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„Most búcsúzunk és elmegyünk …” 
Kedves 8. osztály! 

Eljött a várva várt nagy nap. A ballagás napja, amikor a hosszú éveken keresztül összekovácsolódott közösség 

felbomlik.  Ilyenkor mindenki számadást készít az eltelt 8 évről.  

Arról, hogy mi miden történt ezalatt az idő alatt. A változás szemmel látható, kisgyermekből gondolkodó, ifjú 

emberekké váltatok. Ez az időszak kemény munkából, sikerekből és kudarcokból állt, sok szép élményből, 

felejthetetlen órákból. A szép emlékeket ne felejtsétek! 

Rajtatok fog múlni, hogyan tovább, merre mentek. Fontos, hogy mindig legyenek céljaitok, amiért érdemes 

megdolgozni.  

Kívánok nektek sok szerencsét és kitartást a középiskolai tanulmányaitokhoz!  

 

         Sok szeretettel jegyzi osztályfőnökötök: Homoki Ferencné Zsuzsa néni 

  

1. Andrási Tamás                                              11. Nyitrai Alexandra 

2. Cserepes Friderika                                        12. Salamon Veronika 

3. Hudák Rita                                                   13. Simon Richárd 

4. Karáth Réka                                                  14. Simon Róbert 

5. Kiss Ádám                                                    15. Szabó Márk 

6. Kovács Viktória                                            16. Szalai Kristóf 

7. Krakovszki Katrin                                         17. Tost Luca     

8. Lovrencsics Gitta                                          18. Vrabec Roxána 

9. Molnár Anna                                                 19. Weisz Blanka 

10. Nagy Roland                                               20. Weiszdorn Milán 

                         

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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A Képviselő-testület 2015. április-júniusi ülésein az 

alábbi döntéseket hozta: 

2015. április 21-i rendkívüli ülésén  

 A tornaterem beruházás műszaki ellenőri 

feladatainak ellátásával a NÉZ-Bau Kft-t bízta meg 

 Döntött a 2015. évi Falunapon átadásra kerülő 

kitüntetésekről és elismerésekről. Döntéseivel Balogh 

Kálmán részére Ősi Nívódíja, Androvics Éva védőnő és 

Magyar László részére "Ősiért!" kitüntetést 

adományozott. Elismerő oklevél átadásáról döntött 

Kalauz Károlyné, Kubik Ferencné, az Ősi 

Nyugdíjasklub és Domokos Ágnes részére.  

2015. április 28-i rendes ülésén 

Beszámolókat fogadott el: 

- a Rendőrség 2014. évi Ősi község vonatkozásában 

végzett tevékenységéről  

- Ősi Polgárőrségének tevékenységéről  

- a gyermekvédelmi feladatok 2014. évi települési 

ellátásáról.  

- az Önkormányzat 2014. évi gazdálkodásáról 

 tárgyalta a tornaterem engedélyezési terveit, melyek 

több szempont figyelembe vételével való módosítását 

tartotta szükségesnek. 

 javaslatot tett a 2014. évi 9.442 eFt összegű szabad 

pénzmaradvány felhasználásra 

 elfogadta a 2014. évi belső ellenőrzési jelentést.  

 úgy határozott, hogy a közvilágítás aktív elemeinek 

karbantartására megbízását további információk 

birtokában adja meg 

 úgy döntött, hogy a közvilágítás aktív elemeinek 

karbantartására vonatkozó megbízást az E.ON által e 

tárgyban várt válasz (EH-SZER Kft. aktív elemek bérleti 

díjára vonatkozó jogosultsága) kívánja megadni. 

 Elrendelte a szolgálati lakás zuhanykabinjának 

javíttatását 

 Címadatok változása miatt módosította a 

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde alapító 

okiratát 

 a kistérségi társuláson belül ellátott jogi 

segítségnyújtó tevékenység és pszichológusi 

tevékenység finanszírozásával kapcsolatban hozott 

döntést.  

2015. május 13-i rendkívüli ülésén  
 ismételten tárgyalta a tornaterem építési 

engedélyezési terveit, a tornaterem tervezéséhez 

tulajdonosi hozzájárulás megadására hatalmazta fel a 

Polgármestert (közút, parkoló vonatkozásában)  

 A közvilágítás aktív elemeinek karbantartásával a 

Fényforrás Kft-t bízta meg. 

2015. május 13-i zárt ülésén „Ősiért!” kitüntetést 

adományozott Toronyi György, és elismerő oklevelet 

Hidvégi Attila ősi lakosok részére. 

2015. május 21-i rendkívüli ülésén  
 további pontosításokat meghatározva elfogadta a 

tornaterem építési engedélyezési terveit.  

 a 2015. évi Falunap lebonyolításával érintett 

közterületek használatát biztosította az „Ősiért! 

Egyesület számára.  

2015. június 2-i rendes ülésén  

 úgy döntött, hogy önkormányzati feladatellátás 

biztosítása érdekében céltámogatási kérelmet nyújt be a 

fedett sportudvar külső és belső vakolása, nyílászáró-

cseréi és korszerű, engergiatakarékos világításának 

biztosítása érdekében, a beruházás összköltsége 

20.000.000,- Ft. 

 elismerésben részesítette Kotzó László polgármester 

2014. októberétől 2015. májusáig végzett eredményes 

munkájáért  

 elfogadta a 2014. évi védőnői feladatellátásról szóló 

beszámolót 

 tekintettel az előző pályázati kiírás 

eredménytelenségére a védőnői pályázat ismételt 

kiírásáról döntött 

 döntött a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsődében indítható csoportok számáról, azok 

létszámáról és a pedagógusszámról.  

 döntött a Közép-Duna Vidéke Önkormányzati 

Hulladékgazdálkodási Társulás társulási 

megállapodásának módosításáról.  

 elfogadta a 2015. évi Falunapról szóló beszámolót, 

köszönetét fejezte ki a rendezvény szervezőinek és 

lebonyolítóinak, az „Ősiért!” Egyesületnek és a 

Polgármesteri Hivatal dolgozóinak.  

2015. június 15-i rendkívüli ülésén – mérlegelve az e 

célra rendelkezésére álló pénzügyi lehetőségeket - úgy 

határozott, hogy a jövőben sem tudja biztosítani saját 

forrásai terhére az Ősi Általános Iskola működtetését 

2015. június 19-i rendkívüli ülésén a Magyar 

Államkincstár hiánypótlási felhívására pontosította a 

fedett sportudvar felújítása érdekében céltámogatás 

benyújtásáról hozott döntését, a korábbi eFt-ban 

megállapított összeget az önrész vonatkozásában is 

pontos összegben állapította meg.  

2015. június 24-i rendes ülésén 

 Elfogadta  

- a könyvtári feladatellátásra vonatkozó  

- a település egészségügyi ellátásáról szóló háziorvosi  

- a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 

2014/2015. nevelési évre vonatkozó 

beszámolót. 

 Módosította a központi háziorvosi ügyelet 

finanszírozásáról szóló társulási megállapodást. A 

finanszírozás költségei az előző évhez mérten nem 

emelkedtek. 

 Döntött a civil szervezetek pénzügyi támogatására 

vonatkozó pályázat kiírásáról, 2.197 eFt összegre. 

 329.000,- Ft összegű pénzügyi forrást biztosított az 

Ősi Általános Iskola tanterem-felújítási programjának 

folytatásához. 

 

 

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika aljegyző 
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Önkormányzatunk az idei évben 2015. május 23-24-én, pünkösd hétvégén 

rendezte meg a település falunapját.  

2015. május 23-án (szombat) 11,30 órakor kezdődött a Falunap ünnepélyes 

megnyitója a Művelődési Házban, aminek keretében az Önkormányzat 

Képviselő-testülete által alapított kitüntető címek átadására került sor. 

Az ünnepségen köszöntőt mondott Kontrát Károly országgyűlési képviselő, a Belügyminisztérium parlamenti 

államtitkára, valamint Kotzó László polgármester. 
  

Elismerő oklevélben részesült: 
 Kalauz Károlyné ősi lakos a települési rendezvényeken való rendszeres részvételéért, aktív 

közreműködésének elismeréseként, 

 Kubik Ferencné ősi lakos településünk parkjának folyamatos és önzetlen gondozásáért végzett munkája 

elismeréseként, 

 Domokos Ágnes ősi lakos a településért végzett munkájáért, jótékonysági programok szervezésében való 

részvétele elismeréseként, 

 Hidvégi Attila ősi lakos a településért végzett önzetlen munkájáért, a közfeladatok ellátásához nyújtott 

folyamatos segítségének elismeréseként, 

 az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub a települési rendezvényeken való rendszeres részvételéért, aktív 

közreműködésének elismeréseként. 

 Ősiért kitüntető díjban részesült: 
 Androvics Éva ősi lakos a községben végzett védőnői munkája elismeréseként, 

 Toronyi György ősi lakos Ősi községért, a település közbiztonságáért végzett munkája elismeréseként, 

 Magyar László ősi lakos Ősi községért, a település közbiztonságáért végzett munkája elismeréseként. 

 Ősi Nívódíj kitüntető címben részesült: 
 Balogh Kálmán részére a helyi közösség szolgálatában végzett több évtizedes példamutató munkájának 

elismeréseként. 
  

A falunapi megnyitó ünnepségen felléptek a Várpalotai Zeneiskola növendékei: Andrási Mónika – szaxofon – 

Borbás Péter – trombita – Horváth Attila – zongora – Medve Ádám – zongora – Molnár Anna – zongora – Nyári Gergő – 

vers – Ősi Dalkör – Szűcs Gellért – trombita. 

 

A 2015. május 24-i, vasárnapi program összeállításával, lebonyolításával a Képviselő-testület az „Ősiért” Egyesületet 

bízta meg.   

 A programot sikerült úgy összeállítani, hogy azon minden korosztály megtalálja a magának megfelelőt, kellemes 

kikapcsolódást kínálva mindenkinek. A programban a településen élő tehetséges fiataloknak tudtunk bemutatkozási 

lehetőséget adni, mindenki legnagyobb tetszésére. 

A rendezvényt 9 órakor nyitottuk meg, ezzel elkezdődött a vasárnapi program. A főzőversenyre 9 lelkes csapat 

jelentkezett, akik elkezdték a finom ételek elkészítését. A gyermekek által már nagyon várt közösségi futásra a 

bemelegítést Lencsésné Gerőfi Tekla vezette, s indulhatott is a kis csapat a rövid távra. Boldogan futottak a gyermekek a 

célba, ahol minden gyermeknek a falunap rendezvényére felajánlott müzli szelettel, szívószálas üdítővel, joghurttal 

tudtunk kedveskedni. 

A futást követően megérkeztek a tűzoltók, akiknek bemutatóját a gyerekek és a felnőttek is nagyon vártak. Egy kigyulladt 

autóhoz kapott riasztást a Katasztrófavédelem, s a terület biztosításának és az égő autó eloltásának technikáját mutatták be 

a Pétfürdői Hivatásos Tűzoltóság tűzoltói, valamint a Várpalotai Rendőrkapitányság munkatársai.  

A bemutató után a közösségi futás hosszú távja kezdődött. A lelkes gyerekek vidáman futották végig az 1,6 km-es távot.  

A közösségi futáson helyezést külön nem hirdettünk, mivel a közösségi futás lényege a közös sportolás, mozgás élménye. 

A délelőtti programok közé tartozott az Egészségsátor, ahol vérnyomásméréssel és egészségügyi totóval 

várta Androvics Éva és Pál Renáta a vendégeket. 

A délelőtti programok alatt a főzőversenyben résztvevők készítették, kavargatták üstjeikben, bográcsaikban az egymás 

előtt is titkolt receptek alapján készülő ételeket. Mindeközben az Egyesület sátrában készült Imrefi Lászlóné, Edit néni 

és Imrefi Irénke néni jóvoltából az „ősi” paprikás hajtóka a rendezvényre érkezők részére. 

A délutáni színpadi programot Ihos József humorista műsorával kezdtük, aki fellépése előtt megkóstolta a híres-neves 

paprikás hajtókát, melynek dicséretét műsorában is megemlítette. 

Műsora után a főzőverseny eredményhirdetésére, valamint az egészségügyi totót kitöltők közötti sorsolásra került sor. A 

főzőverseny zsűrijét Kerekes Józsefné, Irénke néni, Domján Istvánné, Erika néni és Balogh Péterné, Judit alkotta, akiknek 

igencsak nehéz dolguk akadt, mivel minden csapat fantasztikus ízesítésű és különleges ételeket tett a zsűri asztalára. De a 

döntés megszületett, a nyertes csapat a Ma-Zso-La lett, akik örömmel vették át ajándékukat. 

A színpad ezután a fellépőké volt, akik színes műsorukkal kellemes kikapcsolódást kínáltak vendégeinknek. A 

műsorokból is kiderült, mennyi tehetséges Ősi gyermek, fiatal van, akik közül néhányan némi kis izgulással – hiszen 

először álltak színpadra –, valaki pedig már rutinosan állt a közönség elé. 
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Vidáman, önfeledten táncoltak a Gólyafészek Óvoda kis néptáncosai, majd a kicsik után bemutatták tudásukat a profi 

Balaton-felvidéki Borvirág Kamara Táncegyüttes tagjai. Más stílusú tánccal folytatódott a rendezvény, a 

Cholnoky Mozgásművészeti Stúdió, s az Appril Secret Section Tánccsoport növendékeié volt a színpad. 

Bemutatkoztak a Zeneiskola ősi diákjai (Bátor Benedek, Bökönyi Barbara, Fodor Maja, Őri 

Réka, Kőnig Hajnalka, Láncz Enikő, Simon Georgina, Szalai Janka, Tóth Janka, Dombi Krisztián, Őri Róza, Andrási 

Mónika, Balogh Benedek, Boza Dóra, Horváth Attila, Szűcs Roland, Szűcs Tamás), furulyán, szintetizátoron, zongorán, 

szaxofonon adták elő a különböző zenei darabokat, melódiákat, majd az Ősi Általános Iskola növendékeitől hallhattunk 

verset (Schmidt István), dalokat (Birtalan Dorotea, Pergel Dolóresz). A zenei és az énekes produkciók után újra a táncé 

volt a színpad, az Ars Nova Táncstúdió, a Pearl Dance tánccsoport, valamint az Ősi Gólyahír Tánc Egyesület jóvoltából. 

Bemutatkozott gyönyörű énekhangjával Papirovnyik Vivien, akinek ez volt a második, nagyobb közönség előtti műsora. 

Ismert dalokkal és szép hangjával kápráztatta el a nézőket. 

A délutáni program meglepetés vendége a várpalotai Szén Alexandra volt, aki országos ismeretségét egy televíziós 

tehetségkutató műsorban szerezte, közvetlenségével és barátságos természetével nálunk is elnyerte a közönség 

szimpátiáját. 

Alexandra műsora után Zayzon Csaba következett, aki ugyancsak állandó szereplője minden települési rendezvényen, 

szívesen lép fel az ismert közönség előtt. 

  

A zenei összeállítások után Tombolasorsolást tartottunk, melynek tárgyait magánszemélyek, vállalkozók ajánlották fel. 

Ezúton is köszönjük támogatásukat. Két koncert következett. Bemutatkozott nagyközönség előtt a Tilos a B együttes, 

valamint visszatérő vendégként az Effekt zenekar, akik elmondták, nagyon szeretnek Ősiben fellépni, szeretik 

közönségüket, s őket is a közönség. 

  

A színpadi rendezvények mellett a Közösségi Házban 9 órától 17 óráig Balogh Bence természetfotóiból, 

Kecskés Istvánné, Éva kerámiából és Abonyi Ria grafikából tekinthettek meg kiállítást vendégeink. A kiállítások nagy 

sikert értek el, nagyon sokan megtekintették. A tárlatvezetést Winterné Holler Mónika látta el, segítette a kiállításra 

érkezőket. 

Egész nap az egészségsátorban kézműves foglalkozással, csillámtetoválással vártuk a gyermekeket, Fata Szilvia és 

Egyed Krisztiánné, Gabi segítségével. Délután Zoli lufibohóc (Kemenes Zoltán) hajtogatta az ámuló gyermekeknek a 

különböző lufifigurákat, aki türelmesen állta a gyermekek rohamát. 

Megállapodás alapján 11.00 és 18.00 óra között ingyenesen vehették igénybe a mozgó vidámpark kitelepült körhintáit, a 

kisvasutat, valamint az ugrálóvárat a gyermekek. 

A Bakonyerdő Zrt. felajánlott a részünkre egy vaddisznó-süldőt, amelyből finom pörköltet készített Markó Richárd, s 

amelyet a rendezvény látogatói részére a Polgármesteri Hivatal dolgozói kínáltak. 

Az egész napos, valamint a rendezvény előtti és utáni napokban Ősi Polgárőrsége volt segítségünkre a helyszínek 

biztosításában, a kitelepített felszerelések őrzésében. Az Önkormányzat fizikai dolgozói pedig segítséget nyújtottak a 

Falunap helyszínének előkészületeiben, valamint a rendezvény utáni helyszín takarításában, összerendezésében. 

Összegzésül elmondható, egész napos családoknak szóló, vidám, minden korosztály érdeklődését kielégítő, baráti 

rendezvényt zárhattunk, mely az „Ősiért!” Egyesület lelkes tagjai munkájának, valamint segítőinknek köszönhetően 

zökkenőmentesen zajlott le. 

  

Ezúton szeretnénk megköszönni mindenkinek, aki bármely ormában támogatta a rendezvény megszervezését, 

lebonyolítását.  

Bakonyerdő Zrt. Balatonfüredi Erdészete, Balatonvidéki ÁFÉSZ, Balogh Kálmán, Balogh Róbert, Füred 

Pékség, Grund Attila, Halker Kft, Kvantor Kft., Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub, Pannon Sütő Kft., Pannon Tej 

Zrt., Sport Büfé, Timár József, Ősi Polgárőrsége, Biorg Kft., Ender Istvánné, Mile Bt. 

 

Kotzó László polgármester 

Andrási Attila „Ősiért!” Egyesület elnöke 
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„Eljött a várva várt hosszú vakáció,  

az udvaron felberreg az utolsó csengőszó.” 

(Tamás István) 

 

Június 20-án ünneplő ruhába öltöztünk, türelmetlenül vártuk a ballagás és tanévzáró ünnepély végét. A nap csalogatóan 

sütött ránk, a naptár is júniust mutat. Vége a tanévnek. Búcsúzunk pár hónapra egymástól, az iskolától, a megszokott 

élettől. Lehet, hogy sokan be is csomagoltak a nyaralásra, de azért én még szólnék, egy-két szót búcsúzóul. 

Annyi minden történt szeptember óta! Először a tanulmányi munka értékelésével kezdem.  

Az iskola tanulmányi átlaga: 3,9, szorgalmi átlaga: 3,9, magatartási átlaga:4.3. 
 

Osztályonkénti tanulmányi átlag: 

5. osztály 4,3             4. és 6. osztály 4,0           8. osztály 3,9           3. osztály 3,8                7. osztály 3,4 

 

A bizonyítványokat kiosztottuk. 8 kitűnő tanulónk van, 3 tanuló nem teljesítette a minimum követelményeket. 

A 8. osztályosok továbbtanulása is sikeresen végződött. 5 tanuló gimnáziumban, 9 tanuló szakközépiskolában, 6 tanuló 

szakiskolában folytatja tanulmányait, amihez ezúton kívánok sok sikert. 

A mindennapi tanulás mellett szeptember óta számos verseny, rendezvény nyújtott élményt diákjaink számára.  

Szeptemberben a VERGA Kft által hirdetett rajzpályázaton indultak tanulóink. A rajzokat a „Levél az erdőből ” című 

felhívás kapcsán kellett elkészíteniük. Rajzszakköröseink közül Birtalan Dominika (7. osztályos) és Láncz Rebeka (6. 

osztályos) tanulók különdíjat kaptak, Barna Mónika (7. osztályos) pedig 1. helyezéssel büszkélkedhet.  

Októberben a pályaválasztásé volt a főszerep. 8. osztályos tanulóink Várpalotán egy pályaválasztási kiállításon vettek 

részt. A kiállítás helyszíne a várpalotai Jó Szerencsét Művelődési Ház volt, ahol a 4 várpalotai középiskola képviselői 

várták a gyerekeket Ez a kiállítás szerepet játszott tanítványaink pályaválasztásában. 

Az alsós tanító nénik iskolai szavalóversenyt szerveztek november 12-én. Sok kisgyerek kapott lehetőséget arra, hogy 

elmondhassa kedvenc versét. Ezen a versenyen az alábbi eredmények születtek: 

Az 1. és 2. osztályosok közül Józsa Patrik (2. osztály) 1. helyen, Őri Réka (1. osztály) 2. helyen, Egyed Zétény (1. 

osztály) 3. helyen végzett.  

A 3. és 4. osztályosok közül 1. helyen Schmidt Dávid (4.osztály), 2. helyen Őri Róza (3.osztály) , 3. helyen Láncz Enikő 

és Fridman Patrik 3. osztályos tanulók végeztek. 

A berhidai szavalóversenyen is szépen megállták helyüket tanulóink, ahol a környező iskolák tanulói versenyeztek. Őri 

Réka első osztályos tanuló 2. helyen végzett, Papirovnyik Lili (5.osztály) és Molnár Anna (8.osztály) 1. helyezéssel, Jenei 

Barbara (6.osztáy) és Schmidt István (7. osztály) pedig 2. helyezéssel tért haza.  

A berhidaiak rajzversenyt is hirdettek ezen a napon, Ady Endre Lédával a bálban című versével kapcsolatban kellett 

rajzot készíteni. Tost Luca 8.osztályos tanuló rajza elnyerte a zsűri tetszését, így ő állhatott a dobogó legmagasabb fokára. 

Az immár hagyománnyá váló Nádasdy- napokon Nádasdladányban is részt vettek tanulóink. A versenyen több 

kategóriában is szép eredménnyel térhettek haza. 2. osztályos tanulóink meserajz kategóriában 2. helyen végeztek. Név 

szerint az alábbi tanulók: Drahovszky Jázmin, Józsa Patrik és Varga Brúnó. Angolon Jenei Barbara 6. osztályos tanuló 3. 

helyezést, éneken Birtalan Dorotea 4. osztályos tanuló szintén 3. helyezést, Schmidt Dávid 4. osztályos tanuló 

versmondásával 1. helyet ért el. Az alsó tagozatosokból alakított csapat a játékos sportversenyen 3. helyen (Szalai 

Bíborka 2.o., Tóth Balázs 2.o., Vastag Márk 3.o., Sári Viktória 4.o., Kőnig Hajnalka 4.o., Nagy Dominik 5. o.) a 

felsősökből álló Activity csapat pedig az 1. helyen végzett (Balikó Dominik 5.o., Németh István 6.o., Kovács Kitti 7.o., 

Tost Luca 8.o.) 

Decemberben sportversenyen szerepeltek szép eredménnyel tanulóink. Várpalotán a 7. és 8. osztályos fiúk 1. helyen 

végeztek, név szerint Andrási Tamás, Kiss Ádám, Szalai Kristóf, Simon Róbert, Simon Richárd, Balázs Dávid, Szegedi 

Gábor. 

Megyei atlétika versenyen 100 méteres síkfutásban Simon Róbert (8. osztály) 5. helyen ért célba. Asztaliteniszben 

Várpalotán a városi döntőn Kiss Ádám 8. osztályos tanuló 1. helyen végzett. 

A versenyek a tavaszi időszakban folytatódtak.  

Kisiskolák megyei döntőjén Tapolcán labdarúgás területén fiaink a 2. helyen végeztek. Andrási Tamás, Kiss Ádám, Szalai 

Kristóf, Simon Róbert, Simon Richárd, Balázs Dávid, Szegedi Gábor. 

Március 9-én felsőseink részére szerveztünk szavalóversenyt. 20 tanuló merte magát megmérettetni. A zsűri az alábbi 

döntést hozta: 

5. és 6. osztályosoknál 1. hely Papirovnyik Lili (5.osztály), 2. hely Jenei Barbara (6. osztály) 3. hely Láncz Rebeka (6. 

osztály) és Csik Balázs (5.osztáy). 

7. és 8. osztályos kategóriában 1. helyen végzett Molnár Anna (8. osztály) és Schmidt István (7. osztály), 2. helyen Balázs 

Dávid 7. osztályos tanuló végzett, míg a 3. helyet Pergel Dolóresz 7. osztályos tanuló szerezte meg.  

Országos honismereti verseny megyei helyezettjei Láncz Rebeka (6.osztáy) 6. hely, Grund Róza (6. osztály) 10. hely. 
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A versenyek mellett nagyon sok program közül választhattak a gyerekek. Rendszeres színházlátogatók vagyunk a 

veszprémi Petőfi és Pannon Várszínházba. 

Nemzeti ünnepeinkről sem feledkeztünk meg, október 6-án a 7. osztály, október 23-án a 8. osztály, március 15-én a 4 

osztály tanulói emlékeztek a hősökre. A színvonalas karácsonyi ünnepen a 2. és 3. osztály mutatkozott be.  

A tanév eseményei között szeretném megemlíteni pályázatainkat. Iskolánk egyike volt annak a 288 iskolának az 

országban, amelyik nyertese lett a „Teljeskörű Intézményi Egészségfejlesztés” (TIE) uniós pályázatnak. Ennek keretében 

közel 3 millió forint értékű eszközcsomagot kapott, mely elsősorban mozgásprogramokhoz használható sporteszközöket 

tartalmaz. Az eszközcsomag megnyerésének feltétele volt, hogy a tanév végéig délutáni foglakozásokon ismerkedhetnek 

a gyerekek az egészséges életmóddal. A program a következő témaköröket érintette: Iskolakert, Test- és száj higiéné, 

Ivóvíz, Egészség kommunikáció, Sérülés megelőzése, Spuri a suliba, Lépésszámláló. Emellett márciustól szombatonként 

különböző programokra mehettek tanítványaink Veszprémbe és Balatonfüredre. 

Az iskola informatikai eszközeit is bővíteni tudta. Az „Intézményi informatikai infrastruktúra fejlesztése a 

közoktatásban”(TIOP) elnevezésű pályázaton 3 interaktív táblát és 16 laptopot kaptunk.  

A gyerekek kirándulását, nyaralását szolgálja az Erzsébet–tábor program, 4 osztályunk a Balaton parton tölthetett el szép 

napokat. 

Ezúton is megköszönjük a Szülői Munkaközösség tagjainak és minden támogatónknak egész éves segítségét! 

 

Az Ősi Gyermekekért Alapítvány előző kuratóriumának tagjai: Lakinger Józsefné, Tost Józsefné, Gerebics Vilmosné. 

Köszönjük munkájukat! Az új kuratóriumi tagok: Hidvégi Attiláné, Nagy-Tóth Andrásné, Kálmán Renáta. Alapítványunk 

köszöni mindenkinek a felajánlásokat.  

 

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

kívánok a szünidőre! 

Homoki Ferencné szerkesztő pedagógus 

 
 

Tanácsok nyárra gyermekeknek és szülőknek… 
 

A nyári szünet a gyermekek, fiatalok részére a pihenés, a felhőtlen szórakozás ideje, 

azonban a sok szórakozási lehetőség, pihenés mellett megnövekedik a gyermekekre 

leselkedő veszélyek, az áldozattá válásukat előidéző helyzetek száma is. 

Tapasztalataink szerint a gyermekbalesetek száma a nyári hónapokban emelkedést 

mutat, amelyek bekövetkezéséért részben a felnőttek, részben a gyermekek okolhatók. 

Meg kell említenünk, hogy minden évben több olyan eset van, amikor a gyermek 

személygépkocsi utasaként sérül meg. Ennek oka általában a gyermekbiztonsági 

rendszer használatára vonatkozó szabályok be nem tartása. Emellett a gyermekek leginkább gyalogos, vagy kerékpáros 

közlekedés alkalmával válnak balesetek áldozatává. Ezért felhívjuk a szülők, a nagyszülők és közeli hozzátartozók 

figyelmét arra, hogy a gyermekeikkel, unokáikkal, fiatalabb családtagjaikkal tekintsék át a legfontosabb gyalogos és 

kerékpáros közlekedési szabályokat, különös tekintettel az úttestre lépésre, a gyalogos-átkelőhelyen való áthaladásra, az 

alapvető jelzőtáblákra és közlekedési jelzésekre. Nagyon fontos, hogy a gyermekek kerékpárját vizsgálják át, és szereljék 

fel azt a kötelező tartozékokkal (mint pl. a fékek, a világítóberendezések, prizmák), és azok mindig üzemképes állapotban 

legyenek. 

 

Elengedhetetlen, hogy tudjuk, gyermekünk a napot kikkel és hol kívánja eltölteni. Ha esetleg olyan helyre kíván menni, 

ami távol van, és számára kevésbé ismert, csakis felnőtt vagy nagykorú felügyeletével engedjük el. Amennyiben 

ismeretlen, új „barátok” tűnnek fel környezetében, minden esetben kérdezzen rá, illetve figyelmeztesse gyermekét az 

ezzel kapcsolatos veszélyekre. 

Gyermekünk érezze azt, hogy fontos nekünk, hogy figyelünk rá, mindig van rá időnk és az ő problémái fontosak 

számunkra is! 

 

A gyermekek, fiatalok biztonsága közös ügyünk, védjük őket is, hogy megelőzzük áldozattá válásukat! 
 

 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Étkezőket, valamint az óvodába járó gyermekeket és szüleiket, hogy az Ősi Gólyafészek Óvoda 

és Egységes Óvoda Bölcsőde és az intézményhez tartozó konyha nyári zárva tartásának időpontja: 2015. augusztus 3-tól 

2015. augusztus 28. napjáig tart. Az első munkanap: 2015. augusztus 31. (hétfő) 
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Elrepült újra egy nevelési év... Újabb gólyafiókák szálltak ki az óvoda óvó-védő fészkéből. 
 

Az ember nem is érzi- csak ilyenkor-, hogy röpülnek a hónapok, évek. Csak ilyenkor!  "Év végén", amikor mérlegre teszi 

mi volt, mi minden történt, mit sikerült adnunk és mennyi mindent kaptunk ettől az évtől, "közös" gyermekeinktől, 

szülőktől, kollégáktól, támogatóinktól... 

 

Nemcsak az elbúcsúzó nagyoknak van tele a képzeletbeli tarisznyája ilyenkor év végén, hanem reméljük minden 

gyermeknek, mindannyiunknak azzal a sok élménnyel, ami ért bennünket idén is itt, az Ősi Gólyafészek Óvodában. Mi 

minden történt? Vegyük csak végig! 

A 2014/2015. évben 4 csoportban, 90 kisgyermek járt óvodánkba. Szépültünk, gazdagodott eszköztárunk, sokat 

kirándultunk, ünnepeltünk. 

A gyerekeket szépen kifestett, új színekben pompázó öltözőszobák, galéria és tornaterem várta szeptemberre. Óvodánk, 

csoportjaink felszereltsége is csak gazdagodott a sok karácsonyi ajándékkal, az év közben érkezett új udvari játékokkal: 

futóbiciklik és traktorok - a gyerekek nagy örömére. Ezen kívül új mozgásfejlesztő program, a Mozgáskotta remek 

eszközeivel egészülhetett ki tornaszobánk felszereltsége, ami színesebbé, izgalmasabbá tette tornafoglalkozásainkat. 

 

Nevelő munkánk idén is a kompetencia alapú nevelés mérföldkövei 

alapján folyt, mely a Levegő, Tűz, Víz, Föld témakörökön keresztül 

jutattak új élményekhez, tapasztalatokhoz: tűzgyújtás az óvoda udvaron, 

Tűzoltó autó látogatása óvodánkba, vízparti kirándulások, palántázások, 

virágültetések stb. 
 

Sosem pihentünk! :-) Mindig készültünk valami ünnepre, programra! : 

Mihály napi vásár, Szüreti felvonulás, Idősek napja, Adventi koncert és 

vásár, Mikulás nap, Karácsonyi ünnepség, Farsangi mulatság, Húsvét, 

Anyák napja, Falunap, Ovinap. Minden ünnepkört egy-egy 

bábelőadással tettük varázslatosabbá a gyerekeknek. A Zeneiskolások 

pedig Tavaszkoncerttel leptek meg minket. 
 

Játékos programokkal teli projektjeink voltak: Víz világnapja, Húsvét 

váró -„Nyuszi hopp”, A víz világnapja, a Föld világnapja, Egészségre 

nevelési 3 hetes projekt, melynek keretein belül idén minden 

nagycsoportos ingyen vehetett részt az úszásoktatáson.  
 

Sokat kirándultunk: Jártunk a Koronás 

Parkban (Székesfehérvár), és a Kertész 

tanyán többször is, de voltak folyóparti séták és kis falunk remek Játszóterét is gyakran 

meglátogattuk. A gyerekek csoportkirándulásokon: a Veszprémi Állatkert újdonságait 

csodálhatták, a Kertész tanyán főzőcskéztek, Gyenesdiási Kalandparkban és a 

Balatonfüredi játszótéren játszhattak nagyokat. 
 

Az óvodai nevelői munkát kiegészítve egész évben néptánc (Zita néni)- és 2 angol 

csoport is várta fakultatívan a gyerekeket (középsősöknek Ica néni, nagycsoportosoknak 

Ági néni), akik a tanultakat az idei Falunapon és az Ovinapon mutatták meg a 

vendégeknek.  
 

Immár hagyományos jótékonysági bálunk az idén is sikeres volt. Bevételéből fedeztük a 

kirándulások egy részét, az Ovinaphoz kapcsolódó programokat. 
  

Óvodánk Facebook oldalán mindig igyekeztük naprakészen képekkel bemutatni minden 

rögzített pillanatot, ezzel is kicsit bepillantást adni minden napi izgalmas és mozgalmas 

óvodai életünkbe.  
 

Őszintén köszönjük a családok és minden támogatónk egész éves segítségét, nélkülük nem zárhattunk volna ilyen sikeres 

nevelési évet. Nem utolsó sorban köszönjük minden kollégánknak is kitartó és lelkes munkáját.  
 

Kellemes pihenést mindenkinek a nyárra! 

Pilka Zsoltné óvodapedagógus 
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Tisztelt Szülők, Gyerekek!  
 

A Polgárőrség és a Rendőrség közösen egy újszerű, biztonságos közlekedést és szabálykövető magatartást célzó 

kampányt indít a nyári szünidő alatt, a „Legszabályosabban közlekedő osztály” cím elnyeréséért.  
 

Július és augusztus hónapban a polgárőrök és a rendőrök ellenőrzés alá vonják a kerékpárral közlekedő gyermekeket, és a 

járművek műszaki állapotát, a kötelező tartozékok meglétét. Hiányosság észlelése 

esetén a gyermek és a törvényes képviselő egy jelzést kap, melyen szerepel a feltárt 

hiányosság, vagy egy esetleges műszaki hiba. Ennek ismeretében a szülő, gondviselő 

feladata a hiányosság pótlása, a feltárt műszaki hiba elhárítása.  

Fontos még tudni:  

o tilos kerékpáron ülve állatot vezetni, pl. kutyát sétáltatni 

o tilos kerékpárt más járművel vontatni, illetve kerékpárral vontatni 

o tilos elengedett kormánnyal haladni 

o 16 éves kortól szállítható 10 év alatti gyermek gyermekülésben 

o lakott területen belül maximum 40 km/h-s sebességgel szabad haladni 

o lakott területen kívül maximum 50 km/h-s sebességgel szabad haladni, de csak sisakban  

és fényvisszaverő mellényben. 
 

A megállapítottakról a programban résztvevők listát készítenek. Szeptember hónapban összesítik az adatokat, majd a 

2015/2016-os tanév elején jutalmazzák azt az osztályt, akiknek a tanulói a legszabályosabban közlekedtek.  

A program célja, hogy mind a gyermekben, mind a szülőben, gondviselőben tudatosuljon, hogy egy megfelelő felkészítés 

nélküli kerékpárral a gyermek komoly veszélynek van kitéve a közutakon való közlekedés során. Fontos a szülői 

példamutatás, a szabálykövető magatartás, és az a tudat, hogy mindent megtettünk annak érdekében, hogy a gyermekünk 

biztonságban elérjen a játszótérre, nagymamához, baráthoz, és onnan vissza a családhoz.  Ezúton szeretnénk megkérni a 

szülőket, hogy készítsék fel gyermeküket az esetleges ellenőrzésre, ahol a rendőr és polgárőr megállítja és megkérdezi a 

nevét, címét és ellenőrzi a kerékpárt. 

 
A Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság ismételten elindítja a „Nyaraljon nyugodtan, tudja biztonságban 

ingatlanát” programját. Legyen biztonságban ingatlana nyáron és a hosszú hétvégéken is! 

 

Főkapitányságunk mindig kiemelten kezelte az idegenforgalm szezont, a kikapcsolódást biztosító ún. hosszú hétvégélet 

is. Azonban az idelátogató túristák biztonságának fokozása mellett törekszik a megyénkből más helyekre utazók, illetve 

csak időszakosan megyénkben tartózkodók vagyonbiztonsáságnak, illetve ingatlanunk biztonsága növelésére is. 

Ennek érdekében a pünkösdi hosszú hétvégén ismételten elindítja a a „Nyaraljon nyugodtan, tudja biztonságban 

ingatlanát” programját. 
Ezért programunk célja, hogy a megyében lévő időszakosan használt és/vagy a nyaralások 

alatt felügyelet nélkül hagyott lakóingatlanok nagyobb biztonságban legyenek. Olyan módon, 

hogy a turisztikai szezonban, illetve a frekventált hosszú hétvégéken lehetővé teszi a 

tulajdonosok számára, hogy a rendőrkapitányságokon előzetesen leadott igénylőlapon 

kérelmezzék ingatlanuk felügyeletét, megjelölve egy olyan hozzátartozót, vagy bizalmi 

személyt, akivel a rendőrség szükség esetén felveheti a kapcsolatot. A kérelem alapján, heti 

egy alkalommal a rendőrség képviselője kívülről ellenőrzi az ingatlant és bűncselekményre 

utaló, vagy azt lehetővé tévő jelek esetén megteszi a szükséges lépéseket. A felügyeletet a 

tulajdonos által megadott időszakban végzi és annak lejártával automatikusan megszűnik ez.  

Az ellenőrzés mellett valamennyi igénylő számára praktikus bűnmegelőzési tanácsokat tartalmazó tájékoztatót ad át. 

Ki kell hangsúlyozni, hogy a programban végrehajtott ellenőrzés nem állandó jellegű objektumvédelmi, távfelügyeleti 

szolgáltatás, hanem ingyenesen igényelhető szolgáltatás, de hatékonyan lehetővé teszi a nyaralás idejére üresen hagyott 

ingatlanok védelmét, növeli a rendőrség közterületi jelenlétét. 

A program tájékoztatója és az igénylőlapja kérhető a rendőrkapitányságokon.  

 
Robbanótestet találtak Ősiben 

  

Egy ősi illetékességű nő hívta a rendőrséget, mivel a földmunkavégzés közben robbantótestnek 

látszó tárgyat talált.  

 A körzeti megbízottak 2015. június 26-án reggel kilenc óra előtt néhány perccel a bejelentő 

címére mentek, ahol egy kb. arasznyi méretű, repeszgránátra hasonlító rozsdás tárgyat találtak. 

Mivel a robbanótestet a helyi iskola épületének közelében lévő kerítés mellett találták, a 

helyszínt biztosították mindaddig, míg a tűzszerészek megérkeztek.   
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A talált robbanótestet a megtalálástól számított három órán belül a szakemberek hatástalanították és elszállították. Ezúton 

is kéri a Rendőrség a lakosságot, ha robbanószert, lőszert, vagy más hasonló gyanús tárgyat talál, értesítse a 

rendőrséget a 112 -es segélyhívó telefonszámon, vagy a Várpalotai Rendőrkapitányság szolgálatirányító 

parancsnokának a 30/278-2219-es telefonszámán tegye meg a bejelentését.  

Kérjük, hívják fel a gyermekeik figyelmét arra, hogy a lövedék, robbanószer és más idegen tárgy találása esetén ahhoz ne 

nyúljanak hozzá, hanem kérjenek felnőttől segítséget. Mivel a kaptányság illetékességi területén nagyon sok 

kirándulóhely van, a kirándulások alkalmával előfordulhat, hogy lövedékekre, lőszerre, vagy valamilyen robbanótestre 

bukkan a természetet és sportot kedvelő személy, így nagyon fontos, hogy tudja és ismerje mindenki a legfontosabb 

szabályokat, és természetesen azokat tartsa is be. A tárgyhoz nyúlni, ütögetni, vagy más egyéb módon azt a talált helyéről 

elmozdítani tilos és életveszélyes!  

 
Fokozott figyelemmel közlekedjen a vadveszélyes 

úton 
 Várpalota külterületén történt vadelütésről érkezett 

bejelentés a rendőrségre. A 8-as 

számú főútvonalon Várpalota 

irányából Veszprém irányába 

közlekedett személygépkocsijával az 

a nő, akinek a gépjárműve elé, 2015. 

június 27-én a hajnali órákban egy 

szarvas ugrott. 

Az állat féktávolságon belül ugrott 

az úttestre, így a nő már a 

vészfékezéssel sem tudta elkerülni az ütközést. 

A vadelütés következtében az autó rongálódott, személyi 

sérülés nem történt. 

 Az állatok a párzási időszakukban veszélyérzet nélkül 

rohannak, ugranak az útra, még ott is, ahol jelentős a 

gépjárművek közlekedése. Gyakori, hogy rendkívül 

intenzív mozgással, kiszámíthatatlan irányban 

kergetőznek az őzek, szarvasok, a veszélyérzet és 

óvatosság teljes hiányában rohannak át az úton, egymást 

követve. A vadelütések túlnyomó többségében az állat 

sérül meg, illetve a gépkocsiban keletkezik anyagi kár. 

Fontos tudni, hogy ha megtörtént a baleset, 

mindenképpen értesíteni kell a rendőrséget. 

A vadbalesetek megelőzésével kapcsolatban a 

leginkább ajánlható módszer a figyelem, a fokozott 

óvatosság, a csökkentett haladási sebesség (különösen 

akkor, ha az út mentén, néhány száz méteren belül 

őzet, szarvast látunk).  

A motorkerékpárral közlekedők jóval védtelenebbek a 

gépjármű vezetőköz képest. Ezért a motorosok részéről a 

vadveszélyes útszakaszokon még inkább indokolt a 

lassúbb és óvatosabb közlekedés, s nem tanácsos a 

megengedett felső sebességértéket kihasználni. A 

járművel való közlekedés során készüljön fel az 

esetleges veszélyhelyzetre, és lehetőség szerint tegyen 

meg mindent a baleset megelőzéséért! 

 
Önkéntes Polgári Védelmi Szervezet 

2015. június 26-án Kotzó László polgármester 

együttműködési szándéknyilatkozatot írt alá Ősi Község 

Önkéntes Polgári Védelmi Szervezete létrehozásáról, a 

Szervezett megbízott vezetőjével, Toronyi Györggyel.  

A Polgári Védelmi Szervezet felelősséget vállal a 

település biztonságáért, célja, hogy a község területén 

bekövetkező váratlan és súlyos veszélyhelyzetekben a 

hivatásos szervezetek munkáját segítse, részt vegyen a 

települési védekezési feladatokban.  

Szervezetünkbe önkéntesek jelentkezését várjuk, 

akiknek szívügyük a település biztonságának 

fenntartása, a polgárok életének védelme, ingatlanjainak 

megóvása.  

 

Jelentkezni lehet a Polgármesteri Hivatalban Kotzó 

László polgármesternél vagy Andrási Attiláné, 

közbiztonsági referensnél.  

Érdeklődni a 88/496-192., 88/496-372. (18. mellék) 

telefonszámokon vagy a ph.osi@invitel.hu e-mail címen 

lehet. 

 

 
TÁJÉKOZTATÓ KULLANCSOKRÓL 

 

A kullancsok változatos klimatikus feltételek között, világszerte előforduló vérszívó ízeltlábúak. Emberi 

szempontból legfontosabb fajaik különféle kórokozókat közvetítenek, hazánkban többek között a kullancs 

okozta agyvelőgyulladás és a Lyme kór terjesztői. Nagy számban különösen tavasszal április-június között és ősszel, 

szeptemberben fordul elő. Az emberre esős, nyirkos, de meleg időben is, akár többnyire a kerti munka során vagy 

kirándulás közben kapaszkodik fel. Vérszívása szinte teljesen fájdalmatlan, így észrevétlen marad.  

Az irtásra korábban alkalmazott permetezés jelenleg nem alkalmazható, mivel nincs engedélyezett készítmény. 

Legfontosabb a megelőzés egyéni védekezési módszerekkel (pl. ún. kullancsvizit a nap során többször is, 

agyvelőgyulladás elleni védőoltás, kullancsriasztó szerek). Kerüljük a kullancsokban gazdag sűrű aljnövényzetet, 

bozótost, az erdőkben a kijelölt gyalogutakon haladjunk. Ha a bőrünkbe fúródott kullancsot időben eltávolítjuk, akkor 

nem kerülhetnek a kórokozók a szervezetbe. Eltávolításhoz legalkalmasabb egy vékony hegyű csipesz, amellyel a 

kullancsot a bőrhöz legközelebb foghatjuk meg anélkül, hogy az utótestét összenyomnánk, vagy az ún. Dr. Kapiller-féle 

kullancs–eltávolító kanál is beszerezhető (gyógyszertár). A B vitamin a vérszívó ízeltlábúak, így a kullancsok riasztására 

alkalmatlan! Amennyiben a kullancscsípést követően bőrelváltozás, láz, fejfájás, influenza szerű tünetek 

jelentkeznének haladéktalanul orvoshoz kell fordulni.  

mailto:ph.osi@invitel.hu
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„Ősi” Ízek 
 

Mindnyájunk konyhaszekrénye alján ott lapul megsárgult lapokon az a kedvenc recept, 

amit édesanyánktól, nagymamánktól örököltünk. 

Ebben az évben szeretnénk előkészíteni a 2016-ban első alkalommal kiadni tervezett 

„Ősi” Ízek első számát! 

Várjuk minden kedves vállalkozó szellemű, főzni – sütni szerető lakostól legjobb Ősi 

ízek közé méltán sorolható receptjét, esetleg fotóval, fényképpel. 

Lehetnek étel-, sütemény-, befőtt-, lekvár-, savanyúságreceptek. 

A recepteket személyesen vagy e-mail útján is várjuk a Polgármesteri Hivatalhoz vagy 

a Községi Könyvtárba. 

A recepteket fogadják: Fata Szilvia, a Megyei Közművelődési Intézet kulturális közösségi feladatokat ellátó munkatársa, 

valamint Andrási Attiláné  

Érdeklődni: Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon: 88/496-192, 88/496-372 (18. mell.), a 

ph.osi@invitel.hu e-mail címen Andrási Attiláné ügyintézőnél, valamint könyvtári nyitva tartási időben (hétfő, szerda 

16,30-18,30, péntek 14.00-18.00, szombat 8.00-12.00) a Községi Könyvtárban (Ősi, Iskola u. 10., 88/496-380). 

 

Ősi Galéria 
 

Településünk értékeiről, emlékeiről lakosaink személyes gyűjteményében sok régi fotó található meg. 

Szeretnénk a település pillanatfelvételeken megőrzött emlékeit összegyűjteni, hogy fennmaradjon az 

utókor számára is, mindenki számára hozzáférhetővé váljon. Kérjük a község lakosait, hogy 

amennyiben rendelkeznek Ősi mindennapjaihoz, jeles eseményeihez kapcsolódó régi fényképpel, 

juttassák el a Polgármesteri Hivatalba vagy a Községi Könyvtárba.  

A fényképekből olyanokat szeretnénk összeválogatni, amely a település elfeledett mindennapjait 

mutatja meg pl: utcákról, épületekről, közösségi eseményekről. 

A képeket digitalizáljuk, elektronikus formában mindenki számára szeretnénk elérhetővé tenni. 

A fotók tartalmáról néhány mondatos leírást készítünk. 

Az eredeti képeket, másolást követően a tulajdonos számára visszajutatjuk! 
A képek feldolgozásában közreműködik a Megyei Közművelődési Intézet kulturális közösségi feladatokat ellátó 

munkatársa, Fata Szilvia, valamint Andrási Attiláné 

Kérés esetén munkatársaink felkeresik az érdeklődőket! 

Érdeklődni: Polgármesteri Hivatalban személyesen vagy telefonon: 88/496-192, 88/496-372 (18. mell.), a 

ph.osi@invitel.hu e-mail címen Andrási Attiláné ügyintézőnél, valamint könyvtári nyitva tartási időben (hétfő, szerda 

16,30-18,30, péntek 14.00-18.00, szombat 8.00-12.00) a Községi Könyvtárban (Ősi, Iskola u. 10., 88/496-380). 

 
 

Közvilágítási hibák bejelentése 
                                                       

Tájékoztatjuk Önöket, hogy az egyedi közvilágítási hibák karbantartását 2015 májusától a 

Fényforrás Kft. végzi. Egyedi közvilágítási hibák bejelentésére az alábbi elérhetőségeken van 

mód: telefon:06-70/408-6908, fax: 06-88/463-099, e-mail: fenyforraskft@gmail.com 

A csoportos közvilágítási, egész utcát érintő hibát továbbra is az E.ON 06-80-533-533                                                       

telefonszámán lehet bejelenteni. 
 

A közvilágítási hibák a lakosság részéről is bejelenthetőek. Szükség esetén a hibák 

bejelentésében a Polgármesteri Hivatal munkatársai továbbra is közreműködnek. Ősi Polgármesteri Hivatal elérhetőségei: 

tel.: 88/496-192, 88/496-372., e-mail: ph.osi@invitel.hu 

 

Háziorvosi helyettesítés 
 

2015. július 13-tól 2015. július 24-ig a háziorvosi rendelési idő az 

alábbiak szerint módosul: 

Hétfő: 09.00 – 10.00        Kedd, szerda, csütörtök, péntek: 13.00 – 14.00 

Helyettesítő orvos: dr. Szalai Marianna háziorvos 

Sürgős esetben megkereshető, ill. telefonon hívható: 06-30/539-7822, 

88/592-900 telefonszámokon 

Hétköznap 16.00 órától a központi orvosi ügyelet (Várpalota, SzTK) 

hívható: 88/412-104 telefonszámon. A mentők telefonszáma: 104 

Gyógyszertár nyitva tartás 
 

2015. július 13-tól 2015. július 24-ig 
a háziorvos helyettesítése idején a 

gyógyszertár nyitva tartása az alábbiak 

szerint módosul: 

Hétfő: 10.00 – 11.00      

kedd, szerda, csütörtök: 14.00 – 15.00     

péntek: 13.00 – 14.00 

mailto:ph.osi@invitel.hu
mailto:ph.osi@invitel.hu
mailto:fenyforraskft@gmail.com
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Ősi Petőfi Sportkör 
 

Véget ért labdarúgó csapatunknak a 2014-2015-ös Veszprém megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság. 

Csapatunk szoros véghajrában végül a második helyezést érte el. 

Az U21-es csapatunk a tavalyi ezüst érem után most visszább csúszott a tabellán és a hatodik helyezést érte 

el, ami persze így is nagyszerű teljesítmény. A csapat a harmadik legtöbb gólt szerezte a bajnokságban – 

szám szerint 108-at – ami elsősorban Posnyák Lászlónak és Csonnó Péternek köszönhető akik megosztoztak a házi 

gólkirályi címen 33-33 találattal. 

Felnőtt együttesünknek sikerült izgalmassá tennie a bajnokság végét. Ez köszönhető, hogy tavasszal kilenc meccses 

győzelmi sorozatot ért el a csapat és ezzel egy pontra megközelítette a lista vezető Dudart. A bajnokság utolsó előtti 

fordulójában hazai pályán játszhattunk egy bajnoki döntőt Dudarral, de sajnos 4:2-es vereséget szenvedtünk és ezzel 

megint elúszott az álom, hogy bajnok legyen a csapat. Az utolsó mérkőzésen 5:0-ás győzelmet arattunk Tótvázsonyban, 

így a második helyen zárta a csapat a bajnokságot 53 ponttal Dudar (57) mögött. A harmadik helyen Magyarpolány (48) 

zárt. A csapat házi gólkirálya Steigler Ferenc lett 16 találattal. 

A Fejér megyei öregfiúk bajnokságban szereplő együttesünknek is véget ért a szezon. Első bajnokságukban a tízedik 

helyen zárt a csapat. A csapat házi gólkirálya Papirovnyik Zsolt lett 15 találattal. 

 A Sportkör az évadzáró bankettjét június 20-án (szombaton) tartotta a Művelődési házban, ahol kiosztásra kerültek az 

érmek, oklevelek és egyéni elismerések! 

Ezúton is köszönjük mindenkinek aki támogatta és segítette a Sportkört és természetesen szurkolóinknak is akik 

sokat segítettek a csapatnak! 

Balogh Ádám, Tüttő János 

 
 

EZÜST ÉRMET SZERZETT NŐI KÉZILABDA CSAPATUNK !!! 
 

A 2014 – 2015. évi Veszprém megyei női kézilabda bajnokságában női kézilabda csapatunk kimagasló 

teljesítményt nyújtott. Az alapszakasz lejátszása után kieső rendszerben oda-visszavágó mérkőzéseken 

két alkalommal legyőztük a KILIÁN PÁPA csapatát, majd következett az FKC VÁRPALOTA csapata. 

Az első mérkőzésen 37 : 25 arányban győzött csapatunk. A visszavágót sajnos elveszítettük 36 : 30 

arányban. Így a 67 : 61 összesített eredmény 6 gólos különbség javunkra azt eredményezte, hogy a mi 

csapatunk játssza a döntőt Székesfehérvárral. 

A bajnoki döntő első mérkőzését Várpalotán játszottuk. Mint már annyiszor, ismét csak egy edzést tudtunk tartani. 

Forgács Edina sérülés miatt nem tudta vállalni a játékot, Horváth Kitti, Pintér Aletta és Szokolainé Kovács Angéla 

sérülten is vállalták a játékot. Sajnos őket a mérkőzés közben és a szünetben is több alkalommal ápolni kellett, mert 

rásérültek a korábbi sérülésükre. Az FKC fiataljai nem találtak ellenszert a játékunkra, hiszen ezen a mérkőzésen 

mindenki a maximumot nyújtotta. Sokáig 6-7 gólos előnyünk volt, amit a végére kiegyenlített ellenfelünk. Öt perc volt 

hátra, amikor egy gólos hátrányba kerültünk, majd a végére mégis mi tudtunk győzni. A végeredmény 32 : 31 Ősi javára ! 

Óriási bravúrt hajtott végre csapatunk ezen a mérkőzésen!!! 

A visszavágó mérkőzés már nem a mi elképzelésünk szerint zajlott. Kezdődött azzal, hogy a Veszprém megyei 

bajnokságban székesfehérvári ellenfelünk csak fehérvári játékvezetőket fogadott el, továbbá Csorba Adrienn két helyen 

eltörte a kezét, Forgács Edina sérülése nem jött rendbe és a többi sérült játékoson is látszott, hogy nincsenek rendben. A 

rossz előjelek ellenére nekivágtunk a bajnoki döntő visszavágójának. A Fehérvár KC fiataljai nagyon motiváltan, gyorsan, 

frissen és pontosan játszottak, aminek meg lett az eredménye.  

Fehérvár KC : Ősi Andreotti SE 37 : 22. Gratulálunk ellenfelünknek! 

A döntőben egy győzelem és egy vereséggel végeztünk, így jobb gólkülönbséggel a Fehérvár KC lett az aranyérmes, míg 

az ezüstérmet Ősi csapata érdemelte, bronz érmes az FKC Várpalota lett. 

A magyar kézilabda szövetségtől megérkezett a felkérés, miszerint NB II szereplésre jogosult csapatunk. A Veszprém 

megyei kézilabda szövetség álláspontja szerint 2015-ben a legjobb női kézilabda csapata az Ősi "Andreotti" SE. 

Az éremkiosztó ünnepségen Kotzó László, Ősi község polgármestere köszöntötte és gratulált csapatunknak. Egyesületünk 

nagyon örült a polgármester úr szavainak és megígértük, hogy a jövőben is megteszünk mindent a jó szereplésért. 

Megköszöntük, és ezúton is köszönjük az Önkormányzat támogatását, hogy hozzájárult ahhoz, hogy ilyen színvonalas 

bajnokságban akadálytalanul végig tudtuk csinálni a bajnokságot és ilyen kiváló eredményt tudtunk elérni.  

Balogh Károly, Bátor Árpád és Timár József egyéni támogatóinknak köszönetét fejezi ki az Ősi „Andreotti” 

Sportegyesület. 

Az Ősi Boys férfi kézilabda csapata 6. helyezett lett a Veszprém megyei kézilabda bajokság 2014 -2015 verseny 

kiírásában. 

Utánpótlás: U 9 és U 10 leány csapatunk jól szerepelt az ERIMA Tóth László régió kisiskolás bajnokságában. 

GRATULÁCIÓ A KICSIKNEK IS!!! 
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Az Ősi Dalkör 2015. június 26-27-én 

részt vett a Keszthelyen negyedik 

alkalommal megrendezett Dalünnepen. 

Dalkörünk bronz minősítést szerzett, 

egy nagyon erős mezőnyben, ahol főleg 

nagy létszámú kórusok szerepeltek. 

Énekeltünk a Főtéri Magyarok 

nagyasszonya templomban, a Festetics 

kastély tükörtermében, a Főtéri Festetics 

szobornál. Este a 35 kórus fáklyás 

felvonulással népdalokat énekelve vonult 

a Balaton partjára, ahol közös énekkel 

zárta az első napot! Örülünk, hogy részt 

vehettünk ezen a színvonalas 

rendezvényen! Csodálatos élményekkel, 

tapasztalatokkal, ismeretségekkel lettünk 

gazdagabbak! Reméljük, két év múlva 

lehetőségünk lesz, hogy újra eljussunk 

Keszthelyre és vigyük hírét kis 

falunknak!  

 

  

 
Ősi Kovács Alkotóműhely rendezésében 2015. július 20-án induló festőtábor keretén belül 2015. július 26-án 

(szombaton) 8,30 – 16,30 óra között szabadtéri festésre hívunk minden gyermek és felnőtt érdeklődőt az Ősi Civil 

Parkba. Rossz idő esetén nyitott műhely a Közösségi Házban (Ősi, Kossuth L. u. 117., Posta mellett). 

Felnőtteknek eszközöket biztosítunk. Gyerekek hozott anyaggal dolgozhatnak. 

 

Érdeklődni lehet: Ősi Kovács Imre 06/20/828-0748, Kerekesné Erzsike 06/20/828-0489. 

 

 

 

Köszönet 
 

Ezúton szeretnénk megköszönni az Ősi Metaltec 2001. Kft ügyvezetőjének, Mónus Gyulának, valamint 

dolgozóinak az Ősi Művelődési Ház parkettájának felújításában nyújtott támogatását, segítségét.  

 

Kotzó László polgármester 

 

 

Homoki Ferencné szerkesztőbizottságunk tagja a lap összeállításában utolsó 

alkalommal vett részt.  

Élete, pedagógusi munkája szeptembertől már más településhez köti, így elköszönt 

lapunktól is.  

 

Kedves Zsuzsa! Köszönjük, hogy az elmúlt években együtt dolgozhattunk, 

köszönjük a színes, érdekes írásokat! Kívánunk Neked minden jót! 
 

Szerkesztőtársaid 
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