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Kedves búcsúzó 8. osztály, drága Gyerekeim! 
 

Ismét eltelt egy év, de ez a mostani különleges számotokra. Életeteknek egy szakasza lezárult, ismeretlen, új 

világ nyílik meg előttetek. Ősiben jártatok óvodába, általános iskolába, ideköt benneteket minden, amit 

születésetektől kezdődően mostanáig megélhettetek, megtapasztalhattatok. Megtanultatok járni, beszélni, 

játszani, barátokra lelni. Kialakult személyiségetek, együtt tanultatok, nevettetek, sírtatok. Mind okosabbak, 

bátrabbak lettetek, éretté váltatok arra, hogy az új kihívásoknak meg tudjatok felelni. Hiszek benne, hogy így 

van. 

Azt mondtam nektek, hogy mi nem búcsúzunk, csak elköszönünk egymástól, hiszen itt maradunk Ősiben, 

bármikor találkozhatunk. Négy évig voltam az osztályfőnökötök. Hosszú idő, de nagyon gyorsan eltelt.  

Rengeteg élmény köt össze minket, sok-sok kirándulás, felejthetetlen gyereknapok, a közösen létrehozott 

ünnepi műsorok, farsangok, majd végül a búcsúbankett, melyet soha nem fogok elfelejteni.  Új arcotokat 

láthattuk (amit én már ismertem), mely erős és jó közösségről árulkodott. Az évek során voltak „botlások” is, 

egy-egy dolgozat során, padfirkálások, amit sokszor szóvá is tettünk, vagy konfliktusok tanáraitokkal, 

egymással. De teher alatt nő a pálma – szokták mondani – így ezek megoldásától csak erősebbek, jobbak 

lettetek. Nyitottak vagytok a jóra, ezt én tudom leginkább. Engedjétek, hogy megérintsen benneteket a szép, a 

jó, ne zárjátok be szíveteket. Előfordulhat, hogy fájni fog néha, sebezhetőnek tűntök, de ez is az életünk része.  

Kívánom, hogy találjátok meg helyeteket a világban, legyen erőtök és kitartásotok célotok eléréséhez! Én pedig 

így fogok emlékezni rátok: „Ilyenek voltunk, vadak és jók, bűnösök között is ártatlanok.” 
 

Szeretettel jegyzi osztályfőnökötök: Baloghné Vizner Valéria 
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Tájékoztató a Képviselő-testület jelentősebb döntéseiről 
 

A Képviselő-testület április és július között 5 alkalommal 

ülésezett, hozott jelentősebb döntéseiről az alábbi 

tájékoztatást adom Önöknek: 

Április hónapban:  

 A Várpalotai Rendőrkapitányság beszámolót tartott a 

községi közrend és közbiztonság helyzetéről, az Ősi 

Polgárőrsége Egyesület előző évi működéséről Józsa 

Gábor elnök tájékoztatta a képviselő-testületet. A 

beszámolókat a képviselő-testület elfogadta. Ezzel 

egyidejűleg áttekintette a települési közbiztonsági 

koncepciót, megállapította, hogy annak módosítása 

nem szükséges.  

 A Képviselő-testület pályázat benyújtásáról döntött. 

A Belügyminisztériumhoz az önkormányzati 

feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására kiírt 

lehetőség keretében belterületi járdák, közterületek 

felújítása céljára 10 millió forint összegre nyújtott be 

Önkormányzatunk pályázatot. 

 Április és május havi ülésein is tárgyalta a tulajdonába 

került temetőre vonatkozó rendelet-tervezetet. Erre 

vonatkozóan külön cikkünkből tájékozódhatnak. 

 A villamosenergia bekerülési költségeinek 

csökkentése érdekében új villamosenergia-vásárlásra 

vonatkozó szerződés megkötéséről döntött.  

 Áttekintette és módosította a hatályos 

jogszabályoknak megfelelően a szociális étkezésre 

vonatkozó szakmai programot. 

 A temetőben épülő új ravatalozó építési tervezésére 

adott megbízást az EMMERICH Építész Stúdió Bt. 

részére. A tervek elkészültek, az építési engedélyt 

Önkormányzatunk megkapta.   

 Döntött az óvoda részére új udvari játék beszerzése, 

valamint a szükséges területrendezés tárgyában. A 

csaknem másfél miilió forintért megvásárolt 

„Kalózhajó” a kicsik örömére június első napjaira 

felépült, a gyerekek használatba vették.  

 Továbbra is változatlan formában biztosította a család 

és gyermekjóléti szolgálatnál hozzáférhető 

pszichológus és jogász szolgáltatás fedezetét. 

Május hónapban: 

 A Képviselő-testület tárgyalta és elfogadta a 

településen ellátott egészségügyi és védőnői 

feladatokról szóló beszámolókat.  

 Megtárgyalta a 2016. évre vonatkozó éves belső 

ellenőrzési jelentést, mely alapján feladatokat 

határozott meg a Polgármesteri Hivatal számára. 

 A Képviselő-testület 2017. évben több alkalommal 

foglalkozott a 2018. december 31. napjáig 

kötelezően biztosítandó bölcsőde kérdésével. 2018. 

augusztus 31. napjáig a bölcsődei ellátás biztosítása az 

óvodában működő egységes óvoda-bölcsődében 

megoldott. A 2017/2018. nevelési évben a 

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 4 

csoporttal működik, melyből egy csoport az egységes 

óvoda-bölcsőde, ahol 5 fő 2-3 év közötti kisgyermek 

elhelyezése biztosított. Önkormányzatunk pályázat 

benyújtásáról határozott júliusban hónapban, az 

óvodaépület bővítésével megvalósuló bölcsőde 

érdekében. A pályázat eredményességének 

függvényében kell dönteni a további intézkedésekről, 

esetleges más megoldási lehetőségekről. 

 A képviselő-testület 1 db motoros sövényvágó 

vásárlásához biztosított fedezetet. 

 A Képviselő-testület döntött a 2017. évi falunapon 

átadott kitüntetésekről. A kitüntetések a Falunapon 

átadásra kerültek, a részleteket külön cikkeink 

tartalmazzák.  

Június hónapban:  

 Meghatározásra kerültek a Gólyafészek Óvoda és 

Egységes Óvoda-Bölcsőde óvodai csoportszámai és 

pedagóguslétszámai. 

 A közvilágítás aktív elemeinek karbantartásával 

(egyedi közvilágítási hibák) a Képviselő-testület 

ismételten a Fényforrás Kft-t bízta meg. Egyedi 

közvilágítási hibák bejelentése a 

fenyforras@gmail.com, tel.: 88/463-099).  

 Hozzájárult ahhoz, hogy az átalakulóban lévő Ősi 

Kolping Család Egyesület az új elnevezésében is 

használja az „Ősi” nevet. 

 A Sportközpont takarításához szükséges gép 
vásárlására biztosított fedezetet. 

 Tárgyalta és elfogadta a könyvtári feladatok 

ellátásáról szóló beszámolót.  

 Döntött a konyha nyári zárva tartásáról, melyről 

külön cikkünkben tájékozódhatnak. 

Július hónapban  

 Elfogadta a 2016. évi gyermekvédelmi és 

gyermekjóléti feladatokról szóló beszámolót. 

 Elfogadta a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-

Bölcsőde 2016/2017. nevelési évről szóló 

beszámolóját. 

 Úgy határozott, hogy az óvoda nevelőtestületének 

egyetértő véleménye alapján, pályázati kiírás nélkül 

Lőkös Kálmánné intézményvezetőt újabb 5 év 

időtartamra megbízza az intézményvezetői 

feladatok ellátásával.  

 Döntött arról, hogy együttműködik a Várpalotai 

Polgármesteri Hivatal által benyújtott EFOP-1.2.9.-17 

kódjelű, „NŐK A CSALÁDBAN ÉS A 

MUNKAHELYEN” című pályázat 

megvalósításában, amennyiben az kedvező 

elbírálásban részesül. 

 Döntött az önkormányzat tulajdonában lévő, Iskola u. 

10. szám alatti épületek (iskola, óvoda, konyha, 

könyvtár, sportközpont) energetikai korszerűsítése 

érdekében pályázat benyújtásáról. 

 Az Ősi Petőfi Sportkör részére biztosított 

önkormányzati támogatásról tanácskozott, a 

napirendek kiterjedtek a Sportkör részére 2016. évben 

nyújtott támogatások elszámolására, és a 

sportszervezet számára a 2017. évi tevékenységéhez 

szükséges újabb támogatások lehetőségének 

biztosítására.  

-  

- Összeállította: Andrásiné Marton Mónika jegyző  

mailto:fenyforras@gmail.com
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Árkok, átereszek, járdák tisztán tartása 
 

Sok alkalommal jelent már meg felhívás a helyi újságban az árkok, átereszek, járdák tisztán tartására vonatkozóan, 

azonban az nem, vagy csak részben érte el célját. 

Az elmúlt hét rendkívül csapadékos időjárása megmutatta, milyen következményekkel jár, ha egy-egy áteresz eldugulása 

miatt megreked a csapadékvíz.  

Felhívom figyelmüket, hogy a csapadékvíz-elvezetés biztosítása érdekében új átereszek lehelyezését, az árok lefedését 

minden esetben be kell jelenteni és egyeztetni kell az Ősi Polgármesteri Hivatalnál, az ároklefedés és az áteresz-

lehelyezés a helyi vízkár-elhárítási tervnek megfelelően végezhető csak el. Hosszabb árokszakasz lefedése csak megfelelő 

tisztítónyílások beépítésével engedélyezhető. 

Ha nem megfelelő átmérőjű áteresz kerül lehelyezésre, vagy az nem igazodik az elvezetéshez szükséges lejtés 

biztosításához, az a hirtelen lezúduló nagy mennyiségű csapadék esetén azt eredményezi, hogy a közlekedés 

ellehetetlenül, vagy a feltorlódó esővíz akár anyagi kárt is okozhat a környezetében lévő ingatlanokban.   

Ezért amennyiben szükséges, az esetleges károk megelőzése érdekében akár az egyeztetés, engedély nélkül elkészült 

áteresz felszedésére, újbóli megépítésére is kötelezhető a szabálytalanul eljáró személy. 

Időszakosan az önkormányzat munkatársai egy-egy árokszakasz karbantartását elvégzik, azonban a tulajdonosi 

kötelezettsége mindenkinek fennáll.  

A járdák jelentős része felújításra került már Ősiben. Azonban a járdákra vonatkozó kötelezettségek nem teljesülnek, a 

természetesen megjelenő résekben gyomok telepednek meg, járda melletti szakaszról a növényzet átterjed, ráhajlik a 

kiépített szakaszra. Ez a járdák állagromlását, a közlekedés veszélyeit hordozza magában.  

Mindenki köteles az ingatlanja előtti járdaszakasz, a járda melletti zöldsáv, a járda melletti nyílt árok és 

műtárgyai (árkok, hidak) tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan elfolyásának biztosításáról gondoskodni. 

E kötelezettség elmaradása esetén a 271/2001. (XII. 21.) Korm. rendelet 2. § (2) e) pontja alapján bírsággal sújtható. A 

bírság összege a jogsértés súlyát figyelembe véve 1500-50000,- Ft közötti összegben szabható ki. A közérdek és a 

személyes tulajdon védelme érdekében szükség esetén helyszíni szemle alapján bírság kiszabásáról kell intézkedni.  

Kérem, mindenki szíveskedjen a fenti kötelezettségeket betartani, feladatait elvégezni.  
 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 

FELHÍVÁS 
 

Kérjük lakosainkat, szíveskedjenek az ingatlanuk előtti járdán való zavartalan közlekedés érdekében a járda melletti 

növényzet, magánterületükről kihajló bokrok ágainak visszavágásáról gondoskodni. Felhívom figyelmüket, hogy 

amennyiben ezen kötelezettségüknek nem tesznek eleget, a növényzet visszametszését a gyalogos közlekedés biztosítása 

érdekében az önkormányzat dolgozói végzik el.  

Ismételten felhívom figyelmüket, hogy fás szárú növényzet közterületre nem ültethető! A már meglévő fák, bokrok 

visszavágásáról a közterület, útszakaszok beláthatósága érdekében gondoskodni kell.  
 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 

 

TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK, LAKOSOK! 
 

Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. § (4) bekezdés szerint „a földhasználó 

köteles az adott év június 30. napjáig az ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 

követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.”  

A parlagfű magvai tömegesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július. A parlagfű irtása történhet mechanikai 

eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, kaszálás), a kézi gyomlálás és kapálás teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. Az 

évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás, valamint a korszerű gyomirtó szerekkel végzett védekezés is 

eredményes.  

Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen 

a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben. Belterületen a jegyző hatásköre a 

parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a parlagfű észlelése esetén az azonnali közérdekű 

védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az ingatlantulajdonost terhelik. 

Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra nem tesz eleget, a törvény 60. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján – többször is kiszabható – növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege a gondozatlan terület nagyságától 

függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal 

hajtja be. Ezúton kérünk minden földhasználót, hogy a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik 

gyommentesítését, ápolását, valamint gondoskodjanak ennek folyamatos fenntartásáról.  

Polgármesteri Hivatal 
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Változások a temetővel kapcsolatosan 
 

 

Március hónapban a református és a katolikus egyház átadta Önkormányzatunknak a 

tulajdonukban lévő temetőt.  

Évtizedek óta a temetőfenntartási feladatokat (közművek, hulladékszállítás biztosítása, 

zöldfelületek kezelése) biztosítottuk, azonban az utóbbi évek jogszabályi változásai komoly 

nyilvántartási feladatokat is meghatároztak, melyeknek szintén meg kell felelni. A 

követelményeknek megfelelő kötelezettség teljesítéséhez szükséges a temető használatára 

vonatkozó feltételeket előírásoknak megfelelően szabályozó önkormányzati rendelet 

megalkotása is. A rendelet-tervezet több érdek-képviseleti szerv véleményének kikérését követően fogadható 

el, ez hosszabb időt vesz igénybe, várhatóan a rendelet hatályba lépése a 3. negyedévben várható. A tervezet 

tartalmazza a kegyeleti jogot gyakorlók és temetkezési szolgáltatást végzők jogait, kötelezettségeit, többek 

között a síremlékek állításának, sírgondozás kötelezettségeinek szabályait is.  

Az egyik fontos feladata a rendeletnek a sírhely megváltási, újraváltási díjak összegének meghatározása.  

 

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a sírhely megváltási, újraváltási díjakat a következők szerint kívánja 

szabályozni:  

 

Sírhely nagysága Megváltásra, újraváltásra vonatkozó időszak összege 

25 évre 50 évre 100 évre 

Egyes 5.000,- Ft 10.000,- Ft 20.000,- Ft 

Kettes 10.000,- Ft 20.000,- Ft 40.000,- Ft 

Négyes (családi) 20.000,- Ft 40.000,- Ft 80.000,- Ft 

Urnafülke 8.000,- Ft 16.000,- Ft 32.000,- Ft 

Sírbolt (kripta) 10.000,- Ft/m
2
 20.000,- Ft/m

2
 40.000,- Ft/m

2
 

 

A Képviselő-testület a temető nyitva tartását a tervezetben 7.00 órától 21.00 óráig határozta meg.  

 

A temető-átadás az egyházak és az Önkormányzat között még folyamatban van. A korábbi papír alapú 

nyilvántartás helyett elektronikus nyilvántartás készült, mely jelenleg a sírokon található felíratok adatait 

tartalmazza. Az elektronikus nyilvántartás a katolikus parcellára vonatkozóan áll jelenleg rendelkezésre, a 

katolikus egyházzal közös beszerzés útján. Elkezdődött ezek mellett az adatok mellett a további kötelező 

nyilvántartási adatokkal való kiegészítés, a katolikus egyháznál a temetkezési helyekre vonatkozó rendelkezésre 

álló papír alapú nyilvántartások alapján. Szükséges a nyilvántartásba felvezetni többek között a megváltás 

időpontját, a használatra jogosult nevét, elérhetőségét, illetve az egyes sírokban nyugvók részletesebb adatait.  

A református temetőrészre vonatkozóan a nyilvántartó program kiegészítését, a temetőtérkép digitalizálását 

megrendeltük, a meglévő teljes körű papíralapú nyilvántartás és temetőtérkép adatait digitalizálni kell. 

 

Fontos tudni, hogy a sírhelyek újraváltására (25 év alatt a megváltás lejárt) a temető-rendelet elfogadását 

követően lesz lehetősége Önkormányzatunknál az érintetteknek. Erről, valamint a temető-rendelet hatályba 

lépését követően a temető-használat új szabályairól a helyben szokásos módon, hirdetőtábláinkon, újságok útján 

értesítjük majd Önöket.  

Felhívjuk figyelmüket, hogy a temetkezést megelőzően az eltemettetőt még érvényes sírhelymegváltás esetén is 

bejelentési kötelezettség terheli, hiszen a törvénynek megfelelő nyilvántartási adatokat minden esetben fel kell 

venni. 

 

A temetővel kapcsolatos valamennyi ügyintézés az Ősi Polgármesteri Hivatalban történik. Ügyintéző: 

Andrási Attiláné, tel.: 88/496-192, 18 mellék.  

Adrásiné Marton Mónika jegyző 
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Kotzó László polgármester 

 
Kéményseprési munkák 

 
Értesítjük Tisztelt Lakosainkat, hogy a Veszprém Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 

tájékoztatása szerint a 2017. évi kéményseprési sormunkákra várhatóan az őszi időszakban 

kerül sor.  

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a munkálatok időpontjáról a szolgáltatást végző minden 

ingatlanhoz külön értesítést helyez el legkésőbb a tervezett munkát megelőzően 15 nappal, 

melyben 2 időpontot jelöl meg, ezen időpontokban a szolgáltatást ingyenesen végzik el. 

További információk, egyedi ügyintézés: http://kemenyseperes.katasztrofavedelem.hu. 

Telefon: 1818 

 

 
 

Tájékoztatás Óvoda és konyha zárva tartásáról 

 
Tájékoztatjuk a tisztelt étkezőket, valamint az óvodába járók gyermekeket és szüleiket, hogy a Gólyafészek Óvoda 

és Egységes Óvoda- Bölcsőde nyári zárva tartási ideje: 2017. augusztus 7-től 2017. szeptember 1. napjáig tart. 

Az első munkanap: 2017. szeptember 4. (hétfő). 

Az intézményhez tartozó konyha nyári zárva tartásának időpontja: 2017. augusztus 7-től 2017. augusztus 31-ig 

tart. Az első munkanap: 2017. szeptember 1. (péntek).  

Megújul az Iskola 

utcai gyalogjárda 

Ilyen volt, ... és ilyen lett 

Beton-támfal építés Villanyoszlop elkerülő 

http://kemenyseperes.katasztrofavedelem.hu/
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2017. június 2-3-4-én, Pünkösd hétvégéjén került megrendezésre Ősi község hagyományos falunapi 

rendezvénysorozata. 

A három napos rendezvényt minél színesebbre, igazi falunapi kavalkádra terveztük, minden korosztály 

érdeklődésére való tekintettel. 
 

A falunapi események röviden: 

2017. június 2. (péntek) 
 

Ősi Kovács Imre 352. festménykiállítása volt az első nap program, melyet 

születésnapja alkalmából szerveztek meg e napon. A kiállításon az Ősi 

Kovács Alkotóműhely tagjaitól – Tóth Göndöcs Ildikótól, Böjte 

Mártontól, Ladányi Mayától, Kovács Mónikától, Erdődi Mayától – 

hallhattunk a festőhöz, a művészetről szóló saját verseket, Erdélyi Tibor 

Petőfi Sándor versét szavalta el a művésznek, s Papirovnyik Vivien és 

Enyedi Béla énekesek dalait hallhattuk.  

A festménykiállítást a műsor után Simon M. Veronika nyitotta meg, aki 

köszöntőjében elmesélte, hogyan ismerkedett meg a művésszel, 

hangsúlyozta a művészetben az emberi kapcsolatok fontosságát, majd 

ismertette Imre bácsi életútját, gondolatait a festészetről, munkásságáról. 

A megnyitót követően baráti beszélgetésre invitálták a vendégeket.  

 

2017. június 3. (szombat) 
 

A Művelődési Házban, délelőtt 11 órakor került sor az ünnepélyes falunapi 

megnyitóra. Az ünnepségen köszöntőt mondott Kotzó László, Polgármester úr, aki 

köszöntőjében az összefogás, kölcsönös segítségnyújtás fontosságáról beszélt. A 

falunapi ünnepségsorozatot Kontrát Károly, a Belügyminisztérium államtitkára, 

országgyűlési képviselőnk nyitotta meg, aki a polgármesteri köszöntőhöz 

csatlakozva hangsúlyozta a településen élők összetartását.  
 

A falunapi megnyitó ünnepélyességét Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által alapított helyi kitüntető elismerések átadása tette fényesebbé.  
 

 

2017. évben Elismerő oklevélben az alábbi személyek részesültek:  

 Domján Istvánné, az Ősi Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde nyugdíjba vonult dolgozója az 

önkormányzati konyhán végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként,  

 Kerekes Józsefné, az Ősi Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde nyugdíjba vonult dolgozója az 

önkormányzati konyhán végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként, 

 Siliga Istvánné, az Ősi Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde nyugdíjba vonult dolgozója a 

település szolgálatában végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként,  

 Major Zoltánné, az Ősi Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonult dolgozója a település szolgálatában végzett 

lelkiismeretes munkájának elismeréseként, 

 Völgyiné Rab Edit, az Ősi Polgármesteri Hivatal nyugdíjba vonult dolgozója a település szolgálatában 

végzett lelkiismeretes munkájának elismeréseként, 

 Halasi István, Ősi Község Önkormányzatának nyugdíjba vonult dolgozója a település szolgálatában végzett 

lelkiismeretes munkájának elismeréseként,  

 Magyar Lászlóné kiemelkedő értéket képviselő, népi hagyományokra épülő kézműves tevékenységének 

elismeréseként, 

 a Főnix Dojo Karatecsapat ősi csoportja a település sportéletében új sportág meghonosításában vállalt 

szerepéért, az általuk elért kiemelkedő eredmények elismeréseként,  

 az Ősi „Andreotti” Sportegyesület a település sportéletében a kézilabda területén vállalt, több generáció 

egészséges életmódját szolgáló kiemelkedő munkájának elismerések, 

 az Ősi Petőfi Sportkör a település sportéletében vállalt több évtizedes kiemelkedő munkájáért, valamint a 

2017. évi megyei labdarúgó bajnokságban elért kiemelkedő eredményeinek elismeréseként. 
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Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az idei évben 

Holler Józsefné részére Ősi községben a civil életben vállalt 

kiemelkedő szervezői munkájáért és a település közösségi életében 

való aktív részvételének elismeréseként „Ősiért” kitüntető címet 

adományozott. (A kitüntetettel interjút olvashatnak A Mi Újságunk 

jelenlegi számában.  

 

Az elismerésekben részesülőknek ezúton is szeretettel 

gratulálunk. Munkájukhoz további sok sikert kívánunk! 

 

 

A falunapi megnyitón fellépett az Ősi Dalkör, Renczes Nóra művésznő énekelt, szintetizátoron és zongorán Balogh 

Benedek és Németh Norbert, fuvolán Szili Alexandra zeneiskolai növendékek játszottak, verset hallhattunk Nyári 

Gergőtől és Andrási Attilánétól.  
  

                     
 

2017. június 4. (vasárnap) 
 

Csodás reggelre ébredtünk, s kezdődött a nap színpad építéssel és díszítéssel, így a színpad 

kék-sárga színben pompázott, igazi díszes, szép helyszínt biztosítva fellépőinknek.  Reggel 

8 órától már érkeztek az árusok, a főzőverseny résztvevői, akik mind izgalommal készültek 

a főzéshez, saját praktikákat, fűszereket és jókedvet biztosítva a csapatoknak. 

Ezek után már a színpadé volt a főszerep, hallhattuk a délelőtt folyamán a Vadrózsa 

Citerazenekart, láthattuk a Gólyafészek Óvoda kis néptáncosait, a három kismalac 

történetét az Eleven Társulat bábelőadásában. Közösségi futásra is volt lehetőség, Kővári 

Nóra és Katona Péter pedagógusok vezetésével, amelyre sok gyermek és felnőtt is 

jelentkezett. A futás után mindenkit egy kis frissítővel vártunk és kínáltunk.  

Vadászkutya bemutatót láthattunk, fantasztikus élmény volt látni ezeket az okos állatokat, 

mennyire fegyelmezettek, ahogy szót fogadnak gazdáiknak, emellett vadászati kiállítást is 

megtekinthettünk.   

A délelőtti színpadi műsort a Veszprémi Légierő Zenekar előadása zárta, akik fergeteges 

játékukkal magukkal ragadták a közönséget.  
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Ebédszünet következett, hiszen elkészültek az üstökben, 

bográcsokban főtt finom pörköltek, amelyeket a zsűri már 

nagyon várt. Titkokat a csapatok az összetevőkről nem 

árultak el.  

A zsűrinek nagyon nehéz dolga volt, hiszen a nyolc nevezett 

csapat igencsak magasra állította a mércét, egy-egy 

pontkülönbség volt a csapatok között. Úgy gondoljuk 

azonban, nem meglepő, hogy a nagy tapasztalattal rendelkező 

Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub csapata lett az idén is az első 

helyezett.  

A délelőtt folyamán az egészségsátorban egészségügyi totó 

kitöltésére is volt lehetőség. A kitöltők közül három nyertest 

sorsoltunk ki, aki finom zöldség-gyümölcs kosarat kaptak 

ajándékba.  

A díjakat Kotzó László Ősi Község Polgármestere és 

Winterné Holler Mónika, a Kulturális és Sport Bizottság 

elnöke adta át.  

A délután a színpadé volt a főszerep. Rács Richárd szintetizátor- és 

zongorajátékát, Egyed Brigitta színész zenés szórakoztató műsorát 

hallhattuk, majd az Ősi Gólyahír Tánc Egyesület táncát láthattuk. 

Éles István, Magyarország ismert humoristája műsora következett. 

Bemutatkoztak az Ősi Általános Iskola tanulói, karatéval, verssel, 

énekkel és zenével, majd a 4QUALITY Hiphop táncosai léptek 

színpadra. Újabb stílusváltással, a külsővati Vati Fiúk Country Club 

énekeseinek tapsolhattunk a jól ismert Bojtorján, Fonográf és saját 

dalaikra. A vidám dalok után helyi énekes tehetségeink mutatkoztak 

be, Birtalan Dorotea, Pergel Doloresz, Papirovnyik Vivien. Az 

énekesek után az Azureah Tánccsoport hastáncosai léptek 

színpadra, elkápráztatva a közönséget táncukkal, ruháikkal. 

Az estét az Effekt zenekar koncertje zárta.  

 

A falunapi rendezvényeink kiegészítő programjai voltak az 

arcfestés, kézműves foglalkozás, egészségsátor, pünkösdi 

totó, élőcsocsó, ugrálóvár, rodeóbika, trambulin, lufibohóc. 

Nagy sikere volt az MH Bakony Harcikiképző ezred 

lőfegyver és BTR-80 bemutatójának, valamint a 

toborzópontnak.  

 

Ezúton szeretnénk minden támogatónknak, segítőnknek, 

valamennyi közreműködőnek megköszönni a falunapi 

programjainkhoz nyújtott önzetlen segítségét. 

 

Andrási Attiláné 

 
 

Nyitott festőműhely  
 

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy az Ősi Kovács Alkotóműhely továbbra is folytatja a „Nyitott 

festőműhely” programját. A program keretében a meghirdetett időpontban a műhely nyitva áll minden 

érdeklődő előtt. Megtekinthető a festés menete, részt is lehet venni a festésben, majd saját alkotása is 

lehet annak, akit érdekel, kedvet kap a festészethez, és elég kitartó szorgalommal dolgozik.  

A következő alkalom: 2017. augusztus 28. (hétfő) 15.00 – 19.00 óra között a Közösségi Helyiség 

alkotótermében (Ősi, Kossuth L. u. 117.).  

A program minden hónap utolsó hétfőjén kerül megrendezésre. (Az időpont változás jogát az Alkotóműhely fenntartja).  

A foglalkozásra a meghirdetett 15.00 és 19.00 óra között bármikor be lehet kapcsolódni. A foglalkozás a lakosság részére 

ingyenes. Amennyiben eszköze van a festészethez, azt kérem, hozza magával.  

Érdeklődni Kerekesné Erzsike 06-20/828-0489, 88/496-416 telefonszámokon lehet.  

Mindenkit várok nagyon sok szeretettel: Kerekesné Erzsike 



  A MI ÚJSÁGUNK                                                                                                      2017. augusztus        9.o.           
 

 

Bemutatjuk…. 
 

Holler Józsefné, Jutka néni, de nekem csak Anya… 

Úgy érzem magam, mint egy iskolai dolgozat írásakor. Azt hinné az ember, a 

világ legkönnyebb dolga olyan valakiről írni, valakivel riportot készíteni, akit 

az ember születésétől fogva, sőt kicsit még korábbról ismer. Mit kérdezzek, 

amit még nem kérdeztem? Mire milyen választ kapok, amit még nem 

hallottam? Azért nekiveselkedtem, és leírtam, hogy Önök is megismerhessék 

azt az oldalát, amiért az „Ősiért!” kitüntető díjat kapta. 

 

 

Az én korosztályom már talán nem, de az 

idősebbek még emlékezhetnek arra, hogy a 

közéleti munkát, Te már jó 35 évvel ezelőtt 

elkezdted… 

Mivel is? Igen, Tanácstag voltam. Először Ómász 

Miska bácsi idejében, - együtt voltam Baranyai Imre 

bácsival-, majd Jánosi József tanácselnök mellett, 

még bizottsági tagságom is volt. Már akkor is sok 

tennivaló akadt, mi kezdtük el agitálni az utca lakóit 

a közművesítés, a vízhálózat kiépítésére. 
 

Közel álltál az emberekhez? Az Ősiben működött 

régi Tsz-es évek alatt sok személlyel 

megismerkedtem, nagyon sok idős néni, bácsi él 

még emlékeimben. A várpalotai Tsz-központban is 

emberekkel foglalkoztam a munkaügyön. Ezután 

következett az életemben a Csecsemőotthon, majd 

az Idősek Otthona. Peremarton, felejthetetlen 

évek… Mindig emberek vettek körül.   
 

A közösségi tevékenységed, az általad vezetett 

Ősi „Szépkorúak” Nyugdíjas klub vezetésében és 

programjaiban teljesedett ki. Hogyan jött a Klub 

alapítása? Sajnálatos módon, rajtam kívülálló okok 

miatt, idő előtt nyugdíjba kerültem. Hiányzott a 

társasági élet, nagyon örültem, amikor Erdészné 

Erzsi néni mesélte, hogy szeretné, ha valami 

csoportot kialakítanának itt helyben is. 2009-ben, 

azóta elhunyt Kovács Imréné Ilonka segítségével 

alakult meg a nyugdíjas klub, egy civil pályázat 

keretében. Az első éveiben Köröszturiné Erzsike 

vezetésével és az én segítségemmel, majd később 

Erzsikét én váltottam a vezetői poszton. Ide s tova, 6 

éve, Winterné Ancika és Hidvéginé Éva 

támogatásával.  
 

Hány fővel működik a klub? Nagyon büszke 

vagyok arra, hogy a kezdetektől fogva, kilépő szinte 

alig volt, új tagok viszont jöttek, így 30 fő az 

állandó létszámunk.  

 

Milyen a klubélet? Hogyan lehet egy közösséget 

összetartani? Nagyon jó a hangulat az 

összejöveteleinken, sokat beszélgetünk, igyekszünk 

meghallgatni egymást. Ahogy mondják, együtt 

sírunk, együtt nevetünk. Szeretünk ott lenni ahol 

csak lehet, mások rendezvényein, igyekszünk 

segíteni, bár mindenkinek van családja, így néha az 

időnek mi is szűkében vagyunk. Minden évben 

készítünk egy kiállítást. Nagy sikere van, idén kb. 

400-an nézték meg. Kirándulásaink igazi 

csapatépítő tréningek, közben jajgatunk, hogy –„Itt 

fáj!” meg – „Ott fáj!” de senki nem akar kimaradni 

belőle. Látni kellene, ahogy készülünk az Idősek 

napi szereplésre, jókat kuncogunk egymáson, a 

próba végére azért csak összehozunk valamit. A 

farsang is közel ilyen humoros, sok szuper kép 

készült már rólunk, Magyarné Terike a csapat 

(fél)hivatalos fotósa. Elmondhatom, csodálatos 

csapat vagyunk, és irigylésre méltó az 

összetartozásunk. 
 

Mit éreztél, amikor megtudtad, hogy 

kitüntetnek? Amikor Kotzó László polgármester úr 

felhívott és mondta, hogy kapni fogok egy díjat a 

falunapon, hát borzasztóan megilletődtem, hisz 

ekkora meglepetésben és elismerésben még nem 

volt részem az életben. Az ünnepség csodálatos volt, 

a plakett gyönyörű. Nem leszek fiatalabb, de 

igyekszem továbbra is úgy élni, és úgy cselekedni, 

hogy méltó legyek ehhez a kitüntetéshez.  

Szerintem ez zárszónak épp meg is felel, és mi, 

családtagok természetesen mindenben támogatni 

fogjuk!  

 

Köszönöm a beszélgetést Anya! – mondtam, Ő 

rám mosolygott, majd elrobogott Apának 

vacsorát készíteni… 

Winterné Holler Mónika 
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Gólyagyűrűzés 
 

Gryllus Vilmos: Kémény tetején 
 

„Kémény tetején kelepel a gólya. 

Fészkét gallyakból, kis ágakból hordja. 

Belseje néhány puha-pihe szalma, 

gólyafiókák kicsi birodalma. 

De mikorra aztán vége van a nyárnak, 

felnőnek a gólyák, csak az őszre várnak. 

Messzire szállnak, napsütötte délnek, 

övék már az egész világ, mégis visszatérnek.” 

 
A Magyar Madártani és Természetvédelmi Egyesület 

munkatársai már évtizedek óta felkeresik a fehér gólyák 

fészkeit, hogy meggyűrűzzék a fiókákat. Az idei évben is 

ellátogattak településünkre, 2017. június 19-én.  

A fehér gólya valaha magas fákra, később kéményekre, 

templomtoronyra, ma leginkább oszlopokra építi fészkét. 

Ez így van településünkön is, jelenleg 6 fészekben él 

gólyacsalád. Az idei évben 13 kisgólya született, őket 

gyűrűzték meg az Egyesület munkatársai. A gyűrűzést az 

érdeklődő lakosság is megnézhette, ilyenkor kiemelik a 

fészekből a kicsiket, s számmal ellátott gyűrűt kapnak, 

amely alapján vándorlásuk során figyelemmel lehet őket 

kísérni. 

Büszkék lehetünk arra, hogy településünkön él Várpalota és 

környéke gólyapopulációjának több, mint 40 %-a. 

Továbbra is vigyázzunk rájuk, hogy ez a szép madár, amely Ősi község címerében is megtalálható, minden évben 

visszatérjen hozzánk, s kelepelésével köszöntse kis falunkat.  

Andrási Attiláné 
 

 
 

Összefogás a bajban 
 
2017. július 11-én éjszaka villámcsapás következtében 

kigyulladt községünk egyik Béke utcai háza. A bentlakó 

család és a szomszédok lélekjelenlétének köszönhetően 

személyi sérülés nem történt, a házban lakók ki tudtak 

menekülni az égő házból. A szomszédok összefogtak a család 

elszállásolásában, ellátásában e nehéz helyzetben, s a tűz 

oltásában is segédkeztek a tűzoltók kiérkezéséig.  

Kotzó László Polgármester úr is a helyszínre sietett, felajánlva 

a segítséget. Ősi Község Önkormányzata az udvar 

takarításában, a romok, a kiégett bútorok, az égett törmelék 

elszállításában nyújtott segítséget a családnak.  

 
Andrási Attiláné 

 
 

Az Óvodából jelentjük…. 
 

 

Új udvari játékkal bővült az Ősi Gólyafészek Óvoda.  

A hajót kis kalózok vették birtokba, mindenki nagy 

örömére. 

Az Óvoda ezúton is megköszöni minden segítőnek, 

támogatónak a munkáját.  
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Ősi Dalkör hírei 
 

„….amíg egy nép énekel, messzire hallatszik, hogy létezik…” 
 

A keszthelyi Dalünnepet 2 évente rendezik meg. Igén az V. Dalünnep június 23-24-én került megrendezésre, melyen 57 

kórus, közel 1800 énekes vett részt nagyon magas színvonalon.  

Két évvel ezelőtt az Ősi Dalkör is részt vett ezen a csodálatos ünnepségen. Ennek kapcsán a szervezőktől ismét meghívást 

kaptunk. 

Két helyszínen folyt a kórusok bemutatkozása, minősítése. Az egyházi kórusok bemutatója a Fő téri plébánia 

templomban, a világi kórusoké pedig a Balaton Múzeumban zajlott. 

Hosszú ideje a Dalkör nagy erőbedobással dolgozott, hogy mindenben megfeleljünk a nagyon magas színvonalú 

követelményeknek. 

A kórusok bemutatkozása két napon keresztül (reggeltől-estig) volt hallható. Csodálatos meghitt 2 nap volt! 

Keszthely főtere, sétáló utcája nappal és éjjel tele volt éneklő kórusokkal és persze nem kevesebb hallgatósággal! 

Az eredményhirdetésnél kicsit lehangolódtunk. A Dalkör ismét Bronz minősítést kapott! 

De nem adjuk fel! A nagyon magas színvonal láttán erre is büszkék vagyunk! 

A Dalünnep zárásaként az 1800 tagú kórus a Fő téren közös 

énekléssel búcsúzott, majd elindul (rendőri felvezetéssel) 

énekelve fáklyákkal a Balaton-partra, ahol az összkar Kodály 

Zoltán gyűjtéséből éneket. Csodálatos, gyönyörű és megható 

volt. Ezek a minősítők lehetőséget adnak a tapasztalatcserére, 

barátságok kötődnek, lázasan cserélgetjük a kottákat. Sokat 

tanulunk! 

 

Ezúton köszöni az Ősi Dalkör minden támogatónak a 

segítségét, a biztatást. 

Köszönet Bohár Beatrixnak, hogy a munkája mellett időt 

szakít ránk és felkészít bennünket, valamint köszönet a Dalkör 

minden tagjának, akik szabadidejükben lelkesen készülnek 

minden fellépésre, megmérettetésre. 

Büszkék vagyunk arra, hogy tovább öregbíthettük Ősi község 

hírnevét.  

Kerekes Miklósné 

 
 

Ősi „Andreotti” S.E. hírei 
 

2017. május végén befejeződtek a 2016-2017. évre kiírt 

bajnokságok, melyben csapataink játszottak. Felnőtt férfi és 

női csapataink pihenőre tértek. 

8 éves utánpótlás csapatunk meghívást kapott 

Szentkirályszabadjára egy jól megszervezett kupára, melyet 

meg is nyert. Ezután június 10-én ismét utánpótlás kupa 

következett, hazai pályán, melyen kis csapatunk II. 

helyezést ért el. Utánpótlás 13 éves lányainkat Tapolcára 

hívták meg. Nagy sikerű mérkőzéseket játszottunk, ahol III. 

helyezést értünk el.  

Kézilabda tábort szerveztünk 9-13 évesek részére, mely 

nagy sikert aratott. Ez a tábor két hétig tartott. 

Nemzetközi kézilabda tornának (DÁN Kupa) az Ősi 

Sportközpont adott helyet, melyet egyesületünk szervezett, melyben segítséget nyújtott az „Ősiért!” Egyesület, a 

Polgárőrség. Köszönet érte! 

Dániából érkezett csapatok, vezetők, edzők, játékosok magas fokon 

értékelték Ősit, melyre büszkék vagyunk. 

7-9 éves fiú és lány játékosaink öt napos táborban sok újdonságot 

sajátítottak el és kiválóan érezték magukat. Egy kis pihenő után újra a 

felkészülésé a főszerep, hiszen kezdődnek az új bajnokságok. 

 

Továbbra is várjuk a kézilabdázni vágyókat. 

Horváth Zoltán elnök 



ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
ISSN szám: 2061-7593 

Felelős szerkesztő: Andrásiné Marton Mónika     Szerkesztő Bizottság: Andrási Attiláné, Winterné Holler Mónika 
 

Korábbi számok: http://osikozseg.hu/mi-ujsagunk/eddigi-kiadasok 

12.o.     2017. augusztus                                                                                                           A MI ÚJSÁGUNK   
 

Ősi Petőfi Sportkör 
 

26 év! Ennyi időt kellett várni és évről évre újra 

felállni, küzdeni, hogy 1991 után 2017-ben felnőtt 

csapatunk ismét bajnoki címet ünnepelhessen. De ez 

már mind történelem hisz már készülhetünk az új 

szezonra.  

A 2017/2018-as idényben egyesületünk négy csapattal 

képviselteti magát. Felnőtt és ifjúsági együttesünk 

továbbra is az MTD Hungária Veszprém megyei 

másodosztályban folytatja. Újra elindítjuk az U14-es 

korosztályú serdülő csapatunkat is, akik a Veszprém 

megye, U14 keleti csoportjában mérkőznek majd meg 

ellenfeleikkel. Az Ősi Öregfiúk csapata továbbra is a 

Fejér megyei Öregfiúk bajnokságban lépnek majd 

pályára.  

 

A bajnokság kezdési időpontjai: 

 Veszprém megyei II. osztály: augusztus 25.-26. 

 U14 Kelet: szeptember 7.  

 Fejér megyei öregfiúk bajnokság: augusztus 25. 

 

A bajnokság mellett felnőtt csapatunknak helyt kell állnia a Magyar Kupában, illetve a Veszprém Megyei Kupában is.  

A Magyar Kupa első fordulóját augusztus 2-án (szerda) játssza együttesünk. Hazai pályán fogadjuk a megyei első 

osztályú Balatonalmádit.  

A Veszprém megyei Kupában a negyedik fordulóba (augusztus 30-án) csatlakozunk.  

 

Július 25-én a játékosok megkezdték a felkészülést a következő idényre, amelyre továbbra is várjuk szurkolóinkat mind a 

hazai, mind az idegenbeli mérkőzéseinkre!  

Balogh Ádám 

 

 
 

 

 

 

 

Az Ősi Községi Könyvtár, Ősi Polgárőrsége és az „Ősiért!” Egyesület 2017. augusztus 12-én (szombat) 9.00 – 

12.00 óra között játékos közlekedésbiztonsági napot szervez az Ősi Közösségi Parkban gyermekeknek, játszani 

szerető felnőtteknek, melyre minden érdeklődőt szeretettel várnak! 

 

 
 

A Vadrózsa Citerazenekar tisztelettel meghív minden érdeklődőt a 2017. augusztus 26-án (szombat) 10.30 

órától az Ősi Közösségi Parkban megrendezésre kerülő Nyárbúcsúztató Népzenei Fesztiválra.  

 

A rendezvények részletes programjáról és időpontjáról a szervezők plakátokon értesítik  

Tisztelt Lakosainkat! 
 

 

 

 

 

 

 
 

 


