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Ősi Község Önkormányzata tisztelettel meghívja Önt és Kedves Családját
a 2014. június 7-8-án (szombat-vasárnap) megrendezésre kerülő Falunapi ünnepségre.

2014. június 7. (szombat)

11.00 Ünnepélyes falunapi megnyitó az Ősi Művelődési Házban (Ősi, Kossuth L. u. 34.)
A rendezvényt megnyitja: Talabér Márta Várpalota Város Polgármestere
Köszöntőt mond: Kotzó László Ősi Község Polgármestere 
Ősi Község Önkormányzata által alapított kitüntetések átadása, kitüntetettek köszöntése 
Az ünnepségen fellépnek: Ősi Dalkör, Nyári Gergő – vers, Nagy Ildikó – zongora, Andrási Mónika – szaxofon, 
Sütő Ramóna – klarinét, Horváth Attila – szintetizátor, Kecse Adrián – zongora

 9.00  - 18.00 Fogathajtó vetélkedő az Ősi Kertész-tanyán 
Farkas Pál, Kertész F. Sándor, Kubik Ferenc és Winterné Holler Mónika szervezésében

10.00 – 14.00 Véradás az Ősi Sportpályával szembeni területen felállított jurtában
Először vért adók között 2 fő részére kisorsolásra kerül a mozgó vidámpark szombatra és vasárnapra szóló korlátlan
használata
A véradók között  június 8-án kisorsolásra kerül 2 fő részére szállás és Fenyő Miklós koncertjegy Fekete László által
üzemeltetett Esztergomi Királyvárosi Lovasligetbe

2014. június 8. (vasárnap)
Helyszín: Ősi Sportpályával szembeni terület

  9.00 Várpalotai Bányász Fúvószenekar zenés ébresztője a falu fő utcáján
  9.00 – 14.00 VIII. Pünkösdi Lovas Kavalkád az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület szervezésében
  9.00 órától Főzőverseny az Ősi Kisvendéglő szervezésében
10.00 órától Focibemutató az Ősi Petőfi Sportkör utánpótlás csapatával az Ősi Sportpályán

Színpadi programok
11.00 Kis Kondás c. bábelőadás
14.00 Lovas Kavalkád, főzőverseny eredményhirdetése
14.10 Ősi Gólyafészek Óvoda néptánc csoportja
14.25 Dance Action Tánccsoport
14.45 Várpalotai Zeneiskola növendékei
15.00 New Dance World Tánccsoport
15.15 Pearl Dance Tánccsoport
15.45 Csőgör Gábor mulatós és operett műsora
16.30 Gólyahír Tánc Egyesület
16.50 Vadrózsa Citerazenekar

17.00 Los Andinos koncert
18.00 DanceSing Stúdió – Lőrincz Máté
18.45 Aszfaltrajzverseny, egészségügyi totó 

eredményhirdetése
Tombolasorsolás – fődíj: póniló

19.00 Effekt együttes koncertje
21.00 Emlékszel még? Az elmúlt évek falunapjai
21.30 Falunapi bál a Ciklon együttessel

(A műsorváltoztatás jogát a rendezők fenntartják!)

Egyéb programok:
A rendezvény helyszínén felállított jurtában: 
10.00 – 15.00    Kreatív Anyukák Klubja – Meglepetés 
játszóház Anitával, Gabikával és Judittal 
10.00 órától vérnyomásmérés, egészségügyi totó
10.00 órától  Arcfestés

10.00  órától Kiállítás Vajda Ferenc grafikáiból, 
festményeiből
15.00 – 19.00 Virgonckodó Játszópark
14.00 órától   Aszfaltrajzverseny

Mozgó vidámpark, büfék, kirakodóvásár várja a rendezvényre kilátogatókat

Mindkét  napon 10.00  –  17.00  óra  között  Ősi  Kovács  Imre festőművész,  a  Magyar  Kultúra  Lovagjának
kiállítása megtekinthető a Közösségi Helyiségben (Ősi, Kossuth L. u. 117.)

A rendezvényekre a belépés díjtalan! Minden érdeklődőt tisztelettel várunk!

Kotzó László polgármester sk.

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA
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Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének döntései

A Képviselő-testület 2014. március 27-i ülésén
§ elfogadta  a  Várpalotai  Rendőrkapitányság  beszámolóját,

köszönetét fejezte ki előző évi munkájukért. 
§ elfogadta  Ősi  Polgárőrsége  Egyesület  beszámolóját,

köszönetét fejezte ki előző évi munkájukért. 
§ Várpalota  Város  Képviselő-testületének  2014.  április  10.

napi  ülésére  előterjesztésre  kerülő,  a  személyes
gondoskodás  körébe  tartozó ellátások  intézményi  térítési
díjáról  szóló,  az  Ősi  községben  nyújtott  házi
segítségnyújtásra  is  vonatkozó  rendelet-tervezet
elfogadásához előzetes hozzájárulását adta.

§ a  fenntartásában  lévő  helyettes  szülői  ellátást  Várpalota
Város Önkormányzata számára is hozzáférhetővé tette.

§ jóváhagyta a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és az
Önkormányzat  között  a  jogi  segítségnyújtó  tevékenység
ellátása és finanszírozása tárgyában kötendő megállapodást

§ jóváhagyta a Várpalota Kistérség Többcélú Társulása és az
Önkormányzat  között  a  pszichológusi,  a  szupervizori  és
családkonzultációs tevékenység ellátása és finanszírozása
tárgyában kötendő megállapodást

§ a könyvtári feladatellátás tapasztalatairól szóló beszámolót
megtárgyalta,  azt  elfogadta,  egyúttal  a  könyvtárban
internet-hozzáférés kialakításáról döntött. 

§ Andrási  Attiláné  könyvtárellátási  szolgáltatás  nyújtására
vonatkozó  megbízását  2014.  december  31.  napjáig
meghosszabbította. 

§ döntött az óvodai beíratások időpontjáról. 
§ a  2014.  évi  Falunap  rendezvény  szervezési  feladataival

Kulturális és Sport Bizottságot bízta meg. 
§ a  2014.  évi  országgyűlési  választások  költségeinek

fedezéséhez  182.834,-  Ft  összegű  kiegészítő  forrást
biztosított

§ a  Gólyahír  Tánc  Egyesület  anyagi  támogatás  iránti
kérelmét  megtárgyalta,  az  anyagi  támogatás  biztosítása
érdekében  a  Képviselő-testület  a  költségvetési  rendeletét
módosította,  civil  szervezetek  támogatására  vonatkozó
költségvetési fedezet megteremtésével

§ Ősi  Község  Helyi  Építési  Szabályzata  módosítására
vonatkozó  egyeztetési  dokumentációra  érkezett
véleményeket  megismerte,  az  azokban  foglaltakat
megtárgyalta, a véleményeket elfogadta. 

2014.  április  10-i  ülésén  a  képviselő-testület a  helyi
önszerveződő  közösségek  számára  pályázatot  írt  ki,
4.000.000,- Ft összegű forrás felhasználási lehetőségével. 

2014. április 22-i ülésén 
§ térfigyelő kamerarendszer telepítésére vonatkozó pályázat

benyújtásáról  döntött,  a  közbiztonság  növelését  szolgáló
önkormányzati  fejlesztések  támogatásáról  szóló 28/2014.
(IV.  1.)  BM  rendelet  alapján,  7  db  térfigyelő  kamera
telepítésére vonatkozott, 4.468.000,- Ft költségvetéssel.

§ az  adósságkonszolidációban  részt  nem  vett  települési
önkormányzatok  fejlesztési  támogatása  céljából  elnyert
támogatásból  kivitelezésre  kerülő  települési  közutak,
közterületek és járdák felújításának és építésének műszaki
ellenőri  feladatainak  ellátásával  Tratnyek  István  műszaki
ellenőrt bízta meg. 

2014. április 29-i ülésén 
§ elfogadta  a  2013.  évi  költségvetés  végrehajtásáról  szóló

beszámolót,  ez  alapján  megalkotta  a  2013.  évi
zárszámadási  rendeletét,  a  2013.  évi  zárszámadását
337.094   ezer  Ft  bevételi  főösszeggel  310.595  ezer
Ft kiadási  főösszeggel  valamint 44.232  eFt
pénzmaradvánnyal jóváhagyja.

§ az  Ősi  Általános  Iskola  magasabb  vezetői  állására
beérkezett,  Vágán  Zsuzsanna  által  benyújtott  pályázatot
véleményezte,  Vágán  Zsuzsanna intézményvezetői
(magasabb vezetői) megbízását a 2014. augusztus 16. –
2019. augusztus 15-ig terjedő időszakra támogatta. 

§ az  Ősi  Gyermekért  Alapítvány  részére  200.000,-  Ft
támogatást állapított meg. 

§ elfogadta az Önkormányzat 2013. évi gyermekjóléti és
gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló beszámolót

§ Ősi Község 2013. évi belső ellenőrzéséről szóló, éves
összefoglaló  belső  ellenőrzési  jelentést  jóváhagyta,  az
előterjesztésben foglaltakat tudomásul vette.

§ a  közbeszerzési  eljárással  érintett  beruházás  bruttó
értékét 28.620.000,- Ft-ban határozta meg. támogatta, hogy
Ősi Község Önkormányzata mint a Gólyafészek Óvoda és
Egységes  Óvoda-Bölcsőde  fenntartója  az  Integrációs
Pedagógiai  Rendszer  2014.  évi  támogatásának
igénybevételére  pályázatot  nyújtson  be,  1.216.000,-  Ft
támogatási összegre. 

§ a 2014. évi falunap programjára vonatkozó Kulturális
és  Sport  Bizottság  elnöke  által  nyújtott  tájékoztatást,
valamint a falunap tervezett programját elfogadta. 

§ a  Képviselő-testület  a  2014.  évi  Falunap  keretében
átadásra  kerülő kitüntetésekről,  valamint  az  azokkal járó
tárgyjutalmak összegének meghatározásáról döntött. 

FELHÍVÁS CSAPADÉKVÍZ-ELVEZETŐ ÁRKOK ÉS ÁTERESZEK TISZTÍTÁSÁRA

Napjaink rendkívül csapadékos időjárása 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 3.2.2. pontja szerint az
ingatlantulajdonos  köteles  gondoskodni  az  ingatlan  előtti  járdaszakasz  (járda  hiányában  egy méter  széles  területsáv,
illetőleg ha a járda mellett zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek
műtárgyai,  továbbá  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!

(Az oldalt összeállította: Andrásiné Marton Mónika aljegyző)
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Így írunk mi
Anyák napi köszöntő

Minden  évben  van  egy kedves  nap,  amiről  sohasem feledkezhetünk  meg.

Május  első  vasárnapján  az  édesanyákat  ünnepeljük.  Ők  azok,  akikkel

örömünket,  bánatunkat  mindig  megoszthatjuk,  akikben  mindig  bízhatunk,

akik  minden  körülmények  között  képesek  összetartani  a  családot,  akiknek

jelenléte,  gondoskodása,  életünk  fontos  része,  akik  aggódnak  miattunk,

akikhez mindig visszatérhetünk.

Anyák napja alkalmából minden édesanyának hosszú, boldog életet kívánunk.

          

Az én édesanyám

 Az én édesanyám nekem a legeslegszebb a világon. Mindig kedves, sosem hagyja,  hogy szomorú legyek.  Mindent

megtesz azért, hogy szép jövőm legyen. Mikor szigorúbb, akkor is csak a jót akarja. Sok munkája van otthon. Főz, mos,

takarít. Szeretem az édesanyámat.   

(Láncz Rebeka 5. osztály)

Az én édesanyám

Az én édesanyám nagyon sokat segít nekem. Reggel, amikor felkelek, már akkor látom, ahogy sürög- forog  a konyhában.

Reggeli után én iskolába indulok, ő dolgozni megy. 

Délután, mikor hazaér, megpuszilgat és megkérdezi, hogy mi volt az iskolában. Én is kérdezem és ő is mesél a napjáról.

Délután zeneiskolába visz. Türelmesen vár rám az óra végéig. Este vacsorát készít, és készül a következő napra. 

 Amikor nincs kedvem a tanuláshoz, akkor azt mondja:

- A tudást nem veszi el tőled senki, és a jövőben is szükséged lesz rá!

Nagyon jól esnek biztató szavai. Nekem van a legkedvesebb anyukám. Nagyon- nagyon szeretem.

 (Grund Róza 5. osztály)

Az én édesanyám

Az én édesanyám nagyon kedves.  Ha valami bajom van, számíthatok rá. Reggel, mielőtt iskolába indulok, reggelit készít.

Délben finom ebéddel vár haza. 

 Sokat dolgozik értem, hogy mindenem meglegyen, amire csak szükségem van. Ezért keveset vagyunk együtt. Amikor

nem értem a leckémet, akkor nagy türelemmel elmagyarázza a feladatot. Néha játék közben rendetlenséget csinálok  a

szobámba. Ilyenkor szó nélkül rendet rak helyettem. Anyukám magas. Haja barna színű. Hát ilyen az én anyukám!  

(Puskás Elizabet 5. osztály) 
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…. ÁCIÓ,  …. KÁCIÓ, ….AKÁCIÓ,
VAKÁCIÓ

Fél  lábbal  már  mindannyian  a  strandon  vagyunk,  de  van  még  néhány  nap  a

bizonyítványosztásig,  amit  az  iskola  falai  között  töltünk.  Nehezen  viseljük  az  utolsó  hetet.

Tervezgetjük a nyári programjainkat. Fogalmazásaink is erről szólnak.

A nyári szünet 

  Hamarosan itt a vakáció. Nagyon várom már, hisz az

iskola kicsit kimerített. Végre nem kell korán kelni. Nem

lesz matek dolgozat. Anya nem mondja azt, hogy: 

 - Kislányom tanulj már, mert rossz jegyet fogsz kapni!

A  nyári  szünet  a  lehető  legjobb  dolog  a  világon!

Elmehetünk a Balatonra fürödni, napozhatunk a parton.

Persze  a  pihenés  mellett  azért  segíteni  is  kell  itthon.

Elmegyek a boltba bevásárolni, elmosogatok, takarítok.

  Egy kicsit  hiányozni  fognak az osztálytársaim. Néha

majd az utcán találkozunk egymással biciklizés közben,

vagy a  boltban.   Augusztus  végén   pedig  alig  várom

majd,  hogy kezdődjön a tanév.

                                                  (Haász Kinga 6. osztály)

A nyári szünet

  Én azt szeretem a szünidőben, hogy nem kell a másnap

miatt izgulnom.  Nem kell aggódnom, hogy Zsuzsa néni

tervezi-  e  számon  kérni  a  nyomás  számítását,  vagy

Ildikó  néninek  beszélnem  kell-e  Ázsia  iparáról.  Nem

kell határidőkre figyelnem, hogy időben elkészüljön az

angol  beadandóm.   Nem  kell  számolgatva  bújni  az

ellenőrzőmet,  hogy  vajon  meg  lesz-e  a  jobb  jegy

matekból.

 Csak hátradőlök és élvezem a napsütést. Figyelmemet

csak arra kell fordítanom, hogy a megbeszélt időpontban

odaérjek barátaimhoz. 

Ha elromlik az idő ,  bevonulok a házba és nincs más

dolgom, minthogy olvassak vagy filmet nézzek. 

 Egy baj van a nyárral: HAMAR VÉGE VAN!

(Cserepes Friderika 7. osztály)

Nyári terveim

 Néhány nap múlva itt a vakáció. Alig várom már, hogy

a szabadságom alatt sokféle dolgot

Csinálhassak.  Mire  gondolok?  El  szeretnék  menni  a

Balatonra,  biciklizni  és  focizni  is  szeretnék.   A  nyár

közepén két hetet fogok Balatonfüreden tölteni. Ott lakik

a mamám és a többi rokonom. Jó lenne már találkozni

velük, mert nagyon hiányoznak!

 A füredi nyaralás után focitáborba megyek Pétre. Egy

hétig leszek ott. 

Édesanyám megígérte, hogy felállítjuk a medencét is az

udvaron  és  mindennap  fürödhetek  benne.  Alig  várom

már a pihenést!

                                                (Balázs Dávid 6. osztály)

Tost Luca (7. osztályos): NYÁR

Hé! Jön a nyár!

Boldogság,

s az élet vár!

Ússz a Balatonban!

Medencéd – hallom -

csobban.

Hé! Kelj fel!

Itt a nyár!

Egyedül csak rád vár!

Napozz, mozogj sokat!

Úszógumid

Fogyjon sokat!

Ne aludj!

Nyár van már!

Vigyázz! Megtalál!
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Özönvíz a Dózsa utcában

Május  25-én,  vasárnap  a  koradélutáni  órákban,  településünkre
özönvíz  szerű eső zúdult.   A felhőszakadás főként  a falutól  délre
fekvő,  magasabb  területeket  érintette.  A  rövid  idő  alatt  lehullott
hatalmas  mennyiségű  (30-40 mm)  csapadék,  a  Szőlőhegyről  és  a
mezőgazdasági  művelés  alatt  álló  területekről  lezúdulva,  a  bekötő
utakon  keresztül  tört  be  a  Dózsa  György  utcába.  Itt  a  csapadék
elvezető  árkok  pillanatok  alatt  színültig  teltek,  az  utca  alsóbb
szakaszán pedig már járdától járdáig hömpölygött az iszapos áradat.
Több helyen udvarokat, kerteket is elárasztott a víz. A Dózsa György
utcát elhagyva a Kossuth Lajos, majd a Sallai Imre utcában folytatta
útját  az  áradat.  A  hirtelen  megemelkedett  vízszint  itt  is  komoly
gondokat  okozott.  Az  árkok  többnyire  jól  vizsgáztak,  de  ahol  az
átereszek keresztmetszete, elhelyezése, vagy tisztítottsága nem volt
megfelelő,  ott  a  víz  folyása  lelassult  és  felduzzadva  kilépett
mederéből.

Hétfőn  (május  26-án)  a  Közép-dunántúli  Vízügyi  Igazgatóság
Veszprémi  Kirendeltségének  vezető-helyettesével,  Somogyiné
Kaliczka Csillával  bejárást  tartottunk a Dózsa György utcát  érintő
vízgyűjtő  területen,  hogy  a  még  fellelhető,  friss  nyomok  alapján
feltárjuk a vízbetörés okát és megkeressük annak forrását. A szemle
során  megállapítást  nyert,  hogy  a  vízgyűjtő  területen  lehullott
csapadék  jelentős  része  -  az  öv-árkot  elkerülve  -  a  Szőlőhegyi
bekötőutakon keresztül jutott a Dózsa György utcába. A szakember
véleménye szerint a több hektárnyi területről összegyűlt, és egyszerre
lezúdult csapadékot az utca árokrendszere képtelen volt befogadni.
Arra  is  fény  derült,  hogy  a  földművelő  gazdák  több  helyen
beszántották az egykor nagy precizitással kialakított és rendszeresen
karbantartott  árkokat,  melyek  a  mostanihoz  hasonló  esetekben  a
Berhida felé vezető közút árkába vezették le a csapadékot. 

A  krízishelyzet  okainak  feltárását  követően  meghatároztuk,  hogy
milyen  intézkedések  szükségesek  ahhoz,  hogy  a  jövőben  ne
fordulhasson elő hasonló eset. 
A  legsürgetőbb  feladat,  hogy  a  Negyvenes  dűlő  felől,  a  földút
mélyedésében  lezúduló  csapadékvizet,  egy  betonozott  műtárgy
beépítésével az öv-árokba tereljük. 
Ezt  követően  a  lehető legrövidebb időn belül  el  kell  végeztetni  a
Dózsa György utca padkanyesését (grédrezés). 
Az  érintett  lakosok  bevonásával  meg  kell  kezdeni  az  árkok  és
átereszek tisztítását, valamint szükség szerinti felújítását. 
El kell készíttetni a település vízkár-elhárítási tervét, mely szakmai
iránymutatást  biztosít  a  szőlőhegyi  árkok helyreállításához,  illetve
egy új védőárok kialakításához.

Önkormányzatunk  nevében  köszönetet  mondok  mindazoknak,  akik  a  kritikus  pillanatokban  lapátot  ragadtak,  vagy
traktorra ültek és tevőlegesen segítséget nyújtottak a védekezésben!

Kotzó László sk.
polgármester

Dózsa György utca (Fotó: Varga Béla)

Kossuth Lajos utca

Sallai Imre utca
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Pedagógusnapra

Minden év június első vasárnapja pedagógusnap.  Ezen a napon köszönjük meg mindazt  a sok jót,  amit  tanárainktól
kaptunk. Akik megtanítottak a betűk, számok ismeretére, a versek, regények szeretetére. Szüleink mellett óvják minden
lépésünket, bátorítanak bennünket, segítik szárny
Ezúton is tisztelettel köszöntünk minden pedagógust!

Gősi Vali : Egyszerű áldás 
   (tanítóimra emlékezve)

Angyal-ének szól ma földön, égen, 
égi kürt szól, angyalhad dalol. 

Ráfelel a szívem hangja, szépen, 
és halkan könnyes háladalt dobol..

Visszatér a régi énekóra, 
és kisdiák vagyok ma újra én… 
Tanítóim kedves, derűs hangja 
álmaimban megszólít ma még.

Rám köszön sok verssor, édes emlék, 
éjszakai színes álmodás: 

verset mondok újra, kisgyerekként, 
s hogy el ne vétsem, tanítóm vigyáz.

Álmomat a hajnal űzi messze, 
de fényvirágot érlel minden éj… 
Imádkozom értük reggel, este: 

áldjon minden tanítót az ég!

Meghívó

Kovács Imre 70 éves születésnapi, 331. kiállításának megnyitójára
2014. június 4-én (szerdán) 17.00 órakor 

a Közösségi terembe (Ősi, Kossuth L. u. 117.)

A kiállítást megnyitja: Kárpáti Ágnes
Közreműködnek: Az Alkotóműhely költői, írói, előadói, valamint Séfer Csaba

A kiállítás megtekinthető 1 hónapig.
A jelenlevők között 1 db festmény kerül kiállításra. 

Európa Parlament tagjainak 2014. évi választásának eredményei Ősi községben

001. számú szavazókör 002. számú szavazókör Összesen:
A névjegyzékben lévő választópolgárok száma 1065 653 1718

A lista neve Szavazatok száma listánként és szavazókörönként
Magyar Szocialista Párt 16 7 23
Seres Mária Szövetségesei 0 0 0
FIDESZ – Magyar Polgári Szövetség – 
Kereszténydemokrata Néppárt

147 81 228

A Haza Nem Eladó Mozgalom Párt 3 1 4
Jobbik Magyarországért Mozgalom 42 25 67
Lehet Más a Politika 6 3 9
Együtt – A Korszakváltók Pártja – Párbeszéd 
Magyarországért Párt

3 3 6

Demokratikus Koalíció 16 11 27
Összes leadott szavazat: 233 131 364

Helyi Választási Iroda
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