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A húsvét a legnagyobb keresztény vallási ünnep. A magyar húsvét szó, az ünnepet megelőző
időszak, a negyvennapos böjt lezárulását jelzi. A húsvét és a hozzá kapcsolódó ünnepek a mozgó
ünnepek közé tartoznak, nem esnek az év ugyanazon napjára minden évben. A húsvét egybeesik a
tavaszi napéjegyenlőség idején tartott termékenységi ünnepekkel, melynek elemei a feltámadás, az újjászületés. Húsvét
napja a tavaszi holdtölte utáni első vasárnapra esik: március 22. és április 25-e közé.
A húsvét jelképei:
Barka, bolyhos virágainak különleges gyógyerőt tulajdonítottak a régiek. Ha a családi tűzhelybe dobták, megóvta a házat
a bajoktól, lenyelve pedig gyógyszerként elmulasztotta a torokfájást.
Bárány, a legősibb húsvéti jelkép. Eredete a Bibliában keresendő. Az ótestamentumi zsidók az Úr parancsára egyéves
hibátlan bárányt áldoztak, s annak vérével bekenték az ajtófélfát, hogy elkerülje őket az Úr haragja. Az
Újtestamentumban Jézus Krisztus az emberiség váltságára jött a földre: "Krisztus a mi bárányunk, aki megáldoztatott
érettünk".
Nyúl a termékenységgel kapcsolatos. Mivel éjjeli állat, a holddal is kapcsolatba hozható, amely égitest a termékenység
szimbóluma. Nyúl és tojás ősi kapcsolata a kutatók szerint a germán hagyományok alvilági istennőjének legendájában
jelenik meg: eszerint a nyúl eredetileg madár volt, s az istennő haragjában négylábú állattá változtatta. E különös
tulajdonságú állat hozzánk is német közvetítéssel került, de kialakulását homály fedi.
A tojás az élet újjászületésének, a termékenységnek legősibb jelképe. Képes a világegyetem nagyságát s az élettelenből az
élőbe való átmenet rejtélyét jelképezni. Fontos szerepe van a húsvéti étrendben is, de a tojások színezése, díszítése is régi
korokra nyúlik vissza. A leggyakrabban használt szín a piros, magyarázatát a színek mágikus erejébe vetett hit adhatja. A
pirosnak védő erőt tulajdonítottak. A tojások piros színe egyes feltevések szerint Krisztus vérét jelképezi. A tojásfestés
szokása, díszítése az egész világon elterjedt. A díszített tojások festésének formái, a minták elrendezése tájegységenként
változott. Hímes tojás a jutalom a locsolásért. De húsvétkor a lányok locsolásáról beszélünk. Húsvéthétfőn a legények –
ma már – illatos kölnivel járják a lányos házakat, meglocsolják a lányokat, hogy „el ne hervadjanak”, akik ezért hímes
tojást adnak. Természetesen, a locsolóvers sem maradhat el a kölni mellől. Egy kis segítség a legényeknek:
Rózsavizes húsvét napját jöttem ma kívánni,
Nem szeretnék a lányokra nagyon sokat várni!
Ez a pár csepp jó szagos víz úgy használ a lánynak,
Mint a réten a gyöngyharmat a nyíló virágnak.

Olyan lesz az arcuk tőle, mint a hamvas virág,
Örömünkben együtt örül a megváltott világ.
Megváltónk is együtt örül az egész világgal,
Ajándékozzatok meg hát egy hímes tojással!

Húsvétkor finom ételek is kerülnek az ünnepi asztalra: húsvéti kalács, sonka, tojás, bárány, torma. Háziasszonyok
figyelmébe:
Foszlós vaníliás kalács
Főtt sonka kenyérben sütve
Hozzávalók a tésztához: 3 bögre finomliszt, 3 púpozott ek. cukor, 1
Hozzávalók: 50 dkg finomliszt, 2.5 kg élesztő,
csipet só, 5 dkg vaj, 2,5 dl tej, 1 kávéskanál instant élesztő, 1
3.2 dl langyos víz, 2 csipet cukor, 16 g só, 50
kávéskanál vanília kivonat. A kenéshez: 1 db tojássárgája, 2 ek. tej.
dkg főtt sonka
Elkészítés: Az élesztőt felfuttatjuk 1 kk cukorral és 1 dl langyos
Elkészítés: A liszt közepébe mélyedést készítünk.
tejjel. A lisztet elkeverjük a megmaradt cukorral és sóval, majd
Beleöntünk a langyos vízből, ebbe teszünk egy
hozzáadjuk a felfuttatott élesztőt, a vajat, vaníliát és a többi tejet.
kicsi cukrot és belemorzsoljuk az élesztőt. Ha
Sima, fényes, rugalmas tésztát dagasztunk (kézzel vagy géppel),
felfutott, akkor a többi hozzávalóval együtt
majd 1 órát pihentetjük. Mikor duplájára kelt, lisztezett deszkán
alaposan bedagasztjuk a tésztát. Akkor jó, ha nem
megformázzuk.
túl kemény, de a kezünkhöz se ragad! Meleg
A tésztát három részre osztjuk, mindegyiket hengerré sodorjuk, a
helyen duplájára kelesztjük. Egy formát kikenünk
hengereket külön-külön megcsavarjuk, azután szorosan
olajjal. A megkelt tésztát lisztezett deszkán
összefonjuk.
kinyújtjuk. A lecsepegtetett, puha főtt sonkát a
Sütőpapírral bélelt sütőlemezen pihentetjük megint kb. 30 percig.
közepére tesszük. A tésztát ráhajtjuk, mint mikor
Sütés előtt megkenjük a tejjel hígított tojássárgájával, és a 200
valamit becsomagolunk. Alul csak 1 réteg tészta
fokra előmelegített sütőben szép aranybarnára sütjük (kb. 45 perc).
lesz,
felül
lesz
a
több
rétegünk.
Ha megsült, sütőrácson hűtjük, és csak hidegen vágjuk fel.
Megint pihentetjük. 20 perc után előmelegített
sütőben szép pirosra sütjük. Ha már majdnem
kihűlt, könnyebb szeletelni.
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…… „Nincs itt. Feltámadt, ahogy előre megmondta.” …… (Mt 28.6.)
Szeretett Testvérek! Kedves Olvasó!
A legnagyobb és a legáldottabb keresztény ünnephez érkeztünk el idén is, Húsvéthoz! Ebben a szent ünnepben
találjuk meg hitünk szerint életünk értelmét, célját. Minden ünnepünk húsvéttól kapja fényét. Krisztus feltámadásával
reánk köszöntött Isten végtelen kegyelme, minden szenvedésünk értelmet nyert, s nem veszítjük el reményünket, hogy
van értelme küzdeni, szeretni, élni!
Húsvét hajnalán mi is lélekben elfutunk Jézus sírjához, és elénk tárul az üres sír látványa.
Hitünk szerint a világtörténelem legnagyobb eseménye, Krisztus Urunk feltámadása a legnagyobb csendben ment
végbe. Jézus feltámadását senki sem látta.
A húsvéti evangélium azzal kezdődik, hogy Jézust senki sem találja! Keresik Őt: Mária Magdolna, majd az
apostolok. Amikor hallják, hogy a sír üres, keresésére sietnek. Üres sírt találnak, s látják az elhengerített követ a sír
bejáratától. A halotti lepleken kívül nincs más! De majd megkapják a kegyelmet: találkoznak a feltámadottal, Mária
Magdolna, az apostolok. Ez a találkozás a legboldogabb és a legnagyobb ajándék volt számukra.
Szent Pál apostol írja: „Ha Krisztus nem támadt föl, hiábavaló a mi igehirdetésünk, s hiábavaló a ti hitetek… Ha
Krisztus nem támadt föl, semmit sem ér a hitetek…”.
Krisztus Urunk feltámadása Isten hatalmának, jóságának a legfőbb és örökké felülmúlhatatlan tette! Jézus
feltámadása történelmi, valóban megtörtént s dokumentált esemény, amelyről szemtanúk tettek bizonyosságot! A
feltámadás az az esemény, amelyre a mi egész hitünk alapul! Hitünk lényege s legfőbb oka! A szentírás nem írja le Jézus
feltámadását, hanem azok tanúságtételét közli, akik személyesen találkoztak Vele feltámadása után. A mi hitünk ennek a
jó hírnek az állandó és hűséges továbbadásán alapul!
Vigyük el mi is a jó hírt: Jézus él! Feltámadt! Sokszor próbálták már letagadni Jézus győzelmét, diadalát a halál
felett. De oly sokan a történelem folyamán és ma is hisznek Neki. Mi Az élő, a feltámadott Krisztusban hiszünk! Jézus, az
élő, a feltámadt elénk áll és szelíden üzen nekünk. ITT VAGYOK VELETEK, ÉLEK! GYŐZTEM A HALÁL FELETT,
TI IS GYŐZHETTEK VELEM A HALÁL FELETT!
Húsvét öröme az igazi öröm! Túlmutat ez az öröm a földi örvendezésen! Az örök örvendezés boldog valóságát
hirdeti meg!
Ezen gondolatokkal kívánok kegyelemteljes, áldott szent húsvétot mindenkinek: Beke Zsolt H. esperes – plébános.
Istentiszteletek, misék az ünnepi időszakban
Református Egyház
Március 25.
Nagypéntek
17.00 óra
Istentisztelet

Március 26.
Nagyszombat

Március 27.
Húsvétvasárnap
9.00 óra
Istentisztelet Úrvacsorával

Március 28
Húsvéthétfő
15.00 óra
Istentisztelet Legátus szolgálatával

Katolikus Egyház
Március 25.
Március 26.
Március 27.
Nagypéntek
Nagyszombat
Húsvétvasárnap
17.30
16.00
8.30
Feltámadási körmenet: nagyszombaton a szentmise után közvetlenül

Március 28
Húsvéthétfő
8.30

Ételszentelés: a feltámadási körmenet előtt vagy húsvétvasárnap és húsvéthétfőn a szentmisék elején.

Minden Kedves Olvasónknak
kellemes húsvéti ünnepeket kívánunk!
Tisztelt Könyvtárlátogatók!
Értesítem a Tisztelt Olvasókat, hogy az Ősi Könyvtári, Közösségi és Információs Hely (Községi
Könyvtár) újra régi helyén, az Ősi, Iskola u. 10. – az Ősi Általános Iskola mellett – szám alatt várja
Önöket, a megszokott nyitva tartási időben:
Hétfő, szerda: 16,30 – 18,30
Péntek: 14,00 – 18,00 Szombat: 08,00 – 12,00
Andrási Attiláné könyvtáros
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"Itt a farsang áll a bál"
2106. február 19-én a mi Gólyafészkünkben is állt a bál. Mi aztán
mindent megtettünk, hogy a tél minden erejét megtörjük, minden
emlékét eltöröljük, s a tavasznak utat engedjünk. Egész héten minden
csoport a farsangi vigadalomra készült, díszítettünk, daloltunk,
barkácsoltunk. Otthon pedig mindenki lázasan készítgette jelmezét.
Csütörtökön délelőtt az Eleven társulat, vagyis Zayzon Csaba és Verebi
Renáta zenés, interaktív műsora segített átvenni a farsangi hangulatot.
Menetelt az egész óvoda gitárkísérettel. Énekeltünk, táncoltunk,
kacagtunk, zenéltünk...
Pénteken már mindenki lázban égett, megtelt kis óvodánk mindenféle
mesebeli lényekkel, szuperhősökkel, állatokkal. (Az ünneplésnek csak a
betegséghullám szegett kicsit kedvet. Volt ugyanis néhány, aki
bárányhimlősnek "öltözött" :-), vagy túl "lázasan" készülődött a
farsangra – sajnos nem is kevesen) A gyerekek pénteki
ráhangolódásáról Rudi bohóc megunhatatlan műsora gondoskodott.
Aztán jött a zene, a sok finomság. Ropták a királylányok, macskák,
cowboyok, pókemberek. A folyosó a muzsikaszóra megtelt
táncosokkal, jókedvtől düledeztek az óvoda falai. Mindenki szabadon
járt kelt a csoportok között, megleshette ki minek öltözött, táncba ment
vagy maskarában játszott egész délelőtt. Ettünk, ittunk, jól mulattunk...
A gyerekek jelmezben vonultak a mosdóba, maskarákban ebédeltek,
uzsonnáztak...
Az álomért persze most senki sem fohászkodott... aludtak, mint a tej... A
varázslat pedig – a visszaváltozás – hétköznapi óvodássá, apa-anya
csemetéjévé, csupán a délutáni hazamenetelkor történt meg.
A nap első percétől az utolsóig a mesevilágé és a mókáé volt a főszerep!
Köszönjük a kedves szülőknek a sok finomságot, a lelkiismeretes
jelmezkészítést, készülést! Nem utolsó sorban pedig köszönet a mulatságért,
kacagtató pillanatokért Zayzon Csabának és az Eleven társulatnak, no meg
Rudi bohócnak!

KÖSZÖNET A KÖZÖS ÜNNEPÉRT
Március 15. Magyarország nemzeti ünnepe, a 1848-49. évi forradalom és szabadságharc
emlékére. „A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy egy nép
nemzeti összetartozását ünnepli.”
Ősiben hagyományosan nemzeti ünnepeinkről az Ősi Általános Iskola pedagógusainak és
diákjainak közös munkájával megvalósuló ünnepi műsorral emlékezünk meg.
Önkormányzatunk és lakosaink nevében ez úton szeretnénk köszönetet mondani az ünnepi műsor
dramaturgiáját összeállító Dömjén Zoltánné tanárnő, valamennyi közreműködő pedagógus és lelkesen és lelkiismeretesen
felkészülő gyermek, szereplő felé.
Köszönjük a közös Ünnepet, amely a közös erőről, a hazaszeretetről, az összetartozásról szólt,
hűen felelevenítve a 1848-49-es eseményeket.

Az Ősi Kovács Alkotó Műhely hírei
A Batsányi-Cserhát Művészkör ismét pályázatot írt ki a tőle megszokott módon: íróknak, költőknek, fotósoknak,
festőknek stb. De a megszokottól eltérően, időben.
Az Ősi Kovács Alkotó Műhelytől is érkezett be pályázat Budapestre. A pályázók mindegyike sikeresen vette az
akadályokat.
Az írók közül Winterné Holler Mónika a Batsányi-Cserhát Művészkör egyik fődíját, Tóth Ferencné, Ildikó Art Ezüst díjat
A fotósok közül Erdélyi Tibor Cserhát József Művészeti díj Arany fokozatát,
A festők közül Ősi Kovács Imre Cserhát József Művészeti díj Magyarságért fődíját, Jónás Zsike Aranyecset díjat, Brilló
Erzsébet szintén a Cserhát József Művészeti díj Magyarságért fődíját nyerte.
A díjazottaknak ezúton is gratulálunk. Köszönjük, hogy ismét öregbítik Ősi község hírnevét az országban és határainkon
túl is.
Ősi Kovács Alkotó Műhely – Brilló Erzsébet
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Bemutatjuk….. Ősi Dalkör
Ez a riportom kicsit rendhagyó, hisz nem egy személlyel, hanem egy csoporttal készült. Az év első heteiben egy
próbájukon leptem meg az Ősi Dalkört. Bohár Beatrix vezető beszámolójára toppantam be. Megbeszéltük: én csak
figyelek, ők meséljenek. 11 éve, Kolping Kórusként, Nagy Ildikóval, indultak, majd Pilkáné Magdika átvette a
karvezetőséget. Később Németh Andrea, végül Bohár Beatrix vezetővel, Ősi Dalkör néven működik a csoport.
Huszonnégyen voltak, sokan már nincsenek köztük. Kovácsné Ilonka, Kárpáti Ági és lányai, barátnői, Tóthné Panni néni,
Andrásiné Margit néni, Csörsz Márti. A fiatalok továbbléptek, az idősebbek már megpihentek.
Most kevesen vagytok! – Igen, de tulajdonképpen nem a bővítés a cél, inkább megtartani ezt a csapatot. Bohár Beatrix
vezető itt azért közbe szúrta, hogy ha valaki a faluból tud énekelni, és szeretne csatlakozni hozzájuk, szeretettel várják.
Azokat, akik nem riadnak vissza a késő esti próbáktól és elég kitartóak, hiszen ha készülnek, néha heti háromszor is van
próba.
Csinálnátok egy kezdő csoportot? - Nem! - hangzott a válasz, s mintha száz helyről jönne - tiltakoztak a lányok. Ahogy Ildikó (Tóthné Ildikó) bekapcsolódott, úgy csatlakozna az új tag is, lassan felzárkózva. Végül is minden dalnál
kezdők vagyunk mindannyian! - szólt közbe Kerekesné Erzsike. Csak amikor van egy régebbi…
Műtéteim miatt ki kellett hagynom jó pár próbát. Így álltam be a „Nap nyugodni tér” című dalnál. Figyeltem Erzsikét. Te,
én ezt mikorra fogom megtanulni?! Komolyan! Úgy örülök neki, hogy sikerült! Erzsike mellett voltam és vitt az árral
engem is… - mesélte Perjésiné Ági.
Vannak azért könnyebb dalok is, nem? Igen, ez egy kétszólamú nehéz dal volt. – mondja Ági.
Prágerné Gizike:Amikor egy nehéz dalt kapunk, akkor lehetetlennek tűnik megtanulni, de amikor megtanuljuk, nagyon
örülünk, és büszkék vagyunk magunkra.
Év elején mindig megtervezitek az évet, hogy mire fogtok készülni? Igen. Mi lesz, mi az, amire készülünk, hol
vállalunk fellépéseket. Farsangi, fellépés nincs, de tanulunk rá, hátha egyszer valakinek ez lesz a kérése. - mondja
Rózsahegyiné Ildikó, ki a csoporttagok szerint a gondoskodó anya szerepét tölti be. Nem felejt el semmit, gondol
mindenre és mindenkire.
Bea: Igyekszünk időszerűek, aktuálisak, lenni, minden témában, minden eseményre készülni. Van húsvéti, kétszólamú,
háromszólamú. Az ősiek nem is hallották a legnehezebb dalokat, amiket tudunk. - szúrta közbe Tóthné Ildikó.
Amikkel a minősítésre mentetek? Igen. És ezt miért nem akarjátok az ősieknek megmutatni? Csoportos lázongás
hangja hallik. A válasz egyszerű, - Mert még nem volt rá alkalom! - veszi át a szót Bea. Az adventi hangversenyre
karácsonyhoz illő kell, az időseknek, főleg népdal, könnyed dalok, a falunapra népdalcsokor. Ha van valami az
Önkormányzat által szerevezett program, oda is más kell. Ezek ehhez nehezek.
- Megállapítottuk, hogy egy „nehéz dalok estjén” bemutatkozhatna a dalkör egy hangversennyel a falu lakosságának. –
vicceltük el a dolgot.
- Az is nagy dolog lenne, ha ötven ember eljönne! - mondja Bea, de Kovácsné Jutka közbeszólt:
- Ne legyél maximalista! Tizenöt ember is nagy boldogság lenne, hisz egyre kevesebb hallgatósága akad ennek a
műfajnak. Régóta tervünkben van egy kórustalálkozó. Csak pár kórust hívnánk meg, de sajnos, ez soha, semelyik
programba sem fér bele. Minket már vendégül láttak, ezt viszonozhatnánk. Így lehetne egy alkalom, ahol bemutathatnánk
ezeket a nehéz dalokat is.
Bea - Azért tanulunk olyan sokfélét, ha bármilyen alkalom adódik, amire meghívnak, ne érjen bennünket váratlanul.
Voltunk már esküvőn, temetésen, templomban… Kerek évet ünnepelni, Omász néninél, Pesa bácsinál… Szoktunk menni
Tésre, Jásdra, Tatabányára, Győrbe, Hédervárra. – mondja Ibolya, és nagy kacagásba törnek ki. Egymás szavába vágva
jönnek a sztorik a velük történt vicces eseményekről.
Felkérések is jönnek szép számmal. Húsvét, Ney Dávid, pünkösdi dalos találkozó, Falunap. Szent István énekeket
szoktuk augusztus 20-án énekelni, szüreti mulatságok, Berhidai Napok, Beke Zsolt atya hív bennünket. Idősek napja, és
az Adventi hangversennyel fejezzük be.
Szinte akkor minden hónapban van valami?! Decemberben, minden héten… - mondja Ági.
Haknizni járunk! - nevetnek fel a lányok. Minden évben megyünk az Arénába, a börtönbe, a peremartoni öregek
otthonába. – Adja át egymásnak a szót Gizike, Erzsike és Ibolya. Az Irigy Hónaljmirigy koncerten a megyei kórusban
bent volt az ősi dalkör is. 11 kórus énekelt együtt.
Kodály Társaságnak rendszeresen megjelenő kiadványában – ezt olvastam, amikor érkeztél – a cikk arról szólt, amikor
nyáron, Keszthelyen voltunk. Az volt az első minősítésünk. Az egy országos minősítés volt, és utána egy népzenei is.
Szóval, már kétszer minősültünk! - mondja nevetve Bea. 375-en voltak, 35 kórus közül mi bronzot kaptunk, a másik
minősítésen meg ezüstöt. Most már egy aranyat szeretnénk.
Több helyen vannak minősítők? Kinéztek egy helyet és odamentek? Gizike már válaszol is - Igen, ami közelebb van,
hisz mindent saját magunk állunk. Önköltségen. Zsolt atya nagyon sokat segít! Helyet ad a próbákhoz, fűtést, villanyt
nem kell fizetnünk.
Hogyan készültök egy - egy rendezvényre? Nagyon szorgalmasak vagyunk! - mondja Tóthné Ildikó - hisz például az
idősek napján még nem tudtuk mit énekelünk Adventkor. Nagyon össze kellett magunkat szednünk. Közben a minősítő és
az Irigy Hónaljmirigy is belefért.
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Hány éneket tudhattok? De hányat még nem?! - harsogták szinte kórusban… - Annyi kottám van, hogy nem hozom el
mindet a próbákra, mert akkor nem tudnám a biciklit tekerni! - meséli Tóthné Ildikó. És persze sok mindenhez már nem is
kell dosszié, mert a népdalokat kívülről fújjuk! – szólt Ibolya. A népdalokat tájegység szerint tanuljuk. - mondja Bea.
Lakóhely környékéről balatoni népdalokat, bakonyi, vajdasági, erdélyi népdalcsokrokat. Várpalotai meszesek,
szilágysági, Galga menti, szatmári, Rába-közi, szüreti pajzán nótákat, huncutságokat tudunk. - Itt ismét felvihog a
csapat…
Nagyon jól érezzük együtt magunkat! – mondja Ági
– és ez minden, velük eltöltött percben érezhető is volt! 
A szerkesztőség nevében jó egészséget, további sikeres fellépéseket és a megérdemelt aranyat kívánjuk a kórusnak.
Winterné Holler Mónika

Általános iskolai beíratás
Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2016/2017. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje az Ősi Általános
Iskolában:

2016. április 14. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óráig

2016. április 15. (péntek) 8.00 – 19.00 óráig

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2016. szeptember 1-jétől
megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában
tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára.
Az első évfolyamra történő beíratáshoz szükséges dokumentumok:
 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás,
 a gyermek születési anyakönyvi kivonata,
 a gyermek TAJ-kártyája,
 a szülő/gondviselő személyi igazolványa, a szülői felügyeleti jogokkal kapcsolatos nyilatkozat.
A felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.
A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától számított tizenöt napon belül –
jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola
fenntartója
jár
el
és
hoz
másodfokú
döntést.
Az
iskola
fenntartójáról
a
http://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon tájékozódhatnak.
A 2016/2017. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete megtekinthető a
https://WWW.kir.hu/KIR2_KORZET_Lakossagi internetes oldalon, továbbá megismerhető a járási hivatalokban, a
tankterületi igazgatóságokon, a polgármesteri hivatalokban, az általános iskolákban és az óvodákban.
Adója 1 %-ával támogatható községi szervezetek, egyesületek
Ősi Kolping Család
„Harangszó Alapítvány”
Adószám: 18938546-1-19
Adószám: 18937837-1-19
Ősi Gyermekekért Alapítvány
Ősi Petőfi Sportkör
Adószám: 18924347-1-19
Adószám: 19900805-1-19
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TÁJÉKOZTATÓ AZ AVAR ÉS KERTI HULLADÉK ÉGETÉSÉRŐL
Itt a tavasz, a vidéki embernek az az első, hogy a jó idő beköszöntével rendbe tegye kertjét, udvarát, háza környékét. Az
így összegyűlt növényi hulladékot a falusi ember hagyományosan elégeti. Az avar- és kerti hulladék égetésének
szabályait a települések képviselő-testületei a helyi sajátosságok és a környezetvédelmi jogszabályok figyelembe
vételével szabályozzák.
Ősi község közigazgatási területén a keletkezett avar és kerti hulladék égetésére a képviselő-testület által megalkotott
14/2015. (XII. 08.) önkormányzati rendelet szerint (ennek teljes szövege honlapunkon olvasható) van mód a következők
szerint: Az avar és kerti hulladék égetését csak 18 életévét betöltött, cselekvőképes személy végezheti, állandó felügyelet
biztosításával, a tűzvédelmi szabályok betartásával. Az égetés környezeti, vagyoni kárt nem okozhat, az emberi
egészséget nem veszélyeztetheti. Az égetendő kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális, illetve ipari eredetű
hulladékot. Nem égethető kerti hulladék vasárnapokon és ünnepnapokon (január 1., március 15., húsvét, pünkösd,
augusztus 20., október 23., november 1. és december 25-26.), egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági, nevelési,
oktatási és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt. Égetni akkor sem lehet, ha
az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendelt el.
Kérjük, hogy lakosaink és élhető környezetünk érdekében az égetés szabályait szíveskedjenek betartani.
NÖVÉNYEK ÜLTETÉSE KÖZTERÜLETEN
Mindannyian törekszünk arra, hogy ingatlanunk környezete szép, rendezett legyen, virágokat, növényeket ültetünk. Az
Ősiben élő emberek ezért az elmúlt évtizedekben közterületeinken számos gyümölcsfát, cserjét, dísznövényt ültettek.
Azonban a körülöttünk lévő világ jelentősen megváltozott. 30-40 éve még nem hálózta be ilyen mértékben a sokféle
közmű (víz-, villany, gáz, csatorna, telefon) vezetékrendszere közterületeinket. A közlekedés, gépjárműforgalom sem volt
ennyire intenzív. Ebben az időben kevesebb jogszabály, rendelkezés szabályozta életünket. Közös érdekünkben Ősiben
élő lakosaink figyelmét is fel kell hívnunk az alábbiakra:
Fontos, hogy a közterületen lévő növény ne sértse senkinek (szolgáltatóknak, magánszemélyeknek) az érdekeit, ne
okozhasson kárt másnak a tulajdonában.
A közterületen lévő növény nem veszélyeztetheti a közlekedés biztonságát, a közlekedők testi épségét és egészségét.
A növényt úgy kell ültetni, telepíteni és gondozni, hogy semelyik vegetációs ciklusban ne nyúljon be a gyalogjárda és
út szelvényébe és az útkereszteződés vagy kanyar beláthatósága biztosított legyen. Ne feledkezzünk el arról, hogy a
facsemete lombkoronája milyen nagyra nő majd, a fán megtermő gyümölcs lepotyogva balesetveszélyessé teheti-e majd a
gyalogjárdát, közutat.
A növény ne zavarja a közmű rendszerek működését, karbantartását. Az elmúlt években többször tapasztaltuk, hogy az
E.ON vezetékhálózatának környezetében az elektromos áramellátás biztonsága érdekében sok növény „megcsonkítása”
vált szükségessé.
Kérjük lakosainkat, ne felejtsék el, az utcák zöldfelülete, az ingatlan telekhatára és a közút közé eső terület közterület.
A közterület használata engedély alapján lehetséges, más tulajdonán - így a közterületen is - fát ültetni, növényt telepíteni
csak a tulajdonos– közterület esetében az Önkormányzat - hozzájárulásával és engedélyével lehet. Ha fás szárú növényt
szeretnének ültetni a házuk elé, azt szíveskedjenek előzetesen az Ősi Polgármester Hivatalhoz bejelenteni az ültetés
engedélyezése érdekében. Amennyiben az engedély nélkül ültetett növény a fentiekben felsorolt követelményeknek
nem felel meg, az azt kiültető személy annak átültetésére kötelezhető. Kérjük, hogy az Önök által az előző
évtizedekben közterületre ültetett növényeket úgy gondozzák, hogy a közlekedők, közösségünk érdekei ne
sérüljenek. Felhívjuk figyelmüket, hogy amennyiben a növény a közlekedés biztonságát veszélyezteti, a járda
rendeltetésszerű használatát akadályozza, ennek megszüntetése érdekében az Önkormányzat a szükséges
intézkedéseket köteles megtenni.
TÚLMÉRETES SZERELVÉNYEK KÖZÚTI SZÁLLÍTÁSA
2015. évben már „átutaztak” településünkön túlméretes közúti szerelvények. Ez évben 2016.04.12-ről 13-ra virradó
éjszaka érkezik Ősibe 6 db szerelvény, melyek 2016.04.13-ról 14-re virradó éjszaka indulnak tovább Pétfürdő
gyártelepre. A szerelvények a Béke és Rózsa utca végén kerülnek elhelyezésre. Tervezetten 6 db szerelvény közlekedik
együtt konvojban, a legnagyobb szállítási magasság és szélesség 7 m lesz.
A szerelvények rendkívüli méretei indokolják az útvonalat keresztező elektromos, távközlési vezetékek bontását,
áramtalanítását, mely érinti a település normál életvitelét. A szükséges munkálatok elvégzésének érdekében Ősi
településen 2016. április 12-éről 13-ára virradóan este 20:30-tól hajnali 04:00 -ig a teljes Ladányi utcában; Rózsa
utcában; Dózsa Gyögy utcában, valamint a Kossuth L. utca 112-126-ig és a 121. számok alatt áramszünet lesz.
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