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Újévi köszöntő 
 

Kedves Ősiek! 

 

Ismét eltelt egy év, amelyet ki-ki vérmérséklete és lehetőségei 

szerint búcsúztatott. Vannak, akik a hagyományokat követve 

szilveszter éjszakáján apró fogadalmakat tesznek, vagy 

éppen világmegváltó elhatározással vágnak neki az 

újesztendőnek. Bármennyire is különbözőképpen éljük meg, 

az év vége mindannyiunk számára a számvetések és a 

tervezések időszaka úgy a közéletben, mint a magánéletben. 

Értékelünk és tervezünk: sikerek és kudarcok, nyereség és veszteség, esélylatolgatás, új célok, célravezető 

takarékosság körül forognak gondolataink, s hisszük, az új évben majd lesz elég erőnk, kitartásunk, szerencsénk, s ki 

tudja mi minden még, hogy jobban éljünk. 

Szilveszter éjjelén, új esélyt adunk a világnak arra, hogy jobb legyen. De gondolunk-e mindannyian arra, hogy a 

minket körülvevő világot mi teremtjük magunknak? Érezzük-e mindnyájan saját-, szűkebb és tágabb környezetünk 

sorsának felelősségét?  

Mi Ősiek nem ültünk tétlenül, s az elmúlt néhány évben kezünkbe vettük saját sorsunk irányítását. Széleskörű 

összefogással, jó szándékkal, együttgondolkodással, tudatos tervezéssel, következetes munkával és felelős 

gazdálkodással egy olyan programot valósítunk meg, mely példa nélküli fejlődést eredményez településünk életében.  

 

Az új esztendőt is ennek jegyében tervezzük. Úgy gondolom, hogy egy szép és élhető 

település megvalósításához azonban a fejlesztéseken túl másra is szükség van. Olyan 

dolgokra, melyek nem kerülnek pénzbe senkinek. Községünk hangulatát, az itt élők 

közérzetét sok tényező befolyásolja, ezek között számtalan olyan is, melyek értéke 

nem tárgyiasítható. 

Mennyit ér a gondosság, ahogy rendben tartjuk portáinkat, műveljük kertjeinket, 

díszítjük ablakainkat, söpörjük járdáinkat? Eszünkbe jut-e a muskátli-palánta piaci 

ára, ha dús virágai leomlanak a ház falán, mérhető-e a szeretet, s ha igen, vajon a 

karácsonyi ajándék ára-e a mértékegység? És mennyit ér egy mosoly az utcán, egy 

simogatás az iskolában, a baráti kézfogás, vagy a segítő szándék? - Mérhetetlenül 

sokat.  

S hogy mennyibe kerül? Figyelmességbe, önzetlenségbe, megértésbe, türelembe, 

tiszteletbe, együttműködésbe és sorolhatnám még az igazán értékes újévi, 

fogadalmakat. Mert igen, jó lenne, ha megfogadnánk: az újévben is figyelünk 

egymásra, észrevesszük és megőrizzük értékeinket, segítjük a közért ténykedőket, 

támogatjuk az elesetteket, hogy olyan településen élhessünk, amely az otthonunk. 

 

Kívánom, hogy az újévben váljanak valóra álmaik, teljesüljenek vágyaik, valósuljanak meg céljaik - hogy 

mindennapi sikereikben legyen erejük megtalálni a boldogságot! 

 

Kotzó László polgármester 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testület döntéseiről 
A Képviselő-testület 2015. október 22. – 2016. január 27. napjáig megtartott ülésein  

az alábbi döntéseket hozta: 
 

 

2015. október 22. napján rendkívüli ülést tartott, 
melyen az Iskola utca rendkívüli forgalomszabályozásáról 

döntött az iskola- és óvodaépület energetikai 

korszerűsítésének kivitelezése és a tornaterem építés és 

sportpálya felújítás beruházások időtartamára..  

2015. november 9. napján tartott ülésén 

- Elfogadta az egyes átruházott szociális hatáskörök 

gyakorlásáról szóló beszámolót. 

- Megtárgyalta a szociális rendelet felülvizsgálatáról szóló 

előterjesztést. Döntött a szükségessé vált rendelet-

módosítás tartalmáról és előkészítéséről.  

- Előzetesen megtárgyalta a hulladékgazdálkodási 

közszolgáltatás igénybevételéről és közterületek tisztán 

tartásáról, valamint az avar és a kerti hulladék égetéséről 

szóló rendelet-tervezeteket  

- Elfogadta az adóügyi feladatok ellátásáról szóló 

beszámolót. A jelentős adóhátralékokra tekintettel 

felhívta az adóhatóság figyelmét a kintlévőségek 

csökkentése érdekében szükséges intézkedések 

megtételére.  

- egyetértését fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy Ősi 

Község vonatkozásában kötelező felvételt biztosító 

általános iskola az Ősi Általános Iskola legyen.  

- Elrendelte a Könyvtár gázkazánjának javítását,  

2015. november 25-i ülésén 

- Módosította a tornaterem-építésre kötött kivitelezői 

szerződést, szem előtt tartva az építkezés kezdetekori 

rendkívüli időjárási körülményeket és a váratlanul 

felmerülő talajcsere szükségességét a teljesítési határidő 

2015. december 28. napjára módosult, a testület döntött a 

beruházás tartalékkeretének felhasználásáról is, az előre 

nem látott többletköltségek finanszírozása érdekében.   

- A tornaterem építési munkálatainak áramellátása 

biztosítása érdekében megrendelői kötelezettsége szerint 

ideiglenes mérőhely kialakításáról döntött.  

- A támogatási szerződés módosítását kezdeményezte a 

támogató hatóság felé a köznevelési intézményeink 

energetikai korszerűsítésére benyújtott KEOP pályázatra 

vonatkozóan, ezzel összhangban módosította a 

kivitelezővel kötött szerződését is. 

- Az Ősi Általános Iskola épület padlásának 

födémszigetelést követő, karbantartási célú részleges 

járhatóvá tételéhez 100.000,- Ft összeget biztosított,  

- Kérte a korábban részére mint adósságkonszolidációban 

részt nem vett település részére biztosított támogatás 

elszámolási határidejének módosítását 2018. december 

31. napjára,  módosításra, kibővítésre került az út, híd, 

járda illetve csapadékvízelvezetési rendszer rendezésébe 

bevonandó ingatlanok köre, és új célként az 

óvodaépülethez vezető járda térkő-burkolattal történő 

ellátása került megfogalmazásra.  

- Elismerését fejezte ki Kotzó László polgármester 2015. 

májusa és 2015. novembere közötti polgármesteri 

munkájáért. 

 

2015. december 7-i ülésén 

- Elfogadta Ősi Község Önkormányzatának 

Bűnmegelőzési Koncepcióját.  

- Az Iskola utca ideiglenes forgalmi rendjét, a behajtási 

tilalmat 2015. december 29. napjától megszüntette. A 

lakosságot a korlátozás megszüntetéséről hirdetmény és 

honlapunk útján értesítettük.  

- Utasított a jegyzőt, hogy a Képviselő-testületi 

jegyzőkönyvek határidőn belüli felterjesztés érdekében 

szükséges intézkedéseket tegye meg.  

2015. december 7-i zárt ülésén a képviselő-testület 8 fő 

felsőoktatási hallgató részére biztosított a Bursa 

Hungarica pályázati rendszer keretében egységesen 

5.000,- Ft/hó önkormányzati támogatást, a 2015/2016. 

tanév II. és a 2016/2017. tanév I. félévének 5-5 hónapjára.  

2015. december 17-i ülésén  
- Figyelembe véve a jogszabály által előírt adatvédelmi 

jogokat és kötelezettségeket, valamint a helyi 

sajátosságokat háromoldalú együttműködési 

megállapodást kötött a településen kiépült térfigyelő 

kamerarendszer működtetésére vonatkozóan az 

önkormányzat, a rendőrség és a helyi polgárőrség között.  

- Döntött az egyes helyiségbérleti díjak 2016. január 1-jétől 

a 2016. évi várható infláció mértékével való növeléséről.  

- Döntött a fiókgyógyszertár bérleti díjának 2016. évi 

összegéről, valamint a lejáró bérleti szerződés 

határozatlan időtartamúra való módosításáról.  

- A 2016. január 1.-2017. február 29. közé eső időszakra a 

gépi hótolási munkák elvégzésére Szabó Péter egyéni 

vállalkozót bízta meg.  

- Elfogadta 2016. évre vonatkozó munkatervét.  

- A könyvtári szolgáltató helyen a könyvtárosi feladatok 

ellátásával 2018. december 31. napjáig a jelenleg is 

feladatot ellátó Andrási Attilánét bízta meg.  

- Az adórendelet módosítás előkészítéséről döntött az 

egészségügyi szolgáltatást ellátók helyi iparűzési 

adómentessége érdekében. 

- Elfogadta a 2016. évi belső ellenőrzési tervet.  

- Ismételten pályázatot írt ki a megüresedett védőnői 

állásra. A pályázat kiírásáról, megjelentetéséről 

gondoskodtunk. 

- Úgy döntött, hogy továbbra is részt kíván venni a Bakony 

és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú Egyesület tagjaként 

a 2014-2020-as tervezési időszakban a LEADER 

programban, döntött arról, hogy az egyesület részére 

2009-2010. években átadott tagi kölcsönt 2015. december 

31-től vissza nem térítendő támogatásként biztosítja.  

- Informatikai eszközök (számítógép és tartozékai, 

valamint monitor, szoftver) beszerzésére biztosított 

fedezetet a Polgármesteri Hivatalnak 

2016. január 27-i rendkívüli ülésén úgy határozott, 

hogy az új tornateremhez labdafogó védőháló és 

kézilabda kapu háló beszerzésének céljára 620.000,- Ft 

fedezetet biztosít.  

(Összeállította: Andrásiné Marton Mónika jegyző) 
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Hulladékszállítási közszolgáltatás változásai 2016 
Képviselő-testületünk 2015. december hónapban elfogadta a 
hulladékszállításról szóló új rendeletet, mely 2016. január 1-
jétől lépett hatályba. A hatályos hulladéktörvénnyel 
összhangban lévő új rendelet kapcsán az alábbi 
lehetőségekre és kötelezettségekre hívjuk fel lakosaink 
figyelmét: 
Valamennyi ingatlanhasználó köteles a közszolgáltatást 
igénybe venni, melyet a Depónia Hulladékkezelő és 
Településtisztasági Nonprofit Kft. biztosít. A hulladékot a 
gyűjtőedényben tömörítés nélkül kell elhelyezni, úgy hogy 
annak fedele zárható legyen, a kihelyezett hulladék a 
szolgáltató dolgozóinak életét, egészségét nem 
veszélyeztetheti, a gépi ürítést nem akadályozhatja, az ürítő 
berendezést ne károsítsa. Tilos az edénybe mérgező, 
veszélyes, robbanó, égést okozó hulladékot tenni. A 
gyűjtőedény karbantartásáról, tisztításáról, fertőtlenítéséről 
az ingatlanhasználó köteles gondoskodni. 
A hulladékot a szállítás napján (2016. évben is csütörtöki 
napon) reggel 6.00 órára kell az ingatlan előtti közterületre 
kihelyezni. Az edény nem akadályozhatja a jármű- és 
gépjárműforgalmat, a kihelyezés nem járhat baleset vagy 
károkozás veszélyének előidézésével. A közszolgáltatás 80, 
110 vagy 120, 240, 770, 1100 literes szabvány gyűjtőedény 
igénybe vételével történhet. 60 literes gyűjtőedény csak az 
ingatlant egyedül használó személy használhat, abban az 
esetben, ha ő a lakcímnyilvántartás adatai szerint az ingatlant 
egyedül lakja. Amennyiben valaki a 2015-ig szokásosan 
használt 110 literes edény helyett más méretű edényt kíván 
használni, a szabványos egyéb méretű edényt, mely 
közforgalomban kapható, neki kell megvásárolnia. A 
fizetendő díj módosításához (csökkentéséhez) a korábbi, 

általa megkötött közszolgáltatási szerződés módosítása 
szükséges a Depónia Kft-vel. Javasoljuk a Kft-vel való előzetes 
egyeztetést (elérhetőség: 22/507-419, e-mail: 
titkarsag@deponia.hu).  
A gyűjtőedény mellé a közszolgáltatónál vásárolható zsákban 
helyezhető ki többlet kommunális hulladék.  
Többlethulladék kihelyezésére a kommunális hulladék 
esetében az e célra rendszeresített zsákban van lehetőség 
(díja 2016-ban: 420 Ft/zsák). A hulladékszállító edényben 
nem elhelyezhető többlet zöldhulladék matricás áttetsző 
zsákban szállítható el (díja: 390 Ft/db). A zsákok, matricák 
megvásárolhatók az Ősi Polgármesteri Hivatalban. 
A közszolgáltató megtagadhatja a hulladék elszállítását, ha az 
nem szabványos gyűjtőedényben, illetve a többlethulladék 
elszállítására rendszeresített zsákban kerül kihelyezésre. 
Ősiben az elkülönített hulladékgyűjtés házhoz menő 
rendszerben valósul meg, melyhez a közszolgáltató igény 
szerint zsákot biztosít. Műnyag-, fém és csomogolási hulladák 
gyűjtése áttetsző zsákban (műanyag üdítős, ásványvizes és 
PET palackok, műanyag tisztítószeres és kozmetikai flakonok, 
többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok, fém 
italos (üdítős és sörös, illetve konzerves dobozok). A 
dobozokat a zsákba tisztán, laposra taposva kell a zsákba 
tenni. A papírhulladékot összehajtogatva, kötegelve kell 
kihelyezni a műanyag gyűjtőzsák mellé. A szállítás ingyenes és 
nincs mennyiségi korlátja. 
Az elkülönítetten gyűjtött hulladék tetszőleges méretű 
áttetsző zsákban is kihelyezhető. Az elszállítására havonta egy 
alkalommal, minden hónap második szerdáján kerül sor. 
Minden típusú elkülönítetten gyűjthető hulladék gyűjtése 
egyszerre történik.  

A közszolgáltatásért fizetendő díj: Az árhatóság által megszabott díj alapján a fizetendő díjak edénytípusonként: 

Edénytípusok 60 l 80 l 110 l 120 l 

Elhelyezhető hulladék maximális mennyisége 10 kg 12 kg 20 kg 22 kg 

Nettó Ft/ürítés 157,50 210,00 315,00 315,00 

Bruttó Ft/ürítés 200,02 266,70 400,05 400,05 

A díjat negyedévente, utólag kell megfizetni. A díjat ingatlantulajdonos változása esetén a változás hónapjának utolsó napjáig a régi, 
a következő hónap első napjától az új tulajdonos fizeti meg. Fizetési késedelem esetén a közszolgáltató kamat, illetve a fizetési 
felszólítással kapcsolatos ügyleti költségek felszámítására jogosult. 
Beépítetlen ingatlan, romos, lakhatatlan épület esetén díjat nem kell fizetni. A díjfizetési kötelezettség a bejelentést követő hónap 
első napjától szünetel. Üresen álló ingatlan esetén a közszolgáltatás szünetel, nem kell díjat fizetni. Az üresen állás tényét a 
Polgármesteri Hivatal igazolja. Az igazolás akkor adható ki, ha az adott címre bejelentkezés az ingatlannyilvántartás adatai szerint 
nem szerepel, vagy a bejelentett személy életvitelszerűen más bejelentett tartózkodási helyen él. 
A szolgáltatás szüneteltetésére jogosult az az ingatlan, ahol a tulajdonos legalább 90 napig távol van, azt a Közszolgáltatónak ennek 
megkezdését követően 15 napon belül bejelenti. A szüneteltetés maximum 6 hónapig érvényes, de korlátlan alkalommal 
ismételhető. 
Lomtalanítás Ősi községben házhoz menő lomtalanítás keretében valósul meg. Ingatlanonként évente egy alkalommal az 
ingatlanhasználó egyedi megrendelése alapján, egyedileg egyeztetett időpontban (telefonon: 06-22/202-260) ingyenesen vehető 
igényben, március 1. és október 1. közötti időtartam alatt. A bejelentésben szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét,  mely 
maximum 3 m

3
 lehet. Ezt azok az ügyfelek vehetik igénybe, akik fizetik a közszolgáltatási díjat, díjtartozásuk nincs, a közszolgáltatásba 

be vannak kapcsolva. Ennek keretében nem szállítható el: bontott gépjármű karosszéria, építési-bontási hulladék, veszélyes hulladék 
(olaj, festék, akkumulátor, stb.), zöldhulladék, ágnyesedék, teher- és traktor gumiköpeny, háztartási hulladék, kézi erővel nem 
rakodható túlsúlyos (25 kg feletti) vagy túlméretes (2 m-nél nagyobb terjedelmű) hulladék. 
Felhívjuk figyelmüket, hogy az ingatlanhasználó köteles 15 napon bejelenteni a szolgáltatónak a szerződését érintő adataiban és 
az ingatlan használatában bekövetkező változásokat. rendszeres információk a közszolgáltatásról: http://osikozseg.hu/helyi-
intezmenyek/hulladekszallitas Depónia Kft. elérhetőségei: tel.: 22/507-419, e-mail: ugyfel@deponia.hu 

Andrásiné Marton Mónika 

mailto:ugyfel@deponia.hu
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Tájékoztatjuk a település lakosságát, hogy a Depónia Nonprofit Kft. 2016. évben a települést érintő hulladékszállítást és 

szelektív hulladékgyűjtést az alábbi időpontokban valósítja meg: 
 

Hulladékszállítás 
A hulladékgyűjtőt a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni! Továbbra is a 

hulladékszállítás minden héten csütörtöki napon történik az alábbiak szerint: 

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 

7 4 3 7 5 2 7 4 1 6 3 1 

14 11 10 14 12 9 14 11 8 13 10 8 

21 18 17 21 19 16 21 18 15 20 17 15 

28 25 24 28 26 23 28 25 22 27 24 22 

        29   29 

 

Szelektív gyűjtés 
 

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban) 
A zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat szíveskedjen gyűjteni: 

 műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok,  

 műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok,  

 többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok,  

 fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok 

A műanyag és fém palackokat, flakonokat, többrétegű italos kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a 

gyűjtőzsákba, így kevesebb helyet igényel! 
 

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve) 
Papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, 

hogy az a forgalmat ne zavarja! Gyűjthető papírhulladék: újságpapír, prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, 

kartondoboz. 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok (minden hónap második szerda) 

január február március április május június július augusztus szeptember október november december 

13 10 9 13 11 8 13 10 14 12 9 14 

 

Valamennyi típusú szelektíven gyűjthető hulladék gyűjtése egyszerre történik! 
 

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett! 

A műanyag/fém- és papírhulladék elszállítása továbbra is ingyenes és nincs mennyiségi korlátja. Kérjük a szelektíven 

gyűjtött műanyag és papír hulladékokat is a szállítás napján reggel 6 óráig az ingatlanuk elé szíveskedjenek kihelyezni! 
 

Andrási Attiláné 

 

 
 

Téli kötelezettségek házunk táján 
 

Havas, síkos időben nem egyszerű közlekedni településünkön sem. A leesett hó nagy öröm a szánkózni, hóembert építeni 

vágyóknak, de bosszúság is a járdákon, utakon közlekedőnek. A síkos, csúszós közterületek minden járókelőnek 

balesetveszélyesek. A helyi rendelet és a magyar jogszabályok szerint az ingatlan kezelőjének (használójának) 

kötelessége az ingatlan előtti járdaszakasz, illetve az úttestig terjedő teljes terület tisztán tartása, legyen az bekerített, 

bekerítetlen, vagy üresen álló ingatlan. 

Az ingatlanhasználó köteles a gyalogutat, járdát a hótól megtisztítani, és ha a terület hótól, jégtől síkossá válik, azt 

megfelelő síkosság gátló környezetkímélő anyaggal (fűrészpor, homok, murva, stb.) szükség esetén többször is 

felszórni. 

Kérjük Tisztelt Lakosainkat, hogy szíveskedjen ezen kötelezettségüknek eleget tenni,  

tekintettel lenni valamennyi járókelő biztonságára. 
Andrásiné Marton Mónika jegyző 
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Kamerával megfigyelt település! 
 

„Kamerával megfigyelt település!”…figyelmeztet minden Ősibe 

érkezőt a kiegészítő tábla, hogy a falu közterületein rögzített felvétel 

készülhet róla.  

A pályázati forrásból kiépített, 2015 tavaszán üzembe helyezett 

térfigyelő kamerarendszer célja és feladata, hogy a település 

közbiztonságának megőrzése, javítása érdekében segítse a rendőrség 

bűnmegelőzési, illetve a bűnfelderítési munkáját.  

Jelenleg kilenc, „éjjel-nappal látó”, nagy képfelbontású kamera figyeli, 

vigyázza a falu közterületeit. A felvételek rögzítése, tárolása egy 

szigorú biztonsági védelemmel ellátott központi számítógépen történik.  
 

A felvételek megtekintésére, bűnfelderítés céljából történő felhasználására kizárólag a nyomozóhatóság szakemberei 

(Várpalotai Rendőrkapitányság nyomozói, körzeti megbízott) jogosultak. 

A kiépített térfigyelő kamerarendszer – és természetesen a fokozott rendőri és polgárőri jelenlét - bűnmegelőző 

hatását jól jelzi, hogy településünkön 2015-ben látványosan csökkent a bűncselekmények, különös képpen a garázda 

jellegű bűnesetek száma. A kamerák által rögzített felvételek pedig az eddigieknél lényegesen hatékonyabbá, 

eredményesebbé tették az elkövetők felderítését.  

A meglévő térfigyelő kamerarendszert az elkövetkező években tovább kívánjuk bővíteni, azonban nem szabad 

elfelejtenünk, hogy a technika sohasem pótolhatja az embert.  Kérem Önöket, hogy közös értékeink megóvása és 

biztonságunk érdekében a jövőben is aktívan segítsék a rendőrség és a polgárőrség munkáját! 
 

                                                                                                                             Kotzó László polgármester 

 

 
 

Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…    
    

„Gyermekkorunk telei…” 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 
    

 
 

                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                   

 

 

 

                                

 

 

Kovács Kata: Ahogy visszaemlékszem gyerekkorom teleire, mindig kemény hidegek voltak, sok hó esett és 

mindig tudtunk szánkózni.  Péten laktunk, s a Templom térre mentünk csúszkálni sötétedésig.  Sok gyereknek 

ez volt a szórakozás.  Jó kedvűen, pirospozsgás arccal futkároztunk.  Aztán megnyílt a jégpálya, s minden 

szabadidőnket korcsolyázással töltöttük. Szoktunk persze hógolyózni és építettünk hóembert is. Nagy élvezettel 

mosdattuk meg egymás arcát a hóval.  Nem volt számítógép, telefonok, videó játékok, de elfoglaltuk magunkat, 

mindig mentünk, jó kedvünk volt. 

Vastag Violetta: Hiába vagyok téli gyerek, 

sosem szerettem a havat. Sokat segítettem 

szüleimnek, így nekem a tél gyerekkoromban 

azt jelentette, hogy lefagy a kezem mire a 

kinti dolgokat elintéztem. Víz behordása 

majd kihordása, állatok ellátása, tüzelő 

behordása... 

 

László Angéla: Szívesen emlékszem vissza a 

gyönyörű telekre! Este sokáig kint sétálunk 

és élveztük, hogy kipirult arcunkra nagy 

pelyhekben hull a hó! Szánkóztunk a domb-

oldalon, nevetés hallatszott mindenfelől, 

hiszen a falunk gyerkőcei egész délutánt a 

szabadban töltötték! Szép volt! 

Grundné Hadrik Erzsébet: Én így emlékszem a gyerekkori telekre! Nagy hó! Jöttünk haza az iskolából derékig 

érő hóban szoktunk járni tiszta vizek voltunk mire haza értünk! Utána találkozó volt a barátainkkal a gödrökben 

akkor így hívtuk a szánkózó helyünket ott ahol most a Béni Lajosék laknak nagy domb volt irtó jól csúszót lefelé 

a szánkó! Igazi gyerek kor volt! Hógolyózni hát persze, hogy szoktunk! Főleg mikor a fiúk jó kemény 

hógolyókat gyúrtak aztán volt futás, na de ők is kaptak! Bizony, akkor rengeteg hó volt azzal szórakoztunk ki tud 

nagyobb hóembert építeni. Szeme szénből volt, fején egy vödör sárgarépa az orra, seprű a kezében, díszítésként 

még egy pár szenet raktunk a mellényére!  Mai gyerekek nem is tudják, hogy milyen is a tél! Nekünk igazán 

nagyon szép volt! Hemperegtünk a hóban hát az egy élmény volt! Nem is lehet el mondani, de nagyon jó rá 

gondolni!  Nekem nagyon szép emlékeim vannak a mi telünkről, nagyon sokat lehetne erről beszélni! 

 

 

 

 

 

Horváthné Joli: Gyermekkoromban nagyon sokat hógolyóztam az iskolatársaimmal, testvéreimmel, 

barátaimmal. Természetesen hóembert is csinálunk, amit kidíszítettünk sárgarépával és lábast tettünk a fejére. 
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Léber Magdolna: Hát, igen ...! Az én gyermekkori teleimet mára, olykor csak az idilli, havas karácsonyi lapok 

látványa idézi meg. Na, és a máig is kellemetlen, visszatérő jelzés a sarkamon. Merthogy nem múlt el nyomtalan 

a hócipőmben jutott, hókásává tömörült " anyag " , - ennek következményeként a sarok - lábujjfagyás. Hiába 

volt a szülői intés, magunkról és a veszélyről megfeledkezve csúszkáltunk a befagyott Séden, a korcsolyánk 

fából készült -:). Kedvelt szánkózó területünk volt a Lakinger - malom előtti, akkor még meredek lejtős rész. 

Történt persze kéz- lábtörés is. Emlékszem a jégvirágos, befagyott ablakra, a meleg dunnára, a kora reggeli 

ébredésekre, Apánk akkora már kiszabadította a hóval befújt bejárati ajtót, biztosítva nekünk az utat iskolába 

menni. Emlékszem a kora reggeli misékre, Vendel atyára, Ő gyakran melengette a hógolyózástól áthűlt kezem. 

Szép emlék még az erdőjárás, majd térdig érő hóban a kisöcsémmel.  Előfordult, hogy a hátamon cipeltem. 

Kukoricát vittünk az etetőbe az őzikéknek, és a magaslesről csodáltuk a fehérbe öltöztetett természetet. 

 

Karáth Istvánné Ica:  Nagyon szívesen gondolok vissza gyerekkorom teleire. Lassan 30 éve, hogy Ősiben 

lakom, de "jenei" lány vagyok. Szüleimmel és öcsémmel a falu szélső utcájában laktunk, szinte az erdő 

szélén. Télen már alig vártuk,hogy leessen az első hó (ami nem 1-2 napig tartott, hanem hetekig élvezhettük, 

mert a tartós hidegben nem olvadt el, mint manapság) A szánkó már elő volt készítve és irány az erdő. Isteni 

volt a fenyvesek közti domboldalon a szánkózás. Nem számított, hogy hideg van, kipirulva húztuk-vontuk a 

szánkót a dombtetőre, hogy újra és újra csúszhassunk a havon. Aztán jöhetett a szalonnasütés. Azóta sem 

ízlett úgy sült szalonna, mit, amit gyerekkoromban a tűz mellett ettem. A haza utat fáradtan, a nehéz vas 

szánkót vonszolva tettük meg. De már azt tervezgettük, hogy másnap melyik domboldalon szánkózunk. 

Persze a hóemberépítés sem maradt el. Hetekig állt az udvarban, seprűvel a kezében, lyukas fazékkal a fején. 

Fénykép közös selfi sem készült róla, hiszen az utca összes gyerekével együtt éltük meg ezt a téli csodát. 

Nem rég hallottam, hogy a fenyveseket kivágták újakat telepítettek a helyükre. Talán a következő generáció 

ismét élvezheti a téli erdő adta örömöket. 

 

Szekeres Norbert: Számomra a tél mindig is jó emléket ébreszt bennem, mert gyerekkoromban hatalmas 

élmény volt, mikor szüleim Eplénybe vittek szánkózni nővéremmel. Valamint a befagyott Balaton jegén is 

hatalmas élmény volt korcsolyázni, csúszkálni. Illetve mikor már nagyobb voltam sokszor szoktam húgomat 

én is szánkóztatni. Bár ezek szép emlékek, de ennek ellenére várom a tavaszt, hogy hódolhassak ismételten 

szenvedélyemnek a motorozásnak. 

 
Lámpi Ferenc: Gyermekkorunkban, nekünk is mindig azt mondták a szüleink: "bezzeg régen micsoda 

telek voltak"!  Valószínű, igazuk is volt! Legjobb elfoglaltságunk a szánkózás, és a hógolyózás volt. 

Szánkózni, leginkább a játszótérre jártunk. Hó csaták voltak suliba menet, jövet. Jó nagy rendetlenséget 

csináltunk az iskolában minden szünetben. A lányokat gyakran megmosdattuk a friss hóban, aminek 

Ők annyira nagyon nem örültek. Az Ady utca végén, a patakparton, volt egy mocsárosnak nevezhető 

terület, ami jól befagyott télen. Oda jártunk, és magunk által fabrikált ütővel jégkorongot játszottunk. 

Néha a jég beszakadt alattunk, de a víz ott nagyon sekély volt. Az ügyesebbek korcsolyáztak is ott, én 

soha nem tudtam, most sem tudok. Ami nagyon biztos: télen is nagyon jó volt gyereknek lenni Ősiben! 

 
Czirák Péter: A párommal ellentétben én szeretem a telet. Igen, szerettem hógolyózni, 

hóembert építeni, mert akkor még volt tél. Elgondolkodtató, hogy a mindjárt 6 éves 

kislányommal még nem tudtam elmenni, korcsolyázni a Balatonra vagy a Velencei tóra, és neki 

a szánkózásból is elég kevés jutott. Az én gyerekoromban előfordult olyan is, hogy olyan ónos 

eső volt, ami 3 cm-es jéggel borított mindent Csákberényben, így korcsolyával tudtam menni a 

boltba. Én télen tanultam meg vezetni is, Ladával, diagonál gumikkal, ha ez valakinek mond 

még valamit. A mostani, "új" vezetőknek elképzelésük sincs az ilyen dolgokról. Nekünk még 

megtanították, hogy legyen az autóban rövid nyelű lapát, pokróc, útszóró só vagy homok, és ha 

hosszabb útra indulunk, mindig legyen nálunk enni és innivaló, meleg ruha. Szóval, ha sikerül 

elakadnunk 3 cm hóban, akkor nézzünk magunkba, mielőtt a közútkezelőt kezdenénk 

hibáztatni.  
Horváthné Vollein Éva: Ha teljesen őszinte akarok lenni, a tél nem volt gyermekkorom 

kedvenc évszaka-, ami azóta sem igazán változott-, de azért van sok kedves emlékem is! Bár 

nem volt még olyan rég- vagy talán, mégis- amikor a tél még TÉL volt, nagy hóval, faggyal, 

hócsatákkal. A Karácsony fehér volt, még hangulatosabbá téve azt! Nem utolsó sorban, pedig 

melyikünk ne nézett volna ki egy-egy téli reggelen szobája ablakán arról ábrándozva: bárcsak 

annyi hó esett volna az éjjel, hogy "hószünet" legyen! Ma inkább már gyermekeim miatt 

várom, hogy hulljon a "pelyhes"! Igazán fel tudja tölteni az embert, ha látja az ő örömüket 

szánkózás, hógolyózás, hóemberépítés közben, vagy csak egy jó kis hóesésben megtett séta 

alkalmával! 

 Ezek az élmények akár lehetnek mostaniak is. El a gép és a Tv elől, irány az udvar, a park, az erdő, ha esik a hó, ne csak azon 

siránkozzunk, hogy havalni kell, a szépségét is élvezzük ki. 

Winterné Holler Mónika 
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A farsang évenként ismétlődő, rövidebb-hosszabb ideig tartó időszak, amelyet 

évszázadok óta az evés, ivás, lakodalmak, disznótorok, jelmezes felvonulások 

jellemeznek. Az egyház az ördögök ünnepének tartotta és tiltotta, de gyakran a világi 

hatóságok se nézték jó szemmel a farsangi kicsapongásokat. A farsang vízkereszttől a - 

húsvétot megelőző negyven napos nagyböjt kezdetéig -, hamvazószerdáig tart.  

A farsang a tavaszvárás ősi örömünnepe. A nagy evésekkel, ivásokkal a természetet is 

hasonló bőségre kívánták késztetni.  

 

A magyar farsangi szokások a középkorban honosodtak meg. A farsang három utolsó napjához kapcsolódott a legtöbb 

szokás: farsangvasárnaphoz, farsang hétfőhöz és húshagyókeddhez. A farsang utolsó napját jelölő húshagyó elnevezés a 

böjt, a böjti étkezés kezdetét jelenti. 

 

A farsang jellegzetes étele a fánk, amelynek mágikus erőt tulajdonítottak, pl. a Szerémségben azért sütötték, hogy a vihar 

ne vigye el a háztetőt. Ugyancsak kedvelt étel ilyenkor a rétes, pl. a Bács megyei Topolyán szerencsét hoz, ha jól nyúlik.  

 

Farsangkor három napos táncmulatságot rendeztek, melynek leggyakrabban a kocsma volt a színtere. A legények sorra 

járták a lányos házakat, hívogatták a lányokat és a táncköltségre, a muzsikusok megfizetésére adományokat gyűjtöttek. 

Farsangkor nemcsak a legények és a lányok rendeztek táncmulatságokat, hanem a házasemberek, a különféle céhek, az 

ipartestületek, az asszonyok, sőt a gyerekek is.  

A farsangi báloknak elsősorban a párválasztásban volt nagy szerepük. Az udvarlás, 

párválasztás, lakodalmak legfőbb ideje a hagyományos paraszti életben a farsang 

időszaka volt. Éppen ezért a farsang adott alkalmat arra is, hogy tréfásan vagy durván 

figyelmeztessék azokat, akik még nem mentek férjhez.  

 

Hazánkban az egyik legjellegzetesebb, évszázados hagyományokat őrző farsangi 

mulatság a mohácsi busójárás. Időpontja keresztény egyházi időponthoz kötődik, és 

minden évben a böjti időszak kezdete (húshagyó-kedd) előtt hat nappal veszi kezdetét, 

amely nap így értelemszerűen mindig csütörtökre esik. 

 

Mindenkinek jó farsangolást, vidám farsangot kívánunk! 
 
 

Almás túrófánk 
 

Hozzávalók: 25 dkg tehéntúró, 25 dkg finomliszt, 

2 kis db alma, 6 dkg porcukor, 1 csomag sütőpor, 

1 csapott ek. vaníliás cukor, 3 db tojás, 1 

db citrom reszelt héja és leve, 1 csipet só, 1 

ek rum, 3 dl napraforgó olaj (sütéshez) 

Elkészítés: A túrót villával összenyomkodjuk, és 

belereszeljük egy kisebb citrom reszelt héját. Az almákat 

meghámozzuk, és nagy lyukú reszelőn lereszeljük, majd belefacsarjuk 

a citrom levét. Összekeverjük a túrót a reszelt almával, és beleszitáljuk 

a sütőporral elkevert lisztet. 

A tojásokat kihabosítjuk a porcukorral és a vaníliás cukorral, és a 

masszához adjuk. Hozzáadunk egy ek. rumot, egy csipet sót, és 

alaposan összekeverjük. Sütés előtt fél óráig pihentetjük. 

Az olajat felforrósítjuk és kanál segítségével kis halmokat szaggatunk 

a tésztából. Mindkét oldalát szép aranybarnára sütjük.  

Vigyázzunk vele, ne legyen túl forró az olaj, mert akkor a külseje 

gyorsan megsül, belül pedig nyers maradhat a tészta.  

Papírtörlőn lecsepegtetjük a felesleges zsiradékot, és fahéjas 

porcukorral megszórva tálaljuk. 

 

 

 

Osváth Erzsébet: Sül a fánk 

 

Serceg a zsír, 

sül a fánk. 

Fényessárga serpenyőből 

ragyog ránk. Illatozik, 

nő, dagad, 

az orrunkat csiklandozó 

jó falat. Már a tálon 

a sok fánk, 

Fehér cukorfelhő alól 

nevet ránk. Ránk nevet 

és integet. 

Itt a farsang, vidám farsang, 

gyerekek. 

Jó étvágyat! 
 

 

 

 

http://www.utisugo.hu/programok/busojaras-mohacson-8484.html
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tehenturo
http://www.nosalty.hu/alapanyag/finomliszt
http://www.nosalty.hu/alapanyag/alma
http://www.nosalty.hu/alapanyag/porcukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/sutopor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/vanilias-cukor
http://www.nosalty.hu/alapanyag/tojas
http://www.nosalty.hu/alapanyag/citrom
http://www.nosalty.hu/alapanyag/so
http://www.nosalty.hu/alapanyag/rum
http://www.nosalty.hu/alapanyag/napraforgo-olaj


8.o.     2016. január-február                                                                                                    A MI ÚJSÁGUNK   
 

Ősi Petőfi Sport Egyesület 

 

2015. n ovember 15-én játszotta csapatunk az őszi szezon utolsó mérkőzését és a felnőtt 

csapatunk a negyedik helyen zárt fél távhoz érve, míg ifistáink a hetedik pozícióból várhatják 

a tavaszt, akárcsak a fejér megyei öregfiúk bajnokságban szereplő Ősi öregfiúk csapata.  

A bajnokság tavasszal, március 13-án kezdődik. Hazai pályán fogadjuk majd Szentantalfa 

együttesét.  A felkészülés mondhatni már az utolsó bajnoki mérkőzés után elkezdődött, hisz majdnem minden 

játékosunk a télen részt vesz teremlabdarúgó bajnokságokban. 

Az első nagypályás felkészülési mérkőzés január 9-én került megrendezésre Pétfürdőn a Téli Kupa keretein 

belül, ahol Ősi együttesén kívül még Öskü, Várpalota, Füzfő, Csetény és Zirc vett részt. A felkészülési 

mérkőzéseket öt héten keresztül szombati napokon bonyolítják le.  

 

Újra szépül pályánk környezete. Szücs-Kert KFT. felajánlásának köszönhetően a pálya szélén több fát is 

elültettünk, ami szebbé teszi a pályánk környékét. Ezúton is köszönjük! 

Tüttő János, Balogh Ádám 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

Az Ősi „Andreotti” S.E. kézilabda csapatai megkezdték az ez évi bajnokságra való 

felkészülést.  

Női és férfi felnőtt csapataink a várpalotai sportcsarnokban heti egy alkalommal 

készülnek. Az utánpótlás, 11 éves lányok már január 16-án Szombathelyen 

versenyeztek.  

Női csapatunkhoz négy új játékos érkezik. Csapatunk a Veszprém megyei kézilabda 

bajnokságban a 8. helyet foglalja el. Férfi csapatunk a bajnokság 7. helyezettje. 

Reményeink szerint tavasszal már hazai pályán fogadhatjuk ellenfeleinket, így a 

februári és márciusi mérkőzéseket későbbi időpontra halasztjuk. 

Női alakulatunknál továbbra is folyik az új csapat építése, ahová szeretettel várjuk a jelentkezőket. 

Utánpótlás csapatainkba is várjuk a gyerekek jelentkezését, főleg leány 10 és 11 éves korcsoportban.  

 

Horváth Zoltán elnök 
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