tanévet, arra gondolunk, milyen hosszú lesz az előttünk álló 9 hónap, de így visszatekintve csak 

egy röpke pillanat. És most elérkezett a rég várt nap! Itt a tanév vége! 180 tanítási nap után lezártuk a 2013 - 2014-es 

tanulmányi évet. A tanévzáró kicsit számadás is az elvégzett munkáról.  

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

eredményes év volt az idei tanév. Az idei tanévben alapos és pontos munka jutalmaként négyen kitűnő bizonyítványt 

vehettek át. Többen vannak olyanok is, akik szorgalmuk révén az előző évhez képest sokat javítottak. Az iskola 

szorgalmi átlaga: 3, 9. Sajnos 4 tanulónak nem sikerült a tanév során a követelményeket teljesítenie, de javítóvizsgát 

tehetnek.  

Elnézve az iskola 4,1 magatartási átlagát azt mondhatom, nem rossz gyerekek a mi diákjaink. Persze néha, elevenek, 

csíntalanok, de hát gyerekek, legyenek is azok!  

A tanulmányi átlag alapján a legeredményesebbek a 4. osztályosok voltak. Az osztályok között az alábbi sorrend alakult 

ki: 

1. 4. osztály 4,3 

2. 5. osztály 4,14 

3. 7. osztály 4,05 

4. 3. osztály 4,03 

5. 6. osztály 3,77 

6. 8. osztály 3,73 

Az iskola összesített tanulmányi átlaga: 4,0  
 

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

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

gimnáziumban, 9 tanuló szakközépiskolában és 6 tanuló szakiskolában folytathatja tanulmányait.  

Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy idén is sok városi, területi, sőt országos versenyen, pályázaton vettek részt diákjaink, 

szép eredményekkel. Ezen eredmények az iskola jó hírét viszik tovább.  
 

Október 7-én 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 7. osztályos tanulónk kislabda dobásban 5. 

, súlylökésben 8. lett. 
 

A Nádasdladányi iskola által szervezett vetélkedőkön az „ACTIVITY” csapat tagjai az 1. helyen végeztek. Név szerint: 

Omász Roland (8.o.), Tost Luca (7.o), Kovács Kitti (6.o.) és Németh István (5.o.). Jenei Barbara 5. osztályos tanuló 

történelem tantárgyból szerezte meg a dobogó 3. fokát. 
 

November 21-én tartott Berhidai Ady Endre szavalóversenyen Papirovnyik Lili 4. osztályos tanuló 2. helyezést, Nyári 

Gergő 8. osztályos tanuló 1. helyezést ért el. 
 

Iskolánk alsó tagozatos tanítói házi mesemondó versenyt szerveztek, ahol sok kisgyereknek biztosítottak lehetőséget a 

szereplésre. A versenyen az alábbi helyezések születtek: 

Alsó tagozatosok (2- 4. osztály) Felső tagozatosok (5. és 6. osztály) 

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 
 

A várpalotai Krúdy Gyula könyvtár által hirdetett BAKONY KÖZEPE elnevezésű 4 fordulós helytörténeti vetélkedőn a 

7. osztályos lányok (Cserepes Friderika, Hudák Rita, Molnár Anna, Weisz Blanka) a 3. helyen és az 5. osztályos 

lányok (Grund Róza, Boza Dóra, Sári Dzenifer, Szilágyi Szonja) az 5. helyen végeztek a 18 várpalotai csapat mellett.  

Várpalotán a VERGA KFT az Erdei Iskola megnyitójának tiszteletére rajzpályázatot hirdetett, ahol Sipos Eszter 4. 

osztályos és Márkus Eszter 6. osztályos tanulók az 1 helyért, Tost Luca 7. osztályos tanuló pedig a 2. helyért járó 

jutalmat vehették át.  
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Májusi hónapban számtalan sportversenyen képviselték tanulóink iskolánkat. Atlétikában a körzeti döntőben a 4. helyet 

éték el alsó tagozatosaink. A csapat tagjai voltak: Omász Balázs (3.o.), Szili Péter (4.o.), Nagy Dominik (4. o.), Nagy 

Máté (4.o.), Erdélyi Vilmos (4.o.) és Balikó Dominik (4.o.). 
Simon Róbert 7. osztályos tanuló ezen a körzeti döntőn 60m és 600m síkfutásban 1. helyet, távolugrásban a 3. helyet 

érte el. A megyei döntőn négy próbában 5., 60 méteres síkfutásban 3. helyezést érte el, ezzel képviselte iskolánkat 

Budapesten az országos döntőn. 
 

Kisiskolák sportversenyén is szépen szerepelt Simon Róbert 7. osztályos tanuló, ő a 600 méteres síkfutásban 1. 

helyezett, Szalai Kristóf 7. osztályos tanuló pedig a 800 méteres síkfutásban 2. helyezett. Ugyanezen a versenyen 1. 

helyen végeztek a II. korcsoport tagjai.  
 

Focistáink megmérettetése is szép eredménnyel zárult. Az alsó tagozatos fiúk a körzeti döntőn a 2. helyet (Omász Balázs 

3.o. , Szili Péter 4.o., Nagy Dominik 4. o., Nagy Máté 4.o., Erdélyi Vilmos 4.o., Balikó Dominik 4.o., Rózsa Dávid 

3.o. és Szalai Ferenc 3.o. , a felső tagozatos fiúk pedig a 3. helyet szerezték meg.  

A felsős tanulók névsora: Runa Erik 8.o., Omász Roland 8.o., Lencsés Bálint 8.o., Szalai Kristóf 7.o., Kiss Ádám 

7.o., Andrási Tamás 7.o. és Simon Róbert 7.o. 
 

A tanórákon kívül számtalan rendezvényünk és kulturális programunk volt. Ezek között megemlíthetjük a gyalogos 

túrákat, a papírgyűjtést, a karácsonyi és húsvéti játszóházat, az ünnepélyeinket, a színházlátogatásokat, a háromhetes 

„Ember, ember december” elnevezésű projektünket. Első és ötödik osztályosaink a balatonfűzfői uszodába jártak. 

Rendhagyó irodalom órán ismerkedhettek meg Levente Péterrel, Tóth Krisztina költőnővel és a Kávészünet együttessel.  
 

 Köszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak egész éves segítségét és minden segítő szülő és támogató munkáját.  

 Az Ősi Gyermekekért Alapítványnak programjaink pénzbeli támogatását, s ezúton azoknak, akik ehhez adójuk 1%-át 

ide fizették be.  

 Siliga Sándornak, az INGAFORG Zrt. Ügyvezetőjének az anyagi támogatását. 

 Az Ősi Község Önkormányzatának pályázati támogatását. 

 Boza Andreának és Tolner Andrásnak, hogy sportszerekkel kedveskedtek karácsonykor tanulóinknak. 

 Beke Zsolt atyának és a katolikus egyházközség önzetlen segítőinek a Márton napi vendéglátását. 

 Grund Attilának a szállítást, fuvarozást. 

 Ősi polgárőrségnek a rendezvényeink biztosítását. 

 Balogh Róbertnek az ünnepélyekre felajánlott virágdekorációt. 

 Bajcsi Dávidnak fotók kidolgozását az év végi paravánra. 

 A székesfehérvári CBA iskolának a felajánlott technika eszközöket és játékokat. 

 Kubik Ferencnek, Mészáros Lászlónak a javítási munkákat. 

 Andrási Attilának rendezvények lebonyolításában. 

 Pleszinger Áginak és Lovrencsics Gábornak az iskolatej tárolására felajánlott hűtőt. 

 A Petőfi Sportkörnek a fűnyírásban nyújtott segítségéért. 
 

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

kívánok a szünidőre!” 
 

Homoki Ferencné 
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"Csináljon bármit, ami nyitogatja szemét és eszét, szaporítja tapasztalatait. Ő azt hiszi, csak játszik. De mi már tudjuk 

mire megy a játék. Arra, hogy e világban otthonosan mozgó, eleven eszű és tevékeny ember váljék belőle." - Varga 

Domokos – 
 

A napok rohanó egymásutániságában, szinte észrevétlenül elrepült ismét egy év. A nevelési év lezárása a búcsúval együtt 

elhozza a visszatekintés, értékelés, átgondolás pillanatát, amire egész évben oly kevés időnk van. A programok, a 

különböző projektek, ünnepek egymást érték az év folyamán, a „mindig készülünk valamire érzést” a tenni akarás, a 

fejlődés táplálta. 
 

Következzék egy kis visszatekintés, hogyan is telt az élet a kis gólyáknak a Gólyafészek Óvodában… 

A 2013-14-es nevelési évben 4 csoportban 92 gyermek kezdte el óvodai életét, gyönyörű környezetben, nagyon jó 

eszköz-és tárgyi felszereltség mellett. Az óvoda helyi programjában kiemelt szerepet kapott a mozgás és a kompetencia 

alapú nevelés, mely nagyrészt a gyermekek tevékenykedtetésére épít, így sokat kirándultunk, alkottunk, rég elfeledett 

hagyományokat ápoltunk. 
 

Megvalósult hagyományos ünnepeink: Mihány-napi vásár, Adventi koncert és vásár, Mikulás nap, Karácsonyi ünnepség, 

Farsangi mulatság, Anyák napi megemlékezések, Ovi-nap. 

Számtalan helyen kirándultunk: A helyi látnivalókon kívül voltunk Balatonfűzfőn, a veszprémi állatkertben, 

Balatonfüreden, a veszpémi vár-völgyben, balatoni hajózáson, egy csoport sátorozott a Kertész-tanyán. 
 

A kirándulások mellett megvalósított projektjeink: A víz világnapja, a Föld világnapja, „Nyuszi hopp” húsvétváró, 

Egészségre nevelési 3 hetes projektünk, melynek keretében 32 középső- és nagycsoportos gyermek kezdhette meg 

úszásoktatását. Kapcsolódtunk a Bakony és Balaton Keleti kapuja Közhasznú Egyesület pályázatához, melynek keretében 

a nagycsoportos gyerekek rendhagyó nagysikerű Zeneovi programon vehettek részt. 

Egész évben aktívan működött a néptánc- és az angol csoport, akik a tanultakat az Ovi-napon megmutatták a 

vendégeknek. 
 

Immár hagyományos jótékonysági bálunk az idén is sikeres volt. Bevételéből fedeztük a kirándulások egy részét, az Ovi-

naphoz kapcsolódó programokat.  

Ezúton szeretnénk megköszönni a családok és minden támogatónk egész éves segítségét, nélkülük nem zárhattunk volna 

ilyen sikeres nevelési évet. A nyárra kellemes időtöltést, jó pihenést kívánunk!  

 

Lőkös Kálmánné 

Intézményvezető 
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Ősi Község Önkormányzata az elmúlt évektől eltérően 2014. június 7-8-án tartotta 

falunapi rendezvényét. A falunapi rendezvény a Képviselő-testület Kulturális és 

Sport Bizottsága által összeállított program szerint került megrendezésre.  

A program ünnepélyes megnyitójára és az Önkormányzat által alapított kitüntető 

címek átadására június 7-én de. 11 órakor a Művelődési Házban került sor. Az 

ünnepséget megnyitotta Talabér Márta Várpalota Város Polgármestere, köszöntőt 

mondott Kotzó László, Ősi Község Polgármestere. Az ünnepség keretében – a 

Képviselő-testület döntése alapján – elismerő díjak kerültek átadásra az alábbiak 

szerint. A kitüntetéseket Kotzó László Polgármester Úr adta át.  
 

Elismerő oklevelet adományozott és ajándéktárgyban részesítette: 

 Kékesi Annamáriát a település kulturális életében végzett aktív 

munkájáért, az önkormányzati rendezvények lebonyolításában való 

önzetlen közreműködéséért, 

 Halasi Jánost a református egyházközségen keresztül az önkormányzati 

feladatellátásában való aktív részvételéért 

 Ifj. Kiss Lászlót településünk parkjának folyamatos és önzetlen 

gondozásáért, 

 Nyitrai Józsefet az önkormányzati feladatok ellátásában vállalt önzetlen 

közreműködéséért 

 Ujvári Györgyöt a római katolikus egyházközségen keresztül az 

önkormányzati feladatellátásában való aktív részvételéért. 
 

„Ősiért!” kitüntető címet adományozott és ajándéktárgyban részesítette: 

 Göndöcs Erzsébetet Ősi községben végzett kiemelkedő pedagógiai 

munkájának elismeréseként 
 Zayzon Csabát Ősi község művészeti, kulturális, közösségi életében való 

részvételéért. 
 

Ősi Község Díszpolgára kitüntető címet adományozott  

Ősi Kovács Imre festőművész részére Ősi község kulturális és civil életében 

végzett kiemelkedően jelentős munkájának, életművének elismeréseként, a 

település jó hírnevének öregbítéséért. A díszpolgári kitüntető cím mellett 

ajándéktárgyban részesítette Ősi Kovács Imrét.  
 

Az ünnepélyes megnyitó hangulatát széppé varázsolták alábbi fellépőink: 

Ősi Dalkör – ének, Nagy Ildikó – zongora, Andrási Mónika – szaxofon,  

Sütő Ramóna – klarinét, Horváth Attila – szintetizátor, Nyári Gergő – vers,  

Kecse Adrián – zongora.  
 

A 2014. évi falunap első napján 

az ünnepélyes megnyitón kívül az 

alábbi programok várták 

vendégeinket, a rendezvényre 

kilátogatókat: 

 A Kertész-tanyán került 

megrendezésre 9 órától a 

Fogathajtó vetélkedő Farkas 

Pál, Kertész F. Sándor, Kubik 

Ferenc és Winterné Holler 

Mónika szervezésében. 

 Az Ősi Sportpályával 

szembeni területen felállított 

jurtában véradásra várta a 

Vöröskereszt a bátrabbakat és 

segíteni akarókat.  
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2014. június 8-ai nap programja az alábbiak szerint alakult: 
 

9 órától az Ősi Kisvendég szervezésében főzőversenyre várták a főzni vágyókat, melyre 11 csapat nevezett. 

9 órától került megrendezésre a VIII. Pünkösdi Lovas Kavalkád az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület szervezésében.  

9 órakor menetzenés felvonulást, zenés ébresztőt tartott a Bányász Fúvószenekar a Kossuth Lajos utcától a falunapi 

rendezvény helyszínéig.  

A rendezvény helyszínén felállított jurtában 10 órától megtekinthető volt Vajda Ferenc festmény- és grafikai kiállítása, 

kreatív anyukák várták kézműves foglalkozásra a gyerekeket, valamint Androvics Éva védőnőnél egészségügyi totó 

kitöltésére, vérnyomásmérésre nyílt lehetőség. 11 órakor Pilka Zsoltné várta bábelőadásra a kicsiket.  

10 órakor a Petőfi Sportkör utánpótlás csapatának játékát nézhették meg az érdeklődők.  
 

Délután 14 órától a színpadi műsoroké volt a főszerep. Felléptek: 

 Ősi Gólyafészek Óvoda néptánc csoportja, 

 Dance Action Tánccsoport, 

 Horváth Attila, 

 New Dance World Tánccsoport, 

 Pearl Dance Tánccsoport, 

 Csőgör Gábor mulatós és operett műsorral, 

 Gólyahír Tánc Egyesület, 

 Vadrózsa Citerazenekar, 

 Los Andinos zenekar, 

 DanceSing Stúdió – Lőrincz Máté, 

 Effekt együttes 

 

15 órától a Virgonckodó játszópark játékai várták a gyerekeket, 

játszani szerető felnőtteket, és lufibohóc hajtogatta a lufikutyákat és  

-virágokat. Ezen kívül mozgó vidámpark, büfék, árusítók kínálták 

portékáikat a rendezvényre kilátogatóknak. Az „Ősiért!” Közhasznú 

Egyesület szervezésében tombolasorsolásra került sor a kora esti 

órákban. A tombola egyik fődíja egy póniló volt, melynek boldog 

tulajdonosa Barna Mónika lett.  

A Falunap rendezvényének mindkét napján a Közösségi Házban 

megtekinthető volt Ősi Kovács Imre, a Magyar Kultúra Lovagja, Ősi 

Község Díszpolgárának kiállítása.  

A rendezvényre kilátogatók biztonságáról, a parkolási rendről Ősi 

község Polgárőrsége, az egész napos hangosításról Szőke János 

gondoskodott. 

Mindkét nap színes, változatos műsorral, rendezvénnyel vártuk lakosainkat, vendégeinket. A programok között kicsi és 

nagy megtalálták az érdeklődési körüknek valót. Könnyed és önfeledt kikapcsolódást tudtunk biztosítani vendégeinknek.  
 

Ezúton tisztelettel megköszönjük minden támogatónknak a 2014. évi Falunap programjához – lebonyolításához, 

szervezéséhez, megvalósításához – nyújtott segítségét. 
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Mióta vagy a pedagógusi pályán? 1976. január 12 óta. 

Akkor kerültem véletlenül erre a pályára. Reál beállítottságú 

voltam. Rettentő jó matematikus és fizikus. Ezt itt Ősiben 

szerettette meg velem Gombás Zoltán tanár úr. Számomra 

nagyon meghatározó személyiség volt, ezért olyan pályát 

szerettem volna választani, ami ezzel kapcsolatos, de aztán az 

életem teljesen másként alakult. Férjemmel elkerültem 

Tapolcára ’73-ban, ami egy fejlődő város volt. Mint sportoló, 

a férjemet a bauxit bányába helyezték. Sajnos, mint nő, én 

nem kaptam munkát. A sportpályánál kaptunk lakást. Volt egy 

focista feleség, Anikó, aki óvónő volt és Ő ajánlotta, hogy van 

egy délutános óvónői állás náluk, érettségivel is be lehet 

tölteni. Épp építkeztünk, kellett a pénz, elvállaltam. 

Következő évben már Sopronban jártam a főiskolára. 83-ban 

költöztünk vissza Ősibe, akkor már én, mint kész óvónő 

kerültem ide. 

Miért költöztetek vissza? Édesanyám nagyon megbetegedett, 

és segítségre szorult. Nagyszüleimnek hatalmas, dupla telke 

volt, annak a felét megkaptam, és arra építkeztünk. Ez már a 

második ház volt, amit építettünk.  

Akkor Te az életed során már 3 házat felépítettél? Nevet. - 

Igen, ha jól belegondolok, de ez a mostani talán már az utolsó. 

Ez úgy készült, hogy minden úgy legyen benne, ahogy 

elterveztem. Nem vagyok maximalista, de szeretem magam 

különleges dolgokkal körülvenni. Nem szeretem a szürke 

semmit érő bóvlikat! Várpalotán is volt lakásom. Nem azért 

jöttem vissza, mert nem tetszett a város, hisz nagyon szeretem 

a városi életet, a pörgést, igazából a tömbházat nem szerettem. 

Más helyre is költözhettem volna, mert szerintem bárhol 

tudnék érvényesülni, de anyagi, és ésszerű megfontolással, a 

munkám miatt Ősiben maradtam. Vannak dolgok, amiben 

nagyon tudok spórolni, de a számomra fontos, különleges 

dolgokra viszont nem sajnálom a pénzt.  Én is vettem fel 

kölcsönt a házra, de ezt is jól átgondoltam. Ha úgy kellett 

volna összespórolnom, még 5 év múlva sem lenne kész, de így 

már 10 éve élvezem. Úgy érzem az életben minden 

megoldható, nincs olyan probléma, amire nincs megoldás. Ez 

egy fajta pozitív gondolkodás. Nem szeretem a 

környezetemben azokat az embereket, akik panaszkodnak. 

Saját gyermekeimnek sem engedem meg. Ha örökké 

panaszkodsz, egy megkeseredett, boldogtalan ember leszel, és 

úgy is fogsz meghalni. Ha elégedetlen vagyok valamivel, 

először megvizsgálom, magam vagyok-e ennek az okozója, ha 

nem én, akkor lépek.  

Lehet, hogy ez miatt a szemlélet miatt tudtál végig egy 

helyen, egy állásban maradni? Igen, valószínű. Nem 

mondom, hogy soha nem fordult meg a fejemben, hogy 

elmenjek innen, de nem azért, mert elégedetlen voltam. Nem 

menekültem el a problémák elől. Megkerestem a megoldást. 

Annak az igénye vonzott, hogy mást is lássak, tapasztaljak. 

Tapolcán, városi helyettes voltam. Nagyon sok helyre küldtek. 

Mindenhol volt olyan ember, akitől érdemes volt tanulni. 

Kreatív vagyok, mindenhol feltalálom magam. Élményekből 

építkezik az ember, és a gyermek is.  

Emlékszel még az első óvódás csoportodra? Igen. Név 

szerint nem akarom felsorolni Őket, de természetesen 

emlékszem Rájuk! 

Munkásságod alatt mi volt a legemlékezetesebb történeted, 

ami nyomot hagyott Benned? Volt több is, de inkább azt 

mesélném el, ami pedagógusként és szülőként is érintett. Saját 

gyerekemmel történt. Délután már csak pár gyermekre 

vigyáztam. A forgó körhintában ült Olivér, aki elég eleven 

kisgyermek volt, s pillanatok tört része alatt, megtörtént a baj. 

Felállt a játékon, a másik kisgyermek pont lökött a hintán, és 

láttam, ahogy Olivér leesik mellettem a földre. Hallottam, 

hogy a kulcscsontja eltörik. Semmit nem tudtam tenni. Ezt 

soha nem felejtem el. Én voltam velük, és még sem tudtam 

megakadályozni. Nagyon sok szép emlékem is van. 

Ünnepségek, ballagások, mik fájdalmasak, de a keserűséget 

nem szabad az embernek a szívébe engedni. Az ELTE-n 

szereztem meg a másoddiplomámat, fejlesztőpedagógusként. 

Fantasztikus élmény volt a gyakorlati vizsga, záró 

foglalkozása. Nagycsoportos óvodásaimmal, matematikából 

tartottam.  Lejött a matematikai tanszék vezetője. Nagyon 

elégedett volt, és én is. Kitűnő értékelést kaptam.  Utána 

települések pedagógusainak előadást tartott. 

Tudom, hogy sokat szeretsz utazni, nyugdíjba vonulásod 

után erre több lehetőséged lesz. Ki fogod használni, vagy 

más terveid vannak a jövőre nézve? Van kedvenc helyed? 
Nagyon vonzódom a Balatonhoz.  Nekem Balaton a szívem 

csücske. Dédszüleim oda valósiak voltak, mindig első helyen 

áll Nálam. 

Szívesen dolgoznál még továbbra is pedagógusként? Igen. 

Nekem nem öröm a nyugdíjba menetel. Igaz elfoglalom 

magam, utazással, sportolással. A mai napig járok sport 

táborba, nem unatkozom, de érzem bennem annyi minden 

maradt még, annyit tudnék még segíteni.  Kevés volt ez a 14 

év. Ez az állam részéről egy pocsékolás, hogy egy képzett 

szakembert hagynak elmenni, hogy ne tudjon segíteni. Ez nem 

csak nekem veszteség, ez a gyermekeknek is veszteség. 

Gondoltam, hogy vállalok karitatív munkát, hisz már egy ideje 

járok korházba gyerekeknek mesélni. Fantasztikus mennyi 

energiát ad.  

Ha összehasonlítod a régi oktatási rendszert a maival, 

melyiket tartod jobbnak, használhatóbbnak? Komplex 

mindenbe betekintő, belekóstoló kreatív oktatás a legjobb.  A 

módszerek nem nagyon változtak. Régen nyugodtabb volt a 

légkör. Nem az anyagiak miatt, hiszen régen sem volt több, 

csak nem volt annyi elégedetlen ember. Az elégedetlenség 

boldogtalanná tesz. Az elégedettség és a szorgalom, aminek 

köszönhetem én is mindenemet. Én hálás vagyok mindenért. 

Velem is történnek rossz dolgok, de nem arra koncentrálok, 

azt helyezem előtérbe, hanem a jó dolgokat 

Mit javasolnál a pályakezdő pedagógusoknak ennyi 

tapasztalattal a hátad mögött? Szorgalom, kitartás, pozitív 

gondolkodás. Használjanak ki minden lehetőséget önmaguk 

képzésére! A változásokhoz alkalmazkodni kell, egy igényes 

pedagógus folyamatosan képzi magát. 

A szerkesztőség nevében kívánom Ibolyának, hogy nyugdíjas 

évei is olyan teljességgel, és szeretettel teljenek, mint kis 

óvodásai körében.  

Winterné Holler Mónika 

 

 

„Ibolya néni”  
 

 

Ahol a családban gyermek van, 

nem ismeretlen Göndöcs Erzsébet 

óvodapedagógus, kit mindenki 

csak Ibolya néniként ismer. 

2014.06.07.-én az Ősi Falunapok 

keretében, „ŐSIÉRT” díjat 

adományozott, Ősi 

Önkormányzata, munkájának 

elismeréseként. 
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Tovább szépülünk és gyarapodunk 
 

 

 

 
.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Járdafelújítás az iskola előtt 

Új, többfunkciós traktor segíti a munkát 

Kotzó László 

polgármester 

Az utóbbi években, Ősiben is egyre nagyobb gondot jelent a növekvő 

gépjárműforgalom. Különösképpen a reggeli órákban, és főként az 

intézmények környékén válik kritikussá a közlekedési helyzet. A 

balesetek megelőzése, valamint az iskola és az orvosi rendelő 

könnyebb, biztonságosabb megközelíthetősége érdekében 

Önkormányzatunk átfogó felújítási munkákba kezdett.  

Első lépésként helyreállítottuk a balesetveszélyessé vált 

járdaszakaszokat, majd a csapadékelvezető árkok lefedésével tágas és 

biztonságos parkolókat alakítottunk ki az intézmények előtt. 

Terveink között szerepel még az óvodába vezető járda megépítése, 

melyet még a tanítási szünidő alatt szeretnénk befejezni. Szeptembertől 

folytatjuk az intézményekhez vezető gyalogjárdák (Petőfi S., József 

A. utca), illetve járdaszakaszok (Ságvári E. utca) felújítását.  

 

Hulladékgyűjtők kerültek 

kihelyezésre  

Júniustól új, többfunkciós munkagép segíti a településüzemeltetési 

feladataink ellátását. A pályázati forrásból vásárolt 25 LE-s 

EUROPARD kistraktor, a hozzá tartozó adapterekkel (hidraulikus 

pótkocsi, homlokrakodó, árokásó, sószóró, hótoló, fűkasza) jelentősen 

könnyíti és lényegesen hatékonyabbá, költségtakarékosabbá teszi a 

kommunális feladataink elvégzését. (anyagmozgatás, szállítás, 

árokásás, fűnyírás, hóeltakarítás, síkosság-mentesítés, stb.). 

Az idei évben is nagy gondot fordítottunk a csapadékelvezető árkok 

tisztítására, a zöldterületek gondozására, parkjaink virágosítására. 

Kihelyeztük a hulladékgyűjtőket és a településre látogatók 

tájékozódását segítő utcajelző táblákat. Megkezdtük a buszvárók 

javítását, és a betongyámokról hiányzó pihenő padok pótlását. Kérek 

mindenkit, vigyázzunk közös értékeinkre! 

Idén is büszkék lehetünk 

csodálatos parkjainkra. 

Utcajelző táblák segítik a 

településünkre látogatókat 
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Ősi Petőfi Sportkör 
 

A 2013/2014-es Veszprém megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság június 15-én véget ért 

mind három együttesünknek. Sok meglepetést és váratlan eredményeket is hozott ez az év. 
 

Felnőtt csapatunknak sajnos idén sem sikerült feljutni a csúcsra és megnyerni a bajnokságot. 

Őszi szezon végére még 6-7 csapat is harcban volt az aranyért, de tavasszal Szentantalfa 

együttese elhúzott a mezőnytől, és habár volt egy időszak mikor nekik se jött a győzelem és 

ekkor már csak rajtunk múlott a bajnoki cím megszerzése, a sok sérülés és kiállítás miatt több 

meghatározó játékos nélkül ez nem sikerült, sőt a végén még jó tavaszt produkáló Dudar is 

megelőzött, így a dobogó legalsó fokán zártuk a bajnokságot.  

A bajnokságban csapatunk a második legtöbb gólt rúgta (67) és a legkevesebbet kapta (34). 

A rúgott góloknak több mint felét (36) Horváth László egymaga szerezte, amivel a gólkirályi címet is megnyerte. Így a 13 

csapatos bajnokságot Szentantalfa nyerte meg 53 ponttal megelőzve Dudart (49 pont) és Ősit (43 pont). 

Együttesünk a Magyar Kupában is szép teljesítményt nyújtott. Jásdot, Balatonszöllőst és Bakonynánát hazai környezetben 

búcsúztatták. Majd jöttek a nagyobb csaták. Balatonalmádit és Ösküt szintén búcsúztattuk a kupából és eljutottunk az 

elődöntőig. A megyei első osztályú élcsapatával Cseténnyel viszont már nem bírtunk és 3:1-re kikaptunk. A bronz 

mérkőzésre Ajkán került sor ahol Füzfő volt az ellenfél. A rendes játékidőben egyik csapat sem talált kapuba, de a  2x15 

perces hosszabbításban a megye I-es Füzfő kétszer is betalált, így ők vehették át a harmadik helyért járó bronzérmet. 

 A gólkirályi címet itt is Horváth László zsebelhette be, 7 mérkőzésen 18 gólig jutott. 
 

U19-es csapatunk viszont remekelt a bajnokságban. Őszel ugyan a tizenegyedik helyen állt a csapat, de remek tavaszt 

produkáltak. Mind a tizenhárom mérkőzésüket megnyerték. Az utolsó fordulóban a már bajnok Csopakot győzték le 2:1-

re és ezzel a győzelemmel megelőzték Nagyesztergárt és a második helyen végeztek. Már több mint egy évtizede nem 

volt ifi csapatunk dobogós helyen úgy, hogy nagy tettet vittek véghez.  

Az együttes gólvágója Posnyák László 30 góllal a második helyen végzett a góllövő listán. 

A végeredmény tehát Csopak (63 pont), Ősi (47 pont), Nagyesztergár (45 pont).  
 

A sportkör történetében először fordult elő, hogy U14-es csapatot is indít a megyei bajnokságban Kernya Ákos 

irányításával. A játékos keret 14 főből állt: Tolner Bálint, Andrási Gábor, Omász Roland, Lencsés Bálint, Szili Péter, 

Nagy Dominik, Németh István, Kiss Ádám, Simon Róbert, Kucsera Tamás, Andrási Krisztián, Balikó Dominik, Szegedi 

Gábor, Nyári Richárd. Olyan csapatokkal kellett megküzdeniük, mint például Veszprém, Csetény, Várpalota, Alsóörs, 

Balatonalmádi, Várpalota. 

Az őszi eredmények: 4 győzelem,  1 döntetlen, 5 vereség.  A tél folyamán Kernya Ákos költözés miatt nem tudta tovább 

edzeni a csapatot, így tavasszal ifj. Tolner András és Virág Mihály vette át a csapatot heti két edzéssel. Tavasszal 6 

győzelem mellett négyszer kaptak ki, és ezzel az 5. helyen végeztek a tizenegy csapatos bajnokságban, ami szép 

teljesítmény. 

A két gólvágó Simon Róbert (27 gól) és Kiss Ádám (23 gól) a góllövő listán a harmadik negyedik helyen végeztek. 

Gratulálunk. Köszönjük minden szülőnek és támogatónak, akik bármilyen módon segítette munkánkat.  
 

2013-2014-ben új helyszínen, Veszprémben részt vettünk a Bozsik tornákon U7, U9 és U11-es csapatokkal. Az 

eredményeinket tekintve több nagyobb egyesülettel szemben tisztességgel helyt álltunk. Az U11-es csapatunkból Nagy 

Dominikot beválogatták korosztálya megye válogatottjába. Ebből a korosztályból több játékos is erősíti az U14-es 

csapatunkat.  

2014. június 21-én immár második alkalommal megrendezésre került egyesületünk utánpótlásának családi napja. Az U7, 

U9 és U11-es csapataink a Várpalotai Bányász együttes ellen léptek pályára, majd a nap végén az U14-es csapat játszott 

az Ősi Öregfiúk ellen. 

Ezúton szeretnénk megköszönni a finom ebéd elkészítését Szigeti Zoltánnak és Omász Attilának. Az ebédhez a felajánlást 

Szili Péternek, Simon Róbertnek, Boza Andreának, a gyerekek szüleinek, a Vadrózsa Citera Zenekarnak, Trencsér 

Flóriánnak és Bacsányi Andrénak, Nagy Viktóriának, a Várpalotai Kutyakiképző Egyesületnek, és Dr. Széles Margitnak a 

közreműködést. 
 

Az Ősi Petőfi Sport Egyesület Június 21-én szombaton tartotta évadzáró bankettjét, ahol kiosztásra kerültek az érmek, 

oklevelek. Az U14-es csapat játékosait oklevéllel jutalmazták, illetve Simon Róbert a házi gólkirályi címért kapott díjat, 

Kiss Ádámot pedig a legjobb játékosnak választották.  

Az ifi csapatnál a házi gólkirály Posnyák László, a legjobb játékos pedig Szalai Attila lett. A felnőtt együttesnél Horváth 

László vehette át a házi gólkirályi címért való elismerést, míg a legjobb játékos díjat Balogh Ádámnak ítélték oda.  
 

Köszönjük mindazoknak akik egész évben önzetlenül segítettek és támogattak minket bármilyen formában. A 

szurkolóknak, akik idegenbe is szép számmal elkísérték a csapatot! Köszönjük! 
 

Balogh Ádám, Siliga Sándor, Papirovnyik Vivi 
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Az Ősi „Andreotti” Sportegyesület háza-tájáról ismét sok mindenről tudunk beszámolni.  
 

A Veszprém Megyei kézilabda bajnokságban női és férfi kézilabda csapataink, kiváló évet 

produkáltak. Női vonalon játékosaink kimagasló teljesítménnyel bronzérmet szereztek. Az 

éremkiosztó ünnepségen a Veszprém Megyei Kézilabda Szövetségből két elnökségi tag, 

Gadanecz György és Tari Tibor is méltatta női csapatunkat. Elmondták, emlékeznek arra, amikor 

először indult csapatunk a bajnokságban, csak a 10. hely jutott számukra. Mára már meghatározó 

csapattá vált egyesületünk női és férfi vonalon a Veszprém Megyei bajnokságban. A bronzérmek átadása után szintén egy 

kimagasló teljesítményt méltattak; csapatunk fiatal játékosát Horváth Kittyt, a gólkirálynőt tüntették ki. Kapusiné Berta 

Irénke kimagasló teljesítménye miatt vehetett át elismerést.  

A folytatásban csapatuk megköszönte és elbúcsúztatta második számú kapusunknak Dr. Mészáros Katalinnak az eddigi 

játékát, illetve a sok segítséget, amit tanúsított felénk. Katika munkahelyi elfoglaltságai miatt már nem tudja vállalni 

továbbiakban a játékot, de elmondta, nagyon jól érezte velünk magát, és további sok sikert kívánva elbúcsúzott a 

csapattól. Forgács Ferenc értékelésében elmondta, hogy a sok munka meghozta gyümölcsét, de aki ott volt a csapat 

közelében, szurkolók – családtagok és szimpatizálók, mindenki érezte és tudta egy hajszálon múlott, hogy nem az arany 

éremért játszhatunk. Ugyanis hazai pályán hét góllal kikaptunk a későbbi bajnok Alsóörs csapattól, de amikor vendégként 

szerepeltünk Alsóörsön, akkor öt góllal mi nyertünk. Tehát csak két gólon múlott. Akkor is büszkeség az, hogy a bajnokot 

ilyen arányban csak mi tudtuk legyőzni. Aztán az már csak hab a tortán, hogy Ajkán kilencgólos vesztés után egy kicsit 

kiengedve, de két góllal győzni tudott csapatunk. A visszavágó hazai pályán már 34:25 lett, tehát 9 gólos győzelemmel ért 

véget a bronz meccs. Megjegyezzük, Ajka is éremért utazott el hozzánk, nagyon akartak, vezettek az első félidő végén 2 

góllal, de aztán lehengereltük őket. 

Horváth Zoltán történelmi évnek nevezte el a 2013-2014 évi kézilabda bajnokságot. 

A végeredménnyel kezdeném a felsorolást: 

1. Alsóörs 2. Úrkút 3. Ősi „Andreotti” S.E. 4. Ajka 5. Nemesvámos 6. Veszprém Egyetem 7. Motax Pápa 8. Várpalota  

9. Csopak 

Az Ősi „Andreotti” S.E. Női csapata 22 mérkőzést játszott:  

16 győzelem, 2 döntetlen, 4 vereség, 32 összes pont, 731 dobott gólok, 628 kapott gólok 
 

Ezek az adatok a csapatunk történelme során a legjobbak. 

Külön kiemelném Horváth Kitty 236 gólját, amellyel országos szinten is gólkirálynők között rekordot döntött és már ez is 

történelmi teljesítmény.  A bajnokság során (de főleg, talán az eredmények hozták) egyre jobban összekovácsolódott ez a 

társaság. Egyre jobban éreztük, hogy tudunk egymásért és Ősiért küzdeni. Meglett az eredménye!  

Mindenki teljesítménye dicsérhető, és köszönöm minden játékosnak a hozzáállást és a teljesítményt, amit nyújtott az 

eredmény érdekében. Köszönöm Forgács Ferenc egész éves munkáját, amivel bebizonyította, hogy Ősi csapataival 

számolni kell a jövőben. Az Ősi „Adreotti” Sportegyesület nevében szeretném megköszönni Polgármesterünk, Kotzó 

László, az Ősi Képviselő-testület támogatását, amellyel biztosították az előző és a következő év versenyeztetését. Továbbá 

külön megköszönjük Balogh Károly és családjának önzetlen és sok segítségét. Szurkolóinknak sok örömet szereztünk, 

akik szép számmal buzdítottak bennünket hétről hétre. Köszönetet fejezünk ki egyéb szponzorainknak, akik névsorát 

hamarosan közzétesszük. 
 

Ősi Boys: Férfi kézilabda csapatunk szintén érmet, mégpedig ezüstöt szerzet a Veszprém Megyei kézilabda 

bajnokságban. A Huszár Vilmos által támogatott csapat (melynek játékosa ő maga is) már az első évben letette névjegyét. 

A bajnokságot Veszprém csapata nyerte. A második helyen megelőztük V.BSK. II, Nemesvámos, Alsóörs, B.füred II. és 

Balatonfüzfő csapatait. A nagyszerű győzelmek mellett Druskóczi Andor gólkirályi címet ért el. Külön kiemeljük a megye 

válogatottak trónját (amely Hévízen és Keszthelyen került megrendezésre), ahol női csapatunkaz Szórády Zsuzsanna és 

Horváth Kitty képviselte. Veszprém Megye női csapata III. helyezést ért el. Játékosainknak ezúton is gratulálunk. Férfi 

vonalon öt játékosunk szerepelt a megye válogatottban Csermák Gergő, Huszár Vilmos, Druskóczi Andor, Nagy András, 

Göbölös István. Megye válogatottak tornáját (5 megye) Veszprém megye nyerte. Gólkirály: Nagy András Ősi Boys. 

Legyünk büszkék játékosainkra, akik összesen 7 fővel képviselték Ősit és nagyszerű eredményeket produkáltak.  

Örömmel tudatjuk, hogy végre gyermek és ifjúsági vonalon is elkezdtük a felkészülést. 2014. július 8-tól nemzetközi 

kézilabda tornán vesznek részt csapataink.  
 

Egyesületünk tevékenységégéről, eredményeiről Facebook oldalunkon tájékozódhat az érdeklődő Ősi „Andreotti” S.E. 

címen. Továbbra is várjuk a kézilabda iránt érdeklődőket. 

Horváth Zoltán  
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