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Mindannyiunk örömére… 
 

Régi álmunk valósult meg augusztus elején, hisz három évtized 

elteltével újra van játszótér Ősiben. Szép, színes, nagy és 

biztonságos. A pályázati forrásból megvalósított három tornyú 

kalandvár, hinta és kisvonat nem csupán a gyerekeknek jelent 

hatalmas élményt, biztosít felhőtlen szórakozást, de a szüleik, 

nagyszüleik számára is jó alkalmat nyújt egy kis beszélgetésre, 

közösségi programra. A játszótér környezete is hamarosan 

tovább szépül, gazdagodik. A terület önálló közvilágítást kap, 

és új pihenőpadokkal bővül. 

 
A LEADER térségek közötti együttműködés keretében 

megvalósult „Ősi LEADER pihenőpont és játszótér” 

ünnepélyes átadására szeptember 20-án (szombaton), 

„Játékváró Családi Nap” keretében, 

 15 órai kezdettel kerül majd sor. 

A játszóteret dr. Kontrát Károly parlamenti államtitkár úr, 

telepünk országgyűlési képviselője adja át. 

Az ünnepségre szeretettel várunk minden kedves 

érdeklőt! 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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 „ Itt van az ősz. Itt van újra…”az iskola becsöngetésével együtt 

szeptember 1-én az óvoda is kinyitotta kapuit és megszépülve, 

izgalommal várta a régi gólyafészek-lakók mellett, az újonnan érkező kis 

gólyákat. 

A nyári zárva tartás alatt festésre került az óvoda teljes emeleti szintje, a 

földszinti folyosó és öltözők. Új függönyök, rolók kerültek az ablakokra, 

az óvó nénik kifogyhatatlan ötleteikkel pedig gyönyörűvé, otthonossá 

varázsolták a csoportszobákat. 

A Gólyafészek Óvodában 88 gyermek 4 csoportban kezdi el a nevelési évet. A nagy- és középső csoportosok 27-en, a 

kiscsoportosok 20-an , a legkisebbek pedig 14-en lesznek. Az idei évben is sok program, kirándulás, érdekes tevékenység 

és nem utolsósorban sok-sok mese várja a kicsiket, ami remélhetőleg hosszú időre szóló élményt jelent nekik. 
 

És, hogy ne feledjük… Beszoktatási kisokos: „Ne sírj anyu! Úristen, már oviba megy, pedig még csak most született…” 

Az óvoda új helyzet az egész családnak, és leginkább attól függ, hogyan veszi a gyerek ezt az akadályt, ahogyan a szülei 

reagálnak erre az új helyzetre. 

Akik  a beszoktatást megkönnyítik és a gyerekek napjait remélhetőleg örömtelivé varázsolják: 

Horváthé Tar Erika, Újvári Ágnes, Pilka Zsoltné, Lőkös Kálmánné, Csala Ilona, Hegedús Györgyi óvodapedagógusok, 

Veres Jánosné gondozónő, Szekulya Józsefné pedagógiai asszisztens, Siliga Istvánné, Kenéz Józsefné, Práger Imréné 

dajka nénik. 
 

Kívánunk minden kis gólyának boldog és örömteli napokat, sok új barátot, mókát és kacagást! 
 

Tóthárpád Ferenc: Megnyílott az óvoda 

Megnyílott az óvoda, 

varázslatos palota. 

A falakról vidám bábok 

kuncogják a nagy világot. 

Itt nevetgél sok barát, 

felfedezünk száz csodát, 

hát… amikor széjjelnézek, 

látom, milyen jó kis székek hívogatnak: 

„Csüccs ide!” 

El se hinné senki se, 

hogy az asztal nem hatalmas, 

és a mosdó épp alkalmas… 

Csuda, csuda, csuda jó, 

itt fincsi a kakaó, 

s ahány játék, annyiféle, 

és a mesének sincs vége! 

Ebben a klassz oviban 

minden rendben – csakugyan! 
                                         

  Lőkös Kálmánné intézményvezető 

 

 

Első osztályosaink 
Isten veled libikóka, 

homokozó és mászóka, 

oviudvar, déli alvás, 

eztán emlék lesz csak – nem más. 

 

Iskolás lett Laci, Sára 

és a többi jóbarátja. 

Anyu kezét szorongatva 

lépnek be az iskolába.

Új kis elsőseink az őket kísérő hozzátartozóik kezét szorongatva gyülekeztek augusztus utolsó napjának délutánján 

ünneplőbe öltözve az óvoda kapujában, ahol óvó nénijük Magdi néni és jómagam, a tanító nénijük vártuk őket. Már 

ismerősként üdvözöltük egymást, hiszen az oviban sokszor találkoztunk egymással. A nyár elején még legnagyobb 

ovisnak számító csöppségek most legifjabb iskolásként indultak új társaik közé az iskola udvarára, a tanévnyitó 

ünnepélyre.  

Természetesen ők voltak az esemény főszereplői, ahol név szerint mutattuk be őket diáktársaiknak, miután hozzátartozóik 

kezét elengedve ünnepélyesen ősi diákokká fogadtuk őket.  

 

Bátor Benedek 

Laki Milán 

Bökönyi Barbara 

Molnár Dániel 

Dombi Krisztián 

Mórocz Romina 

Egyed Zétény 

Nagy Bence 

Fodor Maja 

Nyári Dominik 

Fridmann Viktória 

Őri Réka 

Grund Sebestyén 

Szabó Zsolt 

Haász Kevin 

Szalai Tamara 

Horváth Ádám 

Tóth Janka 

Kővári Bence 
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E jeles nap emlékére egy szép agyag plakettet is kaptak ajándékba, melyet Kecskés Istvánné, Éva készített nekik nagy 

szeretettel.  

Másnap, szeptember 1-jén megkezdtük a tanévet. Az új kis jövevények hamar megszokták iskolai termüket. Most még 

sok játékkal, mondókával, játékos tanulással töltjük a napi öt hosszú tanórát.  
 

Szűcsné Kovács Éva az osztály tanító nénije 
 

 
 

Gyémántdiplomát adtunk át… 
 

Az Ősi Általános Iskola tanévnyitó ünnepségén megható 

pillanatoknak lehettünk tanúi.  

Ezen a napon került átadásra Szűcs Józsefné, Jolika néni részére a 

Nyugat-Magyarországi Egyetem Apáczai Csere János Kara által 

kiállított Gyémánt Oklevele, abból az alkalomból, hogy 60 éve 

diplomázott.  Az Oklevelet. Jolika néni részére Kotzó László 

Polgármester Úr adta át, aktív éveit felidéző környezetben, ott, ahol 

szeretett pedagógus hivatását töltötte, régi munkatársai, pályatársai, 

volt tanítványai jelenlétében.  
 

További jó egészséget kívánunk Jolika néninek! 
 

 

(Jolika néniről a Mi Újságunk hasábjain későbbi számunkban bővebb riportot olvashatnak Olvasóink.) 

 

 
 

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselőtestület! 
 

Az Ősi Általános Iskola dolgozói és tanulói nevében hálásan köszönöm a Képviselő-testület pozitív hozzáállását és 

támogatását, melyet az osztályfelújító programunk folytatásához nyújtottak. Az Önök anyagi hozzájárulása nélkül nem 

valósulhatott volna meg a nagyon rossz állapotban lévő tanterem felújítása. Sikerült (más forrásból) a parkettázást, 

valamint falfestést, lambériázást és az oly régóta esedékes korszerű lámpatestek cseréjét megoldani. Polgármester Úrnak 

ezúton köszönjük a festésben jártas közmunkás segítségét, valamint Balogh Péter és Kiss Gábor karbantartóknak az egész 

augusztus hónapot kitöltő, áldozatos munkáját. 

 

 
A felújítási munkafolyamat megörökítése 

 

Tisztelt Képviselő-testület! A tanterem korszerűsítésére felajánlott 325 ezer forintot maradéktalanul felhasználtuk, így 

modern, ízlésesen megújult, szép osztályteremnek örülhet minden tanuló, tanár és iskolai dolgozó. 

 

Hálás köszönettel és tisztelettel: 

Vágán Zsuzsanna igazgató 
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Egy szebb, élhetőbb településért… 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 A közmunka program 

keretében a nyár folyamán 

kitisztítottuk és felújitottuk a 

Sallai Imre utcai 

csapadékelvezető árkot. A nem 

megfelelő keresztmetszetű, 

eltömődött, vagy beomlott 

átereszeket kitisztítottuk, illetve 

kicseréltük. 

 

 Az idei évben is folytatódott 

a három éve megkezdett 

gyalogjárda felújítási program. 

(Kossuth L. u. – Ságvári E. u. 

átjáró, orvosi rendelő, iskola 

előtt). Jelenleg a Petőfi Sándor 

utcai járda építése folyik. 

Járdák és parkolók épültek 

Árkok és átereszek újultak meg 

 A nyári szünidő alatt 

felújítottuk az általános iskola 

(óvoda, konyha) előtti 

járdaszakaszt. A tönkrement, 

balesetveszélyes betonjárdát 

felszedtük és újjáépítettük. A 

csapadékelvezető árok 

lefedésével pedig jelentősen 

megnöveltük az intézmény előtti 

parkoló méretét. 

 

 Az óvodában és a konyhán 

elvégeztük a szükséges nyári 

karbantartási munkákat. 

 

 A csapadákos időjárás 

ellenére sikerült egész nyáron át 

rendben tartanunk településünk 

zöld területeit. 

Kotzó László 

polgármester 
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2014. évi Falunapon „Elismerő Oklevélben részesültek 

Kékesi Annamária 
Kárpátalja magyarlakta részén, Tiszabogdányban született. Gyermekkorát Szlatinán töltötte, 

általános iskolai tanulmányait is ott fejezte be, majd leérettségizett. 

1999. augusztusában költöztek Magyarországra, 2001-ben Ősi községbe, ahol családi házat 

vásároltak, melyet felújítottak, boldog családi fészekké alakították. Férjével, Kékesi 

Zoltánnal boldog házasságban élnek. Két gyermeküket Istvánt és Zoltánt szeretettel 

nevelték. Két unokával, Kittivel és Bencével büszkélkedhetnek. 

Annamária zenetanárnő, a várpalotai Zeneiskola szintetizátor és zongora szakon tanító 

pedagógusa. Évek óta részt vesz községünk ünnepélyein mind fellépőként, mind pedig a 

fellépő nebulók felkészítő tanáraként. Különösen nagy szerepe van abban, hogy az ősi 

zeneiskolások örömmel zenélnek a kötelező órákon kívül is, felfedezhették a közös 

muzsikálás örömét. 

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Kékesi Annamária részére a település kulturális életében végzett aktív 

munkájáért, az önkormányzati rendezvények lebonyolításában való önzetlen közreműködéséért „Elismerő Oklevelet” adományozott. 

Halasi János 
Ősiben született, általános iskolát szülőfalujában végezte el, majd autószerelőnek tanult, 

amelyből sikeres vizsgát tett. 

1970-ben megnősült, feleségével Ősi községben építettek maguknak családi fészket. Két 

felnőtt gyermeke van, Krisztina és Attila, s 2 unokával büszkélkedhet. 

A Bakony Műveknél, majd a helyi Metaltec 2001 Kft-nél helyezkedett el, ahonnan 

2008-ban nyugdíjba vonult. Nyugdíjba vonulása óta is szívesen gyakorolja szakmáját, 

szívéhez közel áll a fém megmunkálása. A Református Egyháznál a gondnoki 

feladatokat közel 15 éve látja el. Szívén viseli Egyházának tagjainak életét, az egyházi 

rendezvényeket, gondoskodik temetőjéről. Segítőkész, emberszerető, mindenki bátran 

fordulhat hozzá problémáival, aktív közösségi életet él. 

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Halasi János részére, a református 

egyházközségen keresztül az önkormányzati feladatellátásban való aktív részvételéért   

„Elismerő Oklevelet” adományozott. 

Ujvári György 
Székesfehérváron született. Születése óta él községünkben, általános iskolába is itt járt. 

Középiskolai tanulmányait a várpalotai MüM-ben végezte, autó- és motorszerelőként 

végzett. Gyakornokként a VOLÁN-nál, majd a berhidai ÁFOR-nál és az ősi tsz-nél 

dolgozott sofőrként, ezután a Bakony Műveknél helyezkedett el. A későbbiekben a 

Hunstmann üzemnél dolgozott. 20 évig volt képviselő-testületi tag. 42 éve házas, két 

felnőtt gyermeke van, György és Zsuzsanna, s két unokája, Gréta és Gábor. 

A Katolikus Egyháznál nyugdíjba vonulása óta a temetőgondnoki feladatokat látja el, 

aktívan részt vesz a katolikus egyházközség életében. 

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Ujvári György részére, a katolikus 

egyházközségen keresztül az önkormányzati feladatellátásban való aktív részvételéért 

„Elismerő Oklevelet” adományozott. 

Nyitrai József 
Csóron született, ahol gyermekkorát is töltötte. Általános iskolai tanulmányai után építészeti 

technikus végzettséget szerzett Székesfehérváron. 

Várpalotán élt, majd 30 éve költözött Ősibe, ahol családi házat épített. Feleségével 22 éve él 

boldog házasságban. 

Az Unitro-Pét Kft tulajdonosa volt, élete nagy részében az építőiparhoz kötődött. Jelenleg boldog 

nyugdíjas éveit tölti aktív módon, évek alatt megszerzett tapasztalatait, tudását a köz- és 

Önkormányzatunk javára is hasznosítva. Hobbijainak él, antik fegyvereket gyűjt, horgászik, 

sportlövész, amelyben világbajnoki ezüst érmes. Szeret kertészkedni, nagy állatbarát, jelenleg is 3 

befogadott kutyus őrzi-védi-óvja lépteit. 

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete Nyitrai József részére az önkormányzati 

feladatok ellátásban vállalt önzetlen közreműködéséért „Elismerő 

Oklevelet” adományozott. 

Ifj. Kiss László 
Várpalotán született. Születése óta él településünkön, általános iskolai tanulmányait is itt végezte. 

Autószerelő végzettséget szerzett, s már 20 éve vállalkozóként dolgozik. 

Feleségével családi házat építettek, boldog házasságban él, két gyermekük van. Az elmúlt évek során 

önzetlen, igényes munkájával, családi összefogással, anyagi ellenszolgáltatás nélkül szeretettel 

gondozza családi házukhoz közel eső parkot. 

Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete ifjabb Kiss László részére településünk parkjának 

folyamtos és önzetlen gondozásáért „Elismerő Oklevelet” adományozott.  
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A „Mi Csabink!” 

                                                                  
Hogy vagy? Köszönöm jól. Most már jól! 
 
Hajón dolgozol még? Igen, én most még a hajón vagyok.  
 
Miért volt szükség ekkora váltásra? 

2012 végén, épp Salgótarjánban léptünk fel, amikor rosszul 

lettem.  Mentő vitt el, lázgörccsel. Aludtam, nem tudtak 

felkelteni, kimerültem, az energiáim elfogytak. A főorvos 

elmagyarázta, mit kellene tenni.  Semmit nem csinálni 2 hétig, 

majd fél évig pihenni. Aludni, enni, inni, így töltődik fel a 

szervezet. Ez a színházi rend miatt nem lehetséges, másnap fel 

kellett volna lépnem. Szabadságot nem tudtam kivenni, ezért 

arra az elhatározásra jutottam, hogy nem újítom meg a 

szerződésemet a következő évadra és keresek magamnak 

olyan munkát, elfoglaltságot, ami teljesen más és azok a 

dolgok, készségek, amiket eddig használtam, pihennek. A 

koncepció az volt, hogy valami egyszerű, semmilyen 

felelősséggel járó, könnyen elvégezhető, fizikai munka 

legyen, ahol nem kell gondolkodni, érezni, énekelni, táncolni, 

mosolyogni, csak csinálni. És akkor jött a hajó. 
 
Meddig? Nem mondom, hogy életem végéig. Én úgy 

gondoltam, hogy majd amikor megjön a késztetés, hogy 

visszakerüljek. Azért ennek szabtam egy határt, hogy 

maximum egy év, amit így külön kellene eltölteni, de ez így is 

alakul, mert tavaly szeptemberben mentem ki és idén 

októberben lejár a szerződésem. Utána meg hogy mi fog 

történni majd kialakul.  
 
Nem intézkedtél ez ügyben még? Nem! Ezután, a kihagyás 

után vissza kell állni. Bár, hozzá kell tennem, amikor 

hazajövök szabadságra, mondjuk 2 hétre, mint most is, 

játszani jövök, mert vannak régi darabok, amik folyamatosan 

színpadon vannak. 
  
Hiányzik a színház? Hát hogyne hiányozna! 
 
Hogy lettél egyáltalán színész, hisz teljesen más területen 

tanultál?  Én soha nem gondoltam volna, hogy színész leszek. 

Ezt velem közölték a középiskolába. Mindig megtalált a 

magyar tanár. Jó, biztos volt már bennem valami, hisz a 

középiskolában amatőr színjátszósodtam, diák újságíró 

voltam. Általános gépész szakon érettségiztem, technikumot 

végeztem, és csináltunk egy szalagavató műsort ketten az 

egész osztálynak, amiben játszottam is, és aminek akkora 

sikere volt, hogy mindenki azzal jött, hogy miért nem megyek 

el színésznek. Nevettem, aztán vége lett az 5 évnek, jött, a 

továbbtanulás. Gondoltam miért ne próbálnám meg. A 

Színművészeti Főiskolára beküldtem a papíromat, de csak 

oda, szigorú felvételi rendszer miatt, mondanom sem kell már 

az első fordulóban kiszórtak, hisz alapból semmi közöm nem 

volt az egészhez, azt sem tudtam mi fán terem a színészet, 

hogyan készüljek rá. Én az alapján indultam, oda, hogy valaki 

azt mondta, de jó lennél színésznek. Hát nem sikerült. 

Hazajöttem lógó orral, gondolkoztam, hogy akkor mi lesz, 

közben siránkoztam, hogy elvisznek katonának. A szerencsém 

az volt, hogy egy kedves ismerősöm talált egy hirdetést. A 

Teátrum Színiakadémia felvételt hirdetett. Szóltak, ha már 

mindenfélekép ezt akarom csinálni, menjek és jelentkezzek. 

Két nap alatt betanultam 15 verset és egy monológot, amit 

kellett, és elvittem négy népdalt. Nem beszélhetünk 

színvonalról, de érezték van bennem valami, így felvettek. 
 
Hogyan teltek azok az évek? Mikor kerültél a Pannon 

Várszínházba? 2000-ben kezdtem a tanulmányaimat, ekkor 

két helyen tanultam és éjjel dolgoztam egy Mc Donald’s-ba.  

Nagyon jó tanáraim voltak. Megtanultam, mindent el lehet 

játszani szavak nélkül is, ez az alapja a színészetnek. 2001 

tavaszán jelentkeztem az akkor alakuló Pannonba, azóta tagja 

vagyok. Még abban az évben, Gallusz Niki, akkor végzett 

musical szakos, beajánlott Budapestre, a Piccolo Színházba. 

Kaptam két dalt, és már egy hét után kezdtem a Rent musical-

ben. Így lett munkám a két iskola mellett. Nagyon jó volt, 

pénzt kaptam és kezdtem érteni miről is szól ez a szakma. Két 

évig tartott ez. Belaktam Budapestet, mindenben 

belekóstoltam. Éltem az életem, napi 2 órákat aludtam, kávé, 

energiaital, koffein tabletta, Fornetti, sonkás, kis adag (6 db) 

egész napra… Tele voltam energiával, de rá is ment a 

gyomrom. Az iskola befejeztével elköszöntem Pesttől és 

visszamentem Veszprémbe. 
 
Nem akartál Pesten maradni? Nem. Nekem sok volt, ami 

mindenhol megy, az a bizonyos versengés. Nem vettem fel a 

kesztyűt. Lehet, már más helyén lennék, de nem akartam 

senkit lerántani. Nekem kell magamat úgy felfejleszteni, hogy 

jogosan kerüljek oda, ahova kerülök. 2003-tól csak a Pannon 

volt és létezett. 
 
Kezdetektől énekeltél? Igen, az egy alap dolog, az előbb jött, 

mint a színjátszás, de azt már minden Ősi tudja, aki az én 

időmben a presszóba járt. - És nevetve emlékszik vissza arra a 

17 éves önmagára, amikor falubeli barátjával egy 

osztálytalálkozón való zenéléssel beindult vendéglátóipari 

zenész „karrierje”. - Három évig csináltuk, minden hétvégén. 
 
Van a családban ilyen művész hajlamú? - Nem nagyon, 

szerintem velem gellert kapott a gólya. – nevet. - Négy éves 

koromban a Lúdas Matyit már megtanultam a lemezről. A 

dalokat és a szöveget is.  
 
Mennyi darabban játszottál?  2001 - 2013-as év végéig, 

több mint ötven darabban játszottam, és ebben a picik 

nincsenek benne. Éves szinten 200 előadás van, mindez 

mellett próbák, utazás…  
 
Mitől jó színész valaki? A közönség azt látja, hogy a színész 

felmegy a színpadra, mosolyog, játszik könnyedén. A 

háttérmunkát, ami mögötte van, a napi 10-12 órás feszített 

tempójú próbákat, nem.  Van olyan, hogy lehúzunk egy 

próbát, aztán délután egy kisebb próbát és este játszunk.  
 
Egy teljesen mást? Persze! Egy színház több darabot tart a 

repertoárján, bérletes, stúdió, gyermek, tizenegynéhány darab 

egy évadban. Volt, hogy mindegyikben játszottam, ez 

megannyi megtanulandó szerep, és vannak darabok, amik 

folyamatosan mennek, mint a „Dzsungel könyve” pl. Ezeket 

fejben kell tartani. Na, ezt nem szabad a nézőnek észrevennie. 

A nézőnek azt kell kapnia, amire számít, amire vágyik. Ha ezt 

eléred, jó színész vagy! 

A szerkesztőség nevében kívánom Csabának a mielőbbi 

„visszatérést”, mert Nélküle, üres a színpad! 

Winterné Holler Mónika 

Zayzon Csaba színész. 

Mindenki ismeri a faluban és 

csináljon bármit is, nekünk 

mindig Művész Úr marad!  
Csabának, 2014.06.07.-én az 

Ősi Falunapok keretében, 

„ŐSIÉRT” díjat 
adományozott, Ősi 

Önkormányzata, munkájának 

elismeréseként. 
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„Andreotti” hírek 
 

Az Ősi „Andreotti” Sportegyesület csapatai számára letelt a jól megérdemelt pihenés. Női és 

férfi kézilabda csapataink szeptember 2-án és 3-án megkezdték a Veszprém megyei 

bajnokságra való felkészülést.  

Az elmúlt bajnoki év sikereihez még a nyár folyamán (július eleje) ifjúsági csapataink is 

hozzájárulva kitűnő eredményeket értek el. A 18 éve megrendezésre kerülő Dán kupán, amely 

nemzetközi, női ifjúsági csapatunk második helyezést ért el. Egy hajszállal lemaradva a 

Dániából érkezett nagyon jó képességű csapat mögött. 

Férfi ifjúsági csapatunk harmadik helyezést ért el. Az igen nehéz és jó képességű ellenfeleik 

ellen biztató jó teljesítményeket láthatott a közönség. 

 Férfi csapatunk ismét a dobogót tűzte ki célul. A 2014-2015. bajnoki évben 3-4 új játékos fogja erősíteni 

csapatunkat. Az új igazolások folyamatban vannak. 

 Női csapatunknál is lesznek változások, hisz elköszönt tőlünk a nyár folyamán dr. Mészáros Katalin (Budapestre 

költözött), továbbá Hartai Gertrúd és Harsányi Henrietta (más csapathoz igazolt). 

 Férfi együttesünkhöz hasonlóan a nőknél is új játékosok érkezése várható. Legnagyobb öröm, hogy a csapat 

együtt maradt, így újra nagy célokért lehet harcba szállni. Célunk pedig ismét a dobogó valamelyik foka. 

Mivel női társaságunk csak hajszállal (2 gól) maradt le a döntőbe jutásról, a 2014-2015. bajnokságban mindenki 

egyöntetűen fényesebb éremért fog küzdeni. Sajnos a hazai mérkőzéseket továbbra is Várpalotán kell lejátszanunk, hisz 

az ősi sportcsarnok már nem felel meg a követelményeknek. Sok szeretettel várunk mindenkit az Ősi „Andreotti” S.E. 

kézilabda mérkőzéseire.  
 

A Veszprém megyei kézilabda bajnokság 2014. szeptember 28-án kezdődik. Sorsolás után tudatjuk az érdeklődőkkel a 

mérkőzések időpontjait.  

Továbbra is várjuk a kézilabda iránt érdeklődőket. Gyermek és ifjúsági csapataink edzései és mérkőzései szervezés alatt 

vannak. 
 

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

címen. 

Horváth Zoltán S.E. elnöke 

 

 
 

Ősi Petőfi Sport Egyesület 
 

A 2014/2015-ös Veszprém megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság augusztus 23-án elrajtolt. A 

tizenhárom csapatos bajnokságban együttesünknek továbbra is a dobogós helyezés a célkitűzés.  

 

Két új csapattal találkozhatunk majd a bajnokságban. Pápateszéri SE és a Szamaras SE a megyei 

harmadosztályból csatlakozott. Viszont két régi csapattal már nem kell küzdenünk a három pontért. 

Felsőörs és Nagyesztergár idén már nem ebbe a bajnokságba nevezett. 

A felkészülés a bajnokságra sajnos nem volt elegendő. Mindössze két edzőmérkőzést tudtunk játszani. Egyet hazai 

pályán, az idén alakult Ősi öregfiúk csapata ellen és egyet a megye egyben szereplő Öskü ellen.  

A nyári átigazolási időszak is érintette egyesületünket. Érkeztek és távoztak is játékosok a csapatból. A megyei első 

osztályba, Peremartonba igazolt Horváth László és szintén az első osztályba, Ösküre igazolt Balogh Ádám.  

Viszont három új játékossal gazdagodott csapatunk: Steigler Ferenc (Csopak), Mázsa Gábor (Nemesvámos) és Lencsés 

Gergő (Kőszárhegy) idén az Ősi PSE együttesét fogják erősíteni.  

A két edzőmérkőzéssel és hetente két edzéssel készültek a játékosok a bajnoki rajtra. Az első mérkőzést 

Magyarpolányban játszottuk, ahol az U21-es és felnőtt csapatunk is 4:1-es vereséget szenvedett. Nem volt egy jó kezdés, 

de a második fordulóban már javítottak. Ifistáink megsemmisítő 13:2-es győzelmet arattak Márkó ellen, míg a nagyok 

4:2-re verték a tavaly negyedik helyen végzett Márkót.  
 

Idén egy új bajnokságban is részt vesz egyesületünk. A fejér megyei öregfiúk bajnokságba indítottunk egy csapatot. Az 

első mérkőzésüket Pátkán játszották, ahol 6:1-re diadalmaskodtak. A hazai mérkőzésüket minden második héten, 

szombaton az Ősi sportpályán játszzák.  

 

Balogh Ádám 
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Tájékoztató a helyi önkormányzati választásról 
 
2014. szeptember 8. napjával lezárult a 2014. október 12. napjára kiírt önkormányzati választás képviselő- és 

polgármester-jelöltjeinek bejelentésére nyitva álló időszak, a Helyi Választási Bizottság Ösi községben 1 fő polgármester-

jelöltet és 12 fő képviselő-jelöltet vett nyilvántartásba, az alábbiak szerint: 

 

Polgármester-jelölt: Kotzó László független jelölt 
 

Képviselő-jelöltek – a HVB által sorsolt, szavazólapon való megjelenésük sorrendjében: 

1. Horváth Lajosné független képviselő-jelölt 

2. Balogh Róbertné független képviselő-jelölt 

3. Winterné Holler Mónika független képviselő-jelölt 

4. Beke Ferenc független képviselő-jelölt 

5. Balogh Károly független képviselő-jelölt 

6. Kárpáti Ágnes független képviselő-jelölt 

7. Balogh Kálmán független képviselő-jelölt 

8. Winter Károlyné független képviselő-jelölt 

9. Dr. Várkonyi Zoltán független képviselő-jelölt 

10. Szalai Attila Csaba Jobbik Magyarországért Mozgalom képviselő-jelöltje 

11. Tollner Tibor független képviselő-jelölt 

12. Halasi Józsefné független képviselő-jelölt 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A HVB szeptember 8-i ülésén sorsolta ki a képviselő-jelöltek többségének jelenlétében a jelöltek szavazólapon való feltüntetésének sorrendjét. 

 

A szavazással kapcsolatosan az alábbi fontos információkra hívjuk fel szíves figyelmüket: 

A választópolgár személyesen, a lakcíme szerinti szavazókörben szavazhat.  

Átjelentkezéssel szavazhat az a választópolgár a tartózkodási helyén, aki 2014. június 23-ig tartózkodási helyet létesített, 

és tartózkodási helyének érvényessége legalább a szavazás napjáig tart. Átjelentkezésre irányuló kérelmet 2014. október 

10-én 16.00 óráig lehet benyújtani a www.valasztas.hu oldalon, vagy levélben, illetve személyesen a helyi választási 

irodánál.  

Mozgóurna iránti kérelem 2014. október 10. napján 16.00 óráig a helyi választási irodánál, a szavazás napján, október 

12-én 15.00 óráig annál a szavazatszámláló bizottságnál nyújtható be, ahol a választópolgár a névjegyzékben szerepel. 

Mozgóurna iránti kérelmet írásban kell benyújtani, illetve benyújtható a www.valasztas.hu oldalon, elektronikus 

formában. Kérelem nyomtatványt kérésre a helyi választási iroda rendelkezésre bocsát.  

További információk önkormányzati honlapunkon:  

http://osikozseg.hu/onkormanyzati_valasztas_2014 

Helyi Választási Iroda elérhetőségei: Ősi Polgármesteri Hivatal – 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.,  

telefon: 88/496-192, 88/496-372, 06-30-588-7196, e-mail: ph.osi@invitel.hu 
 

Helyi Választási Iroda 
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