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A húsvét a legnagyobb keresztény vallási ünnep, Jézus kereszthalálának és feltámadásának 

emlékére. 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. Az idei évben 

április 16-17-ére esik ez a szép ünnep.  

 

Húsvét egyik fő hagyománya és népszokása a húsvéti locsolkodás. E szokás szerint húsvéthétfőn a fiúk vízzel, ma már 

illatos kölnivel locsolják meg az ismerős lányokat, akik ezért szépen festett tojást adnak ajándékba. 

 

Egy kis segítség a fiúknak (locsolóversek): 

 

 

 
 

Segítség a lányoknak (különleges tojásfestési technikák) 
 

Díszítés levelekkel: végy petrezselyemzöldet vagy bármely formás levelet. Rögzítsd a tojásra úgy, hogy az egészet egy 

rossz nejlonharisnyába teszed és minél szorosabban összekötöd. A csomagot helyezd a tojásfestékbe. A harisnyát és a 

levelet csak a festék teljes száradása után távolítsd el. 
 

Tojásfestés körömlakkal: szobahőmérsékletű vízbe öntsd bele a körömlakkokat, majd egy fogpiszkálóval keverd kicsit 

meg, hogy a színek márványosan keveredjenek.  Nyomd bele a tojást a vízbe teljesen, majd lassan vedd ki. Tedd ki a 

tojást száradni.  
 

Zsírkréta: zsírkrétával rajzolj a tojásra bármilyen mintát, egy vagy akár több színnel.  
 

Mindegyik technikához főtt és kifújt tojást egyaránt használhatsz. 

Jó szórakozást! 
 

 Április 13. 

Nagycsütörtök 

Április 14. 

Nagypéntek 

Április 15. 

Nagyszombat 

Április 16. 

Húsvét vasárnap 

Április 17. 

Húsvét hétfő 
 

Katolikus Egyház 
 

 

18.00 óra 
 

17.30 óra 
 

16.00 óra 
 

8.30 óra 
 

8.30 óra 

 Feltámadási körmenet: nagyszombaton szentmise után 

Húsvéti ételszentelés: feltámadási körmenetek előtt, vagy húsvétvasárnap és húsvét hétfőn a 

szentmise elején 
 

Református 

Egyház 

 
 

17.00 óra 
 

 

9.00 óra 

Úrvacsorával 

 

15.00 óra 

Legátus részvételével 

 

 

 

 

 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

Húsvéthétfő reggelén 

Kis bokrétát szedtem, 

Tarkabarka virágokról 

Illatot gyűjtöttem. 

 

Bezártam egy szelencébe, 

Repültem is hozzád, 

Hogy illatos harmatvízzel 

Megmosdassam orcád. 

 

Szabad-e locsolni? 

 

 

Kelj föl párnáidról, 

Szép ibolyavirág, 

Nézz ki az ablakon,  

Milyen szép a világ! 

 

Megöntözlek szépen  

Az ég harmatával, 

Teljék a tarisznya  

Szép piros tojással! 
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Tájékoztató a Képviselő-testület jelentősebb döntéseiről 
 

 

A Képviselő-testület 2017. első negyedévében hozott 

döntéseiről az alábbiak szerint tájékoztatjuk Önöket: 
 

A jogszabályi változások miatt hatályon kívül 

helyezésre került az önkormányzat egyik legrégebbi 

rendelete, az állattartás szabályairól szóló 11/2004. 

önkormányzati rendelet. Az állattartás szabályait az 

állami jogszabályok határozzák meg.  
 

A Képviselő-testület felülvizsgálta az Ősi 

Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési 

Szabályzatát a hatályos jogszabályoknak megfelelően, 

egyben hivatali munkavégzés jelenlegi rendszere is 

dokumentálásra került. 
 

Többször foglalkozott a képviselő-testület a közösségi 

együttélés alapvető szabályairól szóló rendelettel. A 

rendelet célja, hogy az egyes helyi rendeletekbe ütköző 

magatartások (közterület engedély nélkül való 

használata, égetés szabályainak be nem tartása) 

szükség esetén bírsággal szankcionálhatóvá váltak.  
 

A képviselő-testület úgy határozott, hogy a 2017. 

szeptember 1-jétől megszűnő egységes-óvoda bölcsődei 

csoport pótlása érdekében a 2018. évtől kötelezővé váló 

bölcsődei ellátást az óvoda épületén belül már 2017. 

szeptember 1-jétől biztosítani kívánja. Az egységes 

óvoda-bölcsődei csoport a törvényi változások miatt 

2017. szeptember 1-jétől nem működhet tovább. A 

bölcsődei ellátás előkészítése érdekében jelenleg 

egyeztetések folynak, ezért előzetes felmérési jelleggel 

várjuk az ellátást igénybe venni kívánó szülők 

bejelentését az óvodai beíratás időpontjában Lőkös 

Kálmánné intézményvezetőnél (lásd külön cikkünket!).  
 

Az Ősi Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 

intézmény nyári zárva tartásának időpontja 2017. 

augusztus 7. napjától 2016. szeptember 1. napjáig 
került meghatározásra. 
 

Megkezdődött a településrendezési eszközök, a Helyi 

Építési Szabályzat, a településrendezési terv 

felülvizsgálata. Most egy hosszú, kb. egy éves folyamat 

első lépéseit tesszük  meg. A lakosság és az érintettek az 

egyezteetési folyamatba több módon bevonásra kerülnek 

majd, erről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket. Fontos, 

hogy egy vonzó, élhető település érdekében az itt élők és 

dolgozók igényeinek megfelelő szabályozás kerüljön 

kialakításra. 
 

A képviselő-testület elfogadta a helyi civil szervezetek 

közreműködésével megvalósuló 2017. évi programokat 

összefoglaló Rendezvénynaptárt. 2017. évben is 

megvalósulnak a hagyományos rendezvények (falunap, 

szüreti felvonulás, adventi vásár, stb.). 
 

Több alkalommal tárgyalta a képviselő-testület a 

Sportközpont használati díjaira vonatkozó 

előterjesztést. A lakossági véleményeket és a sportéletben 

részt vevők kéréseit figyelembe véve  március 2-án hozott 

végleges döntést a fizetendő díjak összegéről. A testület 

célja, hogy minél szélesebb körben tegye használhatóvá 

az intézményt. A fenntartás éves több milliós költsége 

mellett (4.486.516,- Ft) állami támogatás hiányában nem 

tud eltekinteni a bérleti díj beszedésétől (díjak külön 

cikkben olvashatók). 
 

Az Ősi Dalkört a „Népek Tánca Népek Zenéje” 2016. 

évi országos versenyen  elért arany minősítésért a testület 

elismerő oklevél, és 20.000,- Ft értékű ajándék-

utalvány formájában elismerésben részesítette, 
melynek átadása a februári képviselő-testületi ülés előtt 

megtörtént. 
 

A 2017. február 24-én közmeghallgatást tartott a 

Képviselő-testület. Az itt elhangzottak figyelembe 

vételével döntött a Testület a sportközpont térítési 

díjairól, a 2017. évi működés során az itt elhangzott 

lakossági véleményeket a Testület szem előtt tartja. 
 

Új étkezési térítési díjak kerültek megállapításra 2017. 

április 1. napjától, az alábbiak szerint:  

Az óvodás gyermekek étkezését illetően fizetendő térítési 

díj összege naponta: 

a) kizárólag déli meleg főétkezés esetén: 208,- Ft, 

b) déli meleg főétkezés melletti egy kisétkezés 

esetén: 278,- Ft, 

c) déli meleg főétkezés melletti két kisétkezés 

esetén: 348,- Ft. 

Az általános iskolás gyermekek étkezését illetően 

fizetendő térítési díj összege naponta: 

d) kizárólag déli meleg főétkezés esetén: 279,- Ft, 

e) déli meleg főétkezés melletti egy kisétkezés 

esetén: 354,- Ft, 

f) déli meleg főétkezés melletti két kisétkezés 

esetén: 429,- Ft. 

Az étkezést igénybe vevő Ősi Község Önkormányzatánál 

alkalmazásban álló óvodai és konyhai dolgozók, illetve 

egyéb intézményi dolgozók (közalkalmazottak és 

köztisztviselők) térítési díjának összege: 491,- Ft. 

A nyugdíjas étkezők által igénybe vett ebéd térítési díja: 

511,- Ft. 

Az egyéb, csak ebédet igénybe vevők („külső” étkezők) 

térítési díja: 611,- Ft. 

A szociális étkezés intézményi díja: 290,- Ft. 

Az előző évihez képest a legszükségesebb mértékű 

emelés történt, ez átlagosan 5,- Ft az egyes tételekben. 
 

2017-2018. években ismét lehetősége nyílik a Testületnek 

pályázattal fordulni a LEADER szervezeten belüli 

forrásokhoz, döntött arról, hogy közösségépítő és 

együttműködési programok támogatása céllal pályázatot 

kíván benyújtani, ennek előkészítése folyamatban van, 

megelőlegezett fedezetet (kb. 3.000.000,- Ft) az 

Önkormányzat biztosítja. 
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Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testülete a 

zártkerti és külterületi útfenntartási és útüzemeltetési 

feladatainak ellátása érdekében szükséges 

intézkedéseket mérlegelte. Megállapította, hogy 

fenntartási munkákhoz megfelelő eszköz és elegendő 

forrás nem áll rendelkezésére, ezért a használatban 

érintettek feladatellátásába való bevonását, a kialakult 

helyzet és megoldási lehetőségek közös értékelését 

tartotta szükségesnek. Szükségesnek tartja meghatározni 

azokat a külterületi vagy zártkerti utakat, melyeknél a 

legsürgetőbb fenntartási feladatok szükségesek. Az 

érintett úthasználókkal szeretné felvenni a kapcsolatot, 

egy későbbi egyeztető és javaslattevő fórum összehívása 

formájában. 
 

Aláírásra került az Önkormányzat és az egyházak közötti 

temető átadására vonatkozó ajándékozási szerződés. 

Mivel az egyes temetőrészek főként a korábbi 

tulajdonos egyházakhoz tartozó személyek temetkezési 

helyei - az Önkormányzat a zavartalan 

temetőfenntartás érdekében az egyházakkal jó és 

szoros kapcsolatot kíván fenntartani a továbbiakban is. 

A temető-rendelet elkészítése folyamatban van. Ez 

tartalmazza majd a temetőhasználatra, 

sírhelymegváltásra vonatkozó szabályokat. 

Lakosainkat a helyi újság, a temetőnél kihelyezett 

hirdetmények útján, honlapunkon a változások 

hatályba lépéséről tájékoztatjuk majd.  
 

Várpalota Város Önkormányzatával közösen a „Humán 

szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” című 

pályázati konstrukcióra (a felhívás kódszáma: EFOP-

1.5.2-16) pályázatot nyújtottunk be. A pályázat a helyi 

közösségi élet, munka világába való visszatérés, 

egészséges életmód céljait szolgálja majd. 
 

Az óvodai beíratás időpontjai meghatározásra kerültek, 

erről külön cikkben tájékoztatjuk Önöket. 
 

2017. évre nemleges közbeszerzési tervet fogadott el 

testületünk az ezen időpontban ismert forrásokra és 

pályázati eredményekre figyelemmel. 

A képviselő-testület a járdafelújítási munkák és egyéb 

karbantartási feladatok elvégzéséhez bontókalapács és 

aggregátor beszerzéséről döntött.  
 

A testület a Térségi Népjóléti Gondozási Központ 

házigondozói ellátásának térítési díjához hozzájárulását 

adta (500,- Ft/óra) 
 

Márciusi ülésen kiírásra került a civil szervezetek 

támogatására vonatkozó pályázat, 2.000.000,- Ft összegű 

forrásra pályázhattak 2017. április 5. napjáig civil 

szervezeteink. 

Összeállította: Andrásiné Marton Mónika jegyző 
 

 

Tájékoztató Ősi Sportközpont használatának feltételeiről 
 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, sportolóit, hogy az Ősi Sportközpont helyiségeit Ősi Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete 26/2017. (03.02.) határozata értelmében az alábbiak szerint lehet használni, bérbe venni 2017. 

március 2-ától: 

Tornaterem: 

Létszám < 6 fő 7 -14 fő  15 fő < 

Korcsoport < 16 év 17 év < < 16 év 17 év < < 16 év 17 év < 

Ősi 

lakosok 

aránya 

50 % < 500 Ft/óra 1000 Ft/óra 1000 Ft/óra  2000 Ft/óra 2000 Ft/óra 3000 Ft/óra  

< 50 % 1000 Ft/óra 2000 Ft/óra 2000 Ft/óra 3000 Ft/óra 3000 Ft/óra 4000 Ft/óra 

  

 Tusolással: + 500 forint  

 

Kézilabda pálya: 

           Tusolással: + 500 forint 

A használatbavétel kezdeményezése: 

A rendszeres használatra vonatkozó igényeket György Beáta aljegyzőnél kell jelezni, hétfőtől-csütörtökig 8.00 – 16.00 óra 

között, pénteken 8.00 – 12.00 óra között személyesen, telefonon: 88/496-192/18-as melléken vagy a 

aljegyzo@osikozseg.hu e-mail címen. 

Az eseti (alkalmi) bérleti igényeket az Ősi Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél, Andrási Attilánénál kell jelezni, lehetőség 

szerint legalább az igénybevétel előtti napon vagy azt megelőzően hétfőtől-csütörtökig 8.00 – 16.00 óra között, pénteken 

8.00 – 12.00 óra között személyesen, telefonon: 88/496-192/18-as melléken vagy az igazgatás@osikozseg.hu e-mail 

címen.  

A bérlést a jelentkezés sorrendje határozza meg az üres időpontokra. 

Létszám < 6 fő 7 -14 fő  15 fő < 

Korcsoport < 16 év 17 év < < 16 év 17 év < < 16 év 17 év < 

Ősi lakosok 

aránya 

50 % < - 500 Ft/óra 500 Ft/óra  1000 Ft/óra 1000 Ft/óra  1500 Ft/óra 

< 50 % 500 Ft/óra 1000 Ft/óra 1000 Ft/óra 1500 Ft/óra 1500 Ft/óra 2000 Ft/óra 
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Tavaszi felújítások 
 

 

A Petőfi utcai és a Bem utcai 

árkok mélyítésével valamint az 

átereszek, tisztításával, szintre 

emelésével lehetővé tettük az 

érintett területek csapadékvíz 

elvezetését. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felújítottuk az alámosódott, megsüllyedt Séd utcai 

járdaszakaszt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Új elemekkel bővítettük a játszóteret 

(bölcsőhinta, rugós lovacska) 

Forgalomtechnikai tükröket helyeztünk el a 

veszélyes, beláthatatlan útkereszteződéseknél 

(József A. – Petőfi S. -  Bem utca, Séd – 

Templom utca, és a Sziget utcai feljáró) 
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Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…    
    

Ki, mivel, hogyan készül Húsvétra? Receptek, ötletek, gondolatok. 

 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                                                                              

 

                                                                                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 

 
                                                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 

 

 
                                                                             
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kerekes Józsefné Irénke: Nálunk Húsvétra nincs kifejezetten állandó sütemény vagy étel, hiszen 

mindig azt készítek, amit a Fiúk megkívánnak. Régen, amit mindig elkészítettünk, az az Őszibarack 

volt. Hozzávalók: 75 dkg liszt,20 dkg cukor, 1 kanál méz, 25 dkg zsír, 1 sütőpor, 2 tojássárgája, 2 dl tej, 

1kávéskanál szódabikarbóna. A tojássárgáját, cukrot, zsírt, meg a tejet habosra keverjük 3 kanál liszttel, 

1kanál szódabikarbónával és utána tesszük a többi lisztet. Gombócokat csinálunk és világosra sütjük. 

Töltelék: A gombócok közepét kikaparni, s ezt a tésztát rummal, lekvárral, cukorral, vajjal, kakaóval 

összekeverjük. Ízlés szerint, majd visszatöltjük a gombócokba és kettesével összeragasztjuk őket. A 

külsejét színezhetjük zöld és piros ételfestékkel. 

 
Balogh Péterné Judit: Húsvétkor nincs igazán hagyományos ételünk. Mindig azt készítem, amit a 

család éppen kér. Ez pedig évenként változik, hogy éppen mi a "sláger". Ami hagyomány, hogy az 

általunk készített házi sonkát ilyenkor kóstoljuk meg. Húsvétkor a reggeli főtt- sonka, -tojás házi 

tormával. Hétfőn viszont mindig friss sajtos stanglival várjuk a locsolókat. Ennek a receptjét még 

anyósomtól kaptam. Ebből viszont nem tudok eleget sütni. Sajtos stangli: 56 dkg liszt, 30 dkg 

Rama, 2 dkg élesztő, 2 dl tejföl, 2 tojás sárgája, 10 dkg sajt, só ezeket összegyúrjuk. Négy órát 

pihentetjük, ujjnyi vastagra kinyújtjuk, tetejét tojással megkenjük, reszelt sajttal megszórjuk. 

Derelyevágóval csíkokra vágjuk, sütjük. 

 

Göndöcs Zsóka: Mozaik kenyér és úsztatott tojás mindig kerül azt asztalra, de mivel áttértem a reform 

ételekre, így az egyik kedvencemet, a répatorta receptjét ajánlom. Répatorta: 1 csésze barna cukor, fél 

csésze teljes kiőrlésű liszt, fél csésze fehér liszt, 1 teáskanál szódabikarbóna,1 teáskanál sütőpor 1 

teáskanál őrölt fahéj, fél mokkáskanál só, fél csésze apróra vágott dió, 1,5 csésze reszelt répa, 3 tojás, 1/3 

csésze olaj. A kétféle lisztet összekeverjük a szódabikarbónával és a sütőporral, hozzáadjuk a sót, a 

fahéjat és a cukrot, majd a reszelt répát. Végül belekeverjük a tojást, az olajat és a diót. A masszát 

kilisztezett sütőformába öntjük, és 160 fokon 30 percig sütjük. Tápanyagtartalom egy szeletben: 315 kcal 

/ 1314 kJ, 5,7 g fehérje, 14,5 g zsír, 39,1 g szénhidrát, 3,3 g rost 

 

Tüttőné Szilvi: Gyermekkoromban két ünnepnek örültem nagyon. Az első természetesen a Karácsony a 

második Húsvét volt! Imádtam a vele járó készülődést, sütés, főzést aztán a hétfői nagy forgatagot. Ma 

már kicsit szomorúan várom, úgy érzem elveszítettünk valami értékeset az életünkből azzal,hogy egy 

kicsit menekülünk a régi szokások elöl. De itt a tavasz a sok napsütés, kívánok minden kedves 

olvasónak vidám családban és barátokkal eltöltött kellemes ünnepeket és hozzon mindnyájuknak sok 

örömöt a ránk köszöntő kikelet!  A receptem az Aszpikos zöldséges! Akár előételnek hidegtálba vagy 

köretnek! Hozzávalók: 20dkg gépsonka,50dkg mexikói zöldség alap 1 fej lilahagyma 4-5db csemege 

uborka 1 db zöldpaprika 6kemény tojás 1db alma 2dl tartármártás 2dl víz 1 húsleveskocka 2 nagy kanál 

zselatin (Horváth Rozis) Mindent felkockázni tartárral összekeverni! A vízben felforralni a leveskockát 

a zselatint hozzáadni! És összekeverni az egészet a zöldségekkel! Formába önteni lehet őzgerinc vagy 

kuglóf és legalább 5 órára hűtőbe tenni! Jó étvágyat! 

 

Hosszú Jácintné Zsuzsa: Én nem csak Húsvétra, hanem szinte minden ünnep alkalmával a Csokoládés 

Őzgerincet sütöm meg. Egyszerű, a pirított dó nagyon feldobja . Édesszájú a család sok sütit kell sütni, s 

mivel az idő annál kevesebb, olyan egyszerű és ízletes sütit, ami hamar elkészül és mindenkinek ízlik. 

Anyukámtól tanultam én is. Egyszer megsütöd, és többet nem sütsz mást. Ezzel a sütivel kívánok 

kellemes Húsvéti ünnepeket mindenkinek. Próbáljátok, ki ezt nem lehet elrontani. Jó sütést. Csokoládés 

őzgerinc: 1, Ráma, 25 dkg cukor, 20 dkg liszt, 20 dkg dió, 6 tojás, 1 cs sütőpor, 1 tábla csokoládé. 

Figyelem! Az 1 adag tésztát, 2 őzgerinc formában kell elosztani! A rámát a cukorral habosra keverjük, 

majd a hat tojássárgáját egyenként belekeverjük. A sütőport a liszttel összekeverjük. A diót apróra törjük 

vagy vágjuk, majd megpirítjuk és mielőtt a tésztába rakjuk, tésztaszűrőn kiszitáljuk, hogy a héja ne 

kerüljön bele. A tojásfehérjét keményre verjük és óvatosan belekeverjük, hogy a habot ne törjük össze. 

Az őzgerincformát vékonyan kiolajozzuk, kilisztezzük, és a tésztát beleöntjük. Kb. 45 percig lassú 

tűznél sütjük. Ellenőrizzük, ha megsült, deszkára borítva hagyjuk kihűlni és csoki mázzal vonjuk be.  
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Köszönet a Közös Ünnepért 

 

„A nemzeti ünnep olyan kitüntetett napot jelöl, amelyen egy ország vagy egy nép nemzeti összetartozását ünnepli.” 

 

Március 15. Magyarország nemzeti ünnepe, a 1848-49. évi forradalom és szabadságharc emlékére.  

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.  

 
 

”Örök idők emlékei” esküvői ruhák és kellékei 
Az Ősi „Szépkorúak” Nyugdíjas klub évről-évre megrendezi a 

Nőnapi kiállítását. Ez évben a mennyasszonyi ruhák és 

kiegészítői kaptak főszerepet. Elmondhatjuk, talán még soha 

ilyen nagy érdeklődés nem volt, köszönhető ez a jó témának. 

Sikerült minden generációt megszólaltatni. Idősek, fiatalok, 

iskolások, óvodások, szép számmal eljöttek és megtekintették 

a régi és új divatú esküvői ruhákat, kiegészítőket.  Közel 400 

fő nézte meg a kiállítást, kiknek pozitív, jó véleményeit a 

vendégkönyvben olvashatjuk.  

Ez úton köszönjük meg minden támogatónknak a segítségét, 

akik erre az időre kölcsönadták a féltve őrzött emlékeiket. 

Bízunk benne, hogy jövőre is hasonlóan érdekes tárlatot 

tudunk összeállítani. 

Holler Józsefné Ősi „Szépkorúak” Nyugdíjas klub vezető 

Édes Kitti: Ami elmaradhatatlan, a húsvéti kötözött sonka, főtt tojással, tormával, házi kenyérrel. A 

festett tojásokat előtte való nap este készítünk, a tojásfa és még a zserbó, ami minden húsvétkor jelen 

van. Az ebéd általában húsleves, tojással töltött egybe fasírozott, francia salátával.  Kalácsot is 

szívesen készítek. 4 tojásos foszlós kalács: 50 dkg finomliszt, 4 dkg cukor, 1 cs vaníliás cukor, 5 dkg 

margarin, 3-3,5 dl tej, 2 dkg élesztő, csipet só, a kalács lekenéséhez: 1 tojássárgája, pici tej, 1 mk 

cukor, Elkészítése: Az élesztőt 1 dl cukros, langyos tejben felfuttatjuk. a margarint felolvasztjuk. A 

lisztet átszitáljuk egy kelesztő tálba. A liszt közepébe mélyedést vájunk, beleöntjük a megkelt 

élesztőt, majd a többi hozzávalót hozzáadva jól kidolgozzuk, dagasztjuk a tésztát. A langyos tejet 

apránként adjuk hozzá, mivel a liszttől függ, hogy kell-e mind.  Letakarva meleg helyen duplájára 

kelesztjük. A megkelt tésztát átgyúrjuk, 4 rudat sodrunk belőle, majd összefonjuk. Sütőpapírral bélelt 

kalácsformába tesszük. A tojássárgáját a tejjel cukorral összekeverjük, majd lekenjük vele a kalácsot. 

Letakarjuk, és addig kelesztjük, míg a formát kitölti. Előmelegített sütőben 180 fokon megsütjük.  

 

Kedves Olvasóim, a szokások minden házban mások, de sonka, tojás, minden asztalra felkerül. Lehet kísérletezni, ki lehet 

próbálni ezeket az ínycsiklandozó recepteket. Kívánok csodaszép, napsütéses, virágillatos Húsvéti Ünnepeket. 

 Winterné Holler Mónika 

Andrási Attiláné Erika: Nálunk a családban húsvétkor füstölt, főtt sonka, füstölt kolbász mindig 

kerül az ünnepi asztalra. Nincs kialakult húsvéti menü, mindig azt készítek, amit a család szeretne, 

amit megkívánnak. Ez négy férfi esetében igen változatos, s természetesen húst mindig tartalmaz. 

Sütemény is van az ünnepi asztalon, szívesen sütök a családnak, s a locsolóknak. Általában valamilyen 

linzer sütemény mindig készül, s más sütemény is, amit a család éppen megkíván, ebben sincs állandó, 

évről-évre visszatérő édesség. Az ételek és a sütemények nálunk glutén mentesen készülnek, hiszen két 

gyermekünk is lisztérzékeny, s a családban még van liszten kívül, tej- és tojásérzékeny családtag, a 

sütemények ilyen alapanyagból készülnek, ha összeül a nagy család. Természetesen ezek a 

„mentességek” az íz hatáson nem változtatnak, minden nagyon finom és ízletes, ez tapasztalható az 

üresen maradt tányérokból. A locsolókat színes, húsvéti tojással várom, természetesen a locsolóvers 

után ezt meg is kapják. Ezúton kívánok mindenkinek kellemes húsvéti ünnepeket! Teljen szeretetben, 

boldogságban ez az ünnep! 
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Szelektív hulladékgyűjtés, hulladékszállítás 
 

A Depónia Nonprofit Kft. a házhoz menő szelektív gyűjtést az alábbiak szerint végzi Ősi községben:  

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

kérik gyűjteni: műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok, többrétegű 

italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok, fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok 

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve): Kérik, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a 

műanyagos gyűjtőzsák mellé helyezzék, lehetőleg olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja! (újságpapír, prospektus, 

irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz) 

Üveghulladék gyűjtése: Kérik, hogy a kihelyezett szelektív üveggyűjtőkbe (Kossuth u.- Béke u. sarok) csak az alábbi 

csomagolási üveg-hulladékot helyezzék: italos üvegpalack, konzerv üveg. Nem bedobható hulladékok: ablaküveg, jármű 

szélvédő, fénycső, kerámia. 
 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési napok (minden hónap második szerda) 
 

április május június július augusztus szeptember október november december 

12 10 14 12 9 13 11 8 13 

 

A műanyag- és a papírhulladék gyűjtése egyszerre történik! 

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

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

kihelyezni! 

 
 

A Depónia Nonprofit Kft. 2017. január 1-től az alábbi változtatásokat vezeti be a hulladékszállítással kapcsolatban: 

1. Az idei évben díjmentesen 8 db zöldhulladék elszállítására jogosító matricát juttatnak el a lakosoknak, mely 

2017. évben használható fel a Közszolgáltató által meghirdetett gyűjtési napokon áprilistól novemberig. Azokat a már 

megszokott elszállításra vonatkozó szabályok szerint kérik alkalmazni (110 literes zsákra vagy 50x70 cm-es kötegre kell 

felragasztani és a megfelelő gyűjtési napon kihelyezni). Az ettől eltérő módon kihelyezett zöldhulladék nem kerül 

elszállításra  

2. A korábban rendszeresített, megvásárolható zöldhulladék matrica új megjelenéssel kerül forgalomba, a 

szolgáltatás az 1. pontban leírtak szerint történik. 

3. Az állandó lakosok részére Depónia feliratú és a nyilvántartásunk szerint alkalmazott edény űrméretének és 

darabszámának megfelelő edényazonosító matricát küldenek a 2016. IV. negyedévi számlával együtt, melyet a 

hulladékgyűjtő edény oldalára kérnek felragasztani jól látható helyre. Az azonosító matrica igazolja a közszolgáltatás 

tárgyévi igénybevételének jogosultságát. Az az ingatlantulajdonos, aki nem rendelkezik matricával, a nyilvántartásban 

nem szerepel, ennek következtében nem fizet díjat, így a hulladékgyűjtő edényének tartalma 2017. március 1-től nem 

kerül elszállításra!  

Felhívjuk Ügyfeleik figyelmét, hogy sorszám alapján a jogosultság ellenőrizhető, az ezzel való visszaélés esetén 

szabálysértési eljárást kezdeményezünk.  

Amennyiben kérdése merül fel a fentiekkel kapcsolatban (költözés, edényrongálás, az edény űrméretével nem egyező 

matrica, stb.) kérik, hogy a lent található elérhetőségeinken jelezzék: 

Egyéb információk: 

A korábban vásárolt kék színű, Depónia feliratú zsákok és megvásárolt zöldhulladék matricákkal ellátott megfelelő 

méretű zsákok és kötegek a továbbiakban is elszállításra kerülnek. 

 

Ügyfélszolgálatunk: 8000 Székesfehérvár, Sörház tér 3. Tel: 22/504-412, 22/507-419 e-mail: ugyfel@deponia.hu 

Nyitva tartás: H: 8-12, K:8-12 és 13-16, Sze: 7-19, Cs-P: 8-12 

 

 
 

Kéményseprési munkák 
 

A Belügyminisztérium Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása alapján értesítjük a 

Tisztelt Lakosságot, hogy a kéményseprőipari sormunka ütemterve alapján településünkön a 

kéményseprőipari tevékenységet a Katasztrófavédelem munkatársai végzik 2017. június 5 – 15. között.  

 

Az ütemterv és a tevékenység ellátásával kapcsolatos minden további részletes információ megtalálható a 

www.kemenysepres.katasztrofavedelem.hu honlapon.  
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Több figyelem az idős és egyedül élő lakosoknak Ősiben 

 
Ősi Község Önkormányzata és Ősi Polgárőrsége közötti évek óta szoros és jó kapcsolat 

eredményeként Ősi Polgárőrsége a téli időszak szélsőséges időjárási viszonyaira 

tekintettel meglátogatta a település idős, egyedül élő lakosságát.  

A látogatások során jó hangulatú, baráti beszélgetés alakult ki, a lakosok örömmel 

fogadták látogatóikat. A beszélgetés keretében a Polgárőrség tagjai felajánlották 

segítségüket azoknak, akiknek az időjárás miatt nehézségeik támadtak, segítséget 

nyújtanak tüzelő behordásban, favágásban, hóeltakarításban stb., amit az idős lakosság 

szívesen is fogadott. A felajánlott segítség nemcsak a téli időjárásra vonatkozik, hanem 

egész évre, hiszen a segítség mindig jól jön, az mindig jólesik.  

 

A látogatás keretében lakosaink szórólapot is kaptak, amelyen megtalálható a Polgárőr 

Egyesület elérhetősége, amely a nap 24 órájában hívható, segítség kérhető.  

A Polgárőrség felhívta és ezúton is felhívja a lakosság figyelmét, amennyiben a 

nyugalmat megzavaró eseményt tapasztalnak, azonnal értesítsék a Rendőrséget a 112-es 

számon, valamint az átnyújtott szórólapon szereplő 

telefonszámok valamelyikét, hogy a segítség minél 

előbb megérkezzen.  

 

A Polgárőrség tagjai tisztelettel megköszönik a kedves 

szavakat és a szíves fogadtatást, amelyben a látogatások során részesültek.  

 

Józsa Gábor Tamás az Egyesület elnöke 

 

 
 

„Aranyos” Ősi Dalkör 
 
2016. októberében hirdették meg az Országos Népek Tánca, Népek Zenéje vetélkedőt Székesfehérváron. 

Az elődöntőn sikeresen túljutott a csapat a november 26-i középdöntőre, amit Kaposváron, 3 napos műsor keretében 

zajlott. 

Nagy izgalommal és elsősorban hatalmas kitartással, késő estig tartó próbákkal készültünk a megmérettetésre. A Dalkör 

nagy örömére továbbjutottunk a döntőbe. 

 

Hatalmas lelkesedéssel, de még nagyobb erőbedobással készültünk a döntőre, amit Keszthelyen rendeztek meg 2016. 

december 16-18. között. 

A felkészülést nehezítette a Dalkör tagjainak az időpont összehangolása, közbejött betegségek, munkahely, év végi 

elfoglaltságok, fellépések a környező falvakban stb. 

Sikeresen vettük az akadályokat! Új népdalcsokorral készültünk a döntőre. Az eredményhirdetést sajnos csak a Dalkör 

fele tudta megvárni Keszthelyen. Útközben hazafelé kaptuk a hírt, hogy sikeresen szerepeltünk s megkaptuk az Arany 

minősítést! Hatalmas volt az öröm! Büszkék vagyunk, hogy öregbíthettük Ősi község hírnevét. 

 

Köszönjük a szponzorok segítségét abban, hogy mindezt a nem kevés anyagiakkal járó minősítést (benzinköltség, 

nevezési, szállodai díj stb.) véghez tudtuk vinni. 

 

Köszönet Bohár Beatrixnak, hogy felkészített 

bennünket, valamint a Dalkör valamennyi 

tagjának: Balogh Valériának, Perjésiné Kubik 

Áginak, Kovács Zoltánnénak, Tóthné 

Göndöcs Ildikónak, Rózsahegyiné Ildikónak, 

Prágerné Gizikének, Göndöcs Ibolyának, 

Siligáné Gizikének, Kerekesné Erzsikének, 

családtagjaiknak, hogy türelmükkel segítették, 

hogy a Dalkör idáig eljusson. 

 

Ősi Dalkör 
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Tájékoztató az óvodai beiratkozás rendjéről 
 

Tájékoztatjuk a szülőket, hogy a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődébe 

az általános felvétel időpontja: 

2017. április 25. (kedd)   8.00 – 16.00 óra között       

2017. április 26. (szerda) 8.00 – 16.00 óra között 
 

Beiratkozás helye: Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, 8161 Ősi, 

Iskola u. 10. 
 

A beiratkozás kötelező azoknak a gyermekeknek, akik 3. életévüket 2017. augusztus 31. napjáig betöltik.  
 

Az óvodai beíratáskor szükséges dokumentumok: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 a gyermek nevére kiállított személyi azonosítót és lakcímet igazoló hatósági igazolvány (gyermek 

lakcímkártyája), 

 a gyermek TAJ kártyája, 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa.  
 

Az óvodába felvett gyermekek óvodai csoportba való beosztásáról a szülők és az óvodapedagógusok véleményének 

kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2017. május 30-ig írásban értesíti a szülőt.  
 

A felvétellel kapcsolatosan további tájékoztatást kérhető: 

Lőkös Kálmánné intézményvezetőnél a 88/496-162 vagy a 88/496-624 telefonszámokon.  
 

Az egységes óvoda-bölcsődei csoport a törvényi változások miatt 2017. szeptember 1-jétől nem működhet tovább. A 

bölcsődei ellátás előkészítése érdekében jelenleg egyeztetések folynak, ezért előzetes felmérési jelleggel várjuk az 

ellátást igénybe venni kívánó szülők bejelentését az óvodai beíratás időpontjában.  

 
 

 
 

Tájékoztató az általános iskolákba történő beíratásról 
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2017/2018. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje: 

2017. április 20. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra között 

2017. április 21. (péntek) 8.00 – 19.00 óra között 

 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2017. 

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 felvételről az iskola igazgatója dönt, melyről írásban értesíti a szülőket.  

 

A 2017/2018. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/c/d0/63000/VJH%20%201_2017%20sz%20hivatalvezet%C5%91%20rend.pdf 

internetes oldalon megtekinthető.  
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Gyertyaláng az ablakodban – Dedi emlékére 
 

Minden ablak és ajtó zárva volt, és mindenre csend, 

sötétség borult. A falu szélén a házad üresen állt. 

Összeszorult a szívem, mert nem volt ez mindig így! 

Pedig tudhattam volna, hogy megtörténik mindez, hiszen 

álmodtam róla. Láttam az ablakodban egy halvány 

gyertyafényt pislákolni. Mire közel értem hozzá, kialudt. 

Éppen úgy, mint az a tűz, amit őriztél nekünk hosszú, 

hosszú éveken át. Az álmok nem hazudnak, egy nap 

mégis kopogtam az ajtódon. Be akartam menni hozzád. 

Látni és érezni téged. Már nem tehettem. Aztán álltam 

tétován az udvarod közepén is, hátha észreveszel a 

konyha ablakból, miközben sürögsz-forogsz a tűzhely 

körül. Vártam. Vártam, hogy kiszaladj elém, aztán olyan 

szorosan ölelj örömödben, ahogy csak te tudtál. Ezúttal 

nem jöttél. Pedig még az autó ajtaját is becsaptam jó 

hangosan, hogy biztosan meghalld: megérkeztünk. Haza 

jöttünk mindannyian, életet lehelünk az otthonodba, így 

ne tartsd zárva az ajtót, nyisd ki az ablakokat és gyere ki 

hozzánk!  
 

Erre kértelek, Dedi azon a bizonyos napon, pedig tudtam, 

hogy nem teheted. Amikor kialudt ugyanis a gyertyaláng 

az ablakodban, abban a pillanatban ölelt át az Isten. Akkor 

értél haza, vártak rád már nagyon sokan. Jenci bátyád 

kísért be a kapun, ő készítette elő érkezésedet. Hiányzol 

nagyon, de megnyugtat, hogy te tudod már, mit jelent az 

öröklét, az örök szeretet, az örök gondoskodás és azt is 

tudod, milyen a mennyország. Ott már biztos nincsenek 

könnyek, nincsen szomorúság, fájdalom, betegség és 

szenvedés, nincsen csalódás, csak öröm és igazi 

boldogság. Ez jutott eszembe, amikor a hamvaid előtt 

álltam abban a templomban, ahol megkereszteltek, ahol 

annyiszor kulcsoltad kezedet imára. Lelki szemeim előtt 

pörgött le az életed: Láttalak csecsemőként édesanyád 

karjában, édesapád büszke szemében, láttalak, mint 

testvér, mint anya, mint hitves, mint gyászoló gyermek, 

megbízható barát, láttalak, mint a családunk lelke, az 

emlékek és a fészek őrzője. Kár, hogy nem szakadt meg 

itt a film… Láttalak betegen is, elesetten, küzdeni a 

leküzdhetetlennel szemben. Láttalak sírni, amikor 

elbúcsúztál tőlünk. Szeretsz bennünket. Ezt ismételgetted, 

megígérted, mindig velünk maradsz, vigyázol ránk és 

közbenjársz értünk. Ezeket az ígéreteket és a 

kifogyhatatlan szeretetedet hagytad itt nekünk, egy 

darabot az öröklétből, reményből.  Lángra lobbantod a 

lelkemet, miközben rád emlékezem. Ölelem magamhoz az 

utolsó fényképünket, amin mi vagyunk hárman, az Ősi 

lányok. Büszke voltál ránk, a faludra, a közös 

gyökerünkre. Éppen ezért a következő sorokkal búcsúzom 

tőled, Dedi, azzal a részlettel, amit vagy százszor 

elolvastál a Paprika rummal c. könyvemben. És mindig 

elérzékenyültél, mert a szavak feltárták a múltat, amihez 

most már te is tartozol:  

"A kedvenceim a gólyák voltak, bennük órákig tudtam 

gyönyörködni. Tavasszal mindig ellepik a falut, és amikor 

augusztusban csoportokba verődnek, már jelzik, hogy 

közeledik az ősz, készülnek a vándorútra. 

Gyerekkoromban szerettem Ősiben kirándulni, és 

apámmal kézen fogva végighaladni az utcákon, ahol a 

villanyoszlopok tetején megcsodálhattam testvéreimmel a 

fészkeket... és szerettem hallgatni a történeteket a 

gólyákról, akik szeptember végén elhagyják a falut és 

több ezer kilométert repülnek a célig. Átszelik a Földközi-

tengert, átrepülnek a sivatagon, és amikor elhagyják a 

Szaharát, valahol Afrika belsejében leszállnak és ott 

várják meg, hogy nálunk elmúljék a tél, és március végén, 

április elején aztán visszatérhessenek Ősibe. A faluba, 

ahova jó hazatérni, visszatérni. Még most is, pedig semmi 

sem olyan ott, mint régen. Mintha mindenki, aki távozott, 

magával vitt volna egy darabot a sírba. A malom csupán 

egy emlék, képeken és festményen látható. Lakingerék 

szülői háza a falu szélén üresen áll, nem népesíti be a 

család már az ünnepekkor sem. Hiányzik a virágmező, a 

rózsalugasok bódító illata, és az udvar közepén álló fakút, 

amely oldalát dús, zöld moha borította. Még mindig 

hallom, milyen keservesen nyikorgott a lánc, amikor Jenő 

bátya leengedte a vízbe a vödröt. Ez is hiányzik, és az 

állatok az ólakból, meg a nagytestű, erős vadászkutyák. 

Hiányoznak a fészer tetején turbékoló galambok, a 

gondosan felakasztott szerszámok, a lovas hintó és a 

csilingelő szán. Még a csillogó tollú pávák panaszos 

rikoltozását is visszasírom, pedig azoktól mindig 

megijedtem és elszaladtam. Ősi mindig meghatározó 

szerepet játszott apám életében is. Azt mondta, ott még a 

levegő is más. A bakonyi kisfalu volt az otthona, ahova 

élete végéig, éppen úgy, mint a fehér gólyák, hazajárt, és 

örömmel fogadták... Halála előtt néhány hónappal már 

nem tudott vezetni, de elvitette magát Ősibe, Jenő bátya 

lányához, Dedihez, aki őrzi nekünk a tüzet, életben tartja 

az emlékeket, és tompítja a múlt sebeiből fakadó 

fájdalmat: a változást és az elmúlást... Aznap este 

felhívtam apámat telefonon. Mondta, nagyon elfáradt, de 

muszáj volt elmennie, hazalátogatnia, búcsút intenie, 

ahogy egy öreg gólya tenné, aki tudja, már nem tér többé 

vissza a fészkébe. Elbúcsúzott az utcáktól, a házaktól, az 

egykori malomtól, a főmolnár otthonától, a Séd folyótól, 

és mindazoktól, akiket a szívében hordozott. Utoljára 

repült ki abból a faluból, ahova a '30-as évek végén 

költözött..."  
 

Dedi, te most ugyanezt tetted. Búcsút vettél és elrepültél. 

Ha visszatérek Ősibe, keresni foglak, akár a gólyák a 

házad előtt. Most szállj, szállj velük, hiszen mindig is 

Angyal voltál! Isten veled! 

 

Zsuffa Tünde 
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Iskolai Közösségi Szolgálatról (IKSz) 
 

A középiskolai nappali képzésben résztvevő és az érettségi vizsgát 2016. január 1-jét követően megkezdő tanulók 

esetében az érettségi vizsga megkezdésének feltétele az 50 óra közösségi szolgálat teljesítése. A tanuló középiskolai 

nappali tanulmányainak megkezdésétől lehet az IKSZ-et teljesíteni.  

Az iskolai közösségi szolgálat keretei között folytatható tevékenységek területei: 

egészségügyi, szociális és jótékonysági, oktatási, kulturális és közösségi, környezet- és természetvédelmi, 

katasztrófavédelmi, közös sport- és szabadidős tevékenység óvodáskorú és sajátos nevelési igényű gyermekekkel, 

idős emberekkel, az egyes rendőrségi feladatok ellátására létrehozott szerveknél bűn- és balesetmegelőzési területen 

folytatható tevékenység.  
 

A közösségi szolgálat helyszínén a tanuló tanítási napokon alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb három órát, tanítási 

napokon kívül alkalmanként legkevesebb egy, legfeljebb öt órát teljesíthet közösségi szolgálatban.  
 

Ősi Község Önkormányzata is figyelmet fordít arra, hogy településünkön is lehetősége legyen a diákoknak az iskolai 

közösségi szolgálat teljesítésére, ezért több iskolával felvette már a kapcsolatot. Jelenleg az alábbi iskolákkal van 

érvényes együttműködési megállapodás: 

1.) Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki Iskola (Budapest) 

2.) Thuri György Gimnázium (Várpalota) 

3.) Táncsics Mihály Szakközépiskola (Veszprém) 

4.) Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és Kollégium (Balatonfüzfő) 

5.) VSZC Közgazdasági és Közigazgatási Szakközépiskola (Veszprém) 

6.) Jendrassik-Venesz Középiskola és Szakiskola (Veszprém) 

7.) Egry József Középiskola, Szakiskola és Kollégium (Zánka) 

8.) Faller Jenő Szakképző Iskola (Várpalota) 

9.) Tóparti Gimnázium és Művészeti Szakközépiskola (Székesfehérvár) 

10.) Képesség és Tehetségfejlesztő Magán Általános Iskola, Szakképző iskola, Gimnázium (Várpalota) 

11.) BKSzC Kozma Lajos Faipari Szakközéiskola (Budapest) 

12.) III. Béla Gimnázium, Művészeti Szakközépiskola és Alapfokú Művészeti Iskola (Zirc) 
 

Lehetőség van a fentieken kívül új iskolákkal is megállapodást kötni, kérjük a szülőket, diákokat jelezzék felénk e 

szándékukat. Várjuk a diákok jelentkezését településünk rendezvényeire, közösségi szolgálat teljesítésére! 

Andrási Attiláné 

 
 

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási szabályokról 
 

Az elmúlt időszakban több lakossági kérdés érkezett a Hivatalhoz a helyi tűzgyújtási szabályokra 

vonatkozóan. 

Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az avar és kerti hulladék égetésének szabályairól 

szóló 14/2015. (XII. 08.) önkormányzati rendelete tartalmazza Ősi község belterületén belül avar vagy 

kerti hulladékot szabadban égető személyekre vonatkozó szabályozást. A kül- és belterületi tűzgyújtási 

szabályokról részletes tájékoztató található honlapunkon: http://osikozseg.hu/avar-es-kerti-hulladek-

egetesenek-szabalyai 
 

Ez alapján a község belterületén a kerti hulladék égetésére az alábbiak szerint van lehetőség: 

 Égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezhet. 

 Az égetés környezeti, vagyoni kárt nem okozhat, az emberi egészséget nem veszélyeztetheti. 

 A kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy ipari eredetű hulladékot.  

 Az égetés száraz anyaggal, kis adagokban, a meteorológiai viszonyokra figyelemmel, szélcsendes időben 

történhet. 

 Nem égethető kerti hulladék vasárnapokon és ünnepnapokon (január 1., március 15., húsvét, pünkösd, 

augusztus 20., október 23., november 1., december 25-26.), egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági, 

nevelési, oktatási és egyházi intézmények 100 méteres körzetében azok működésének időtartama alatt, valamint, 

ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.  

 

(Folytatás a következő oldalon) 
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Külterületen, mezőgazdasági területen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz benyújtott, külterületi irányított 

égetés engedélyezésre vonatkozó kérelmet követően, annak engedélyével van lehetőség tűzgyújtásra.   

Országosan a megyékre vonatkozó tűzgyűjtési tilalomról bővebben és napra készen a www.katasztrofavedelem.hu 

honlapon olvasható, a tűzgyújtási tilalom időtartamáról, hatályáról itt értesülhetnek. Jelenleg 2017. március 3-a óta 

országos tűzgyújtási tilalom van hatályban. 

 

A tűzgyújtás helyi rendeletben történő szabályozása nemcsak környezetvédelmi célokat, hanem a közösségi együttélés 

zökkenőmentességét is szolgálja. Kérjük, hogy a korlátozások betartása mellett mindig vegyék figyelembe a 

környezetükben élő lakótársaik érdekeit, az égetést mindig a jó szomszédi viszonyok megtartására figyelemmel végezzék, 

a füstképződés minimalizálása érdekében kis mennyiségekben, száraz kerti hulladékot égessenek, a kerti hulladék közé 

műanyaghulladék, háztartási hulladék semmiképpen ne kerüljön! 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tűzgyújtási szabályok megszegése bírság kiszabását vonja maga után!  

 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 

 

 

 

 

Adója 1 %-ával az alábbi helyi civil egyesületeket támogathatja 
 

 

Ősi „Andreotti” Sport 

Egyesület 

Adószám: 18272884-1-19 

 

 

Ősi " Gólyahír" Tánc 

Egyesület  

 Adószám:18513356-1-19 

 

Ősi Gyermekekért 

Alapítvány 

Adószám: 18924347-1-19 

 

Ősi Petőfi Sportkör 

Adószám: 19900805-1-19 

 

                   

 ŐSI  KÖZSÉG  ÖNKORMÁNYZATÁNAK  LAPJA 
Kiadja: Ősi Község Önkormányzata – 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. 06/88/496-192. 

ISSN szám: 2061-7593 

Felelős szerkesztő: Andrásiné Marton Mónika 

Szerkesztő Bizottság: Andrási Attiláné, Winterné Holler Mónika 

ph.osi@invitel.hu 

                             
 

 

 
 

 

Minden érdeklődőt szeretettel vár az Ősi 

Gólyahír Tánc Egyesület a 2017. április 

15-én (szombat) 21.00 órától 

megrendezésre kerülő Húsvéti Báljára. 

Zenél: Sudri 

A jegyek a helyszínen kaphatóak 1.000,- 

Ft/fő áron. 

A büfét a PizzaBár biztosítja. 
 

 

 

 
 

Kedves Ősiek! 

 

Április 22-én (szombaton) délelőtt gyermekruha- és 

gyermekjáték börzét tartunk az Ősi Művelődési házban  

 9.00- 13.00 között. 

 

Mindenkit szeretettel várok árusítónak és vásárlónak 

egyaránt! 

Érdeklődni lehet: Pilka Zsoltné Magdinál 

 

Programelőzetes 
 

Ősi Község Önkormányzata 2017. június 3-4-én tartja falunapi programját. A részletes programokról a későbbiekben 

tájékoztatjuk lakosainkat. 

 


