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Október 1-jét az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította az Idősek Világnapjává. Ennek a korosztálynak a 

tiszteletéről szól ez az ünnep. Az újság hasábjain is szeretnénk kifejezni köszönetünket, tisztelettel köszöntjük 

szépkorú lakosainkat. Köszönjük, hogy felneveltek, útnak indítottak bennünket az ÉLET útján. Köszönjük a 

sok jót, vidámságot, gyengédséget, szigort, ölelést.  

 

Ősi Község Önkormányzata szeretettel várja 65 év feletti lakosait 
 

2017. november 10-én (péntek) 15.00 órai 
 

kezdettel az Általános Iskola éttermében megrendezésre kerülő Idősek napi ünnepségre. 

Önkormányzatunk ez úton is szeretné kifejezni  

megbecsülését, köszönetét időskorú lakosai felé. 

 

 

Legrand: Az idősek tisztelete 

 

Amíg fiatal vagy, 

Sosem gondolsz arra, 

Hogy eljön az ősz is, 

S elszállnak a darvak. 

 

Amíg fiatal vagy, 

Nincsen sosem gondod, 

Nem érdekel semmi, 

Csak a saját dolgod. 

 

Pedig gondolnod kell, 

Azon sok emberre, 

Akik annyit tettek, 

S jártak a kedvedbe. 

 

Legalább e napon, 

Jussanak eszedbe, 

 

 

 

 

 

 

Legyél hálás nekik, 

S ne legyen feledve. 

 

Szüleid, akik az 

Életedet adták, 

Nagymamák, nagyapák, 

Ne legyenek árvák. 

 

Tanítóid, kiktől 

Csak a jót tanultad. 

Gondolj szeretettel 

Tiszteleted rójad. 

 

Törődjél és szeress, 

Mindenki azt mondja: 

Hogy amennyit most adsz 

Annyit kapsz, majd vissza! 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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… hogy jó úton járjunk 
 

A közmunkaprogram keretében 

foglalkoztatott munkatársak bevonásával, 

augusztus közepén megkezdődött a Béke 

utca páratlan oldalán lévő gyalogjárda 

felújítása. Az érintett járdaszakaszon 

végzett munkát október hónapban 

átmenetileg felfüggesztjük, de terveink 

szerint a járda felújítását  jövő évben 

folytatni fogjuk.  

Türelmüket, megértésüket és a munkálatok 

során nyújtott segítségüket ezúton is 

köszönöm! 

Kotzó László polgármester 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Ismét megvalósul egy álmunk… 

 

Tájékoztatjuk a Tisztelt Lakosságot, hogy várhatóan október második hetétől megkezdődik az Ősit Várpalotával 

összekötő közút felújítása. Idén a tervek szerint külterületen a falu határától kb. fél kilométer távolságig, 

belterületen a Kossuth utca egészén át a Ladányi utcai kereszteződéséig készül majd el az aszfaltozás. A várpalotai 

út teljes hosszban történő felújítása várhatóan a jövő évben befejeződik. A közlekedők szíves türelmét és megértését 

kérjük a munkálatok idejére!  

      Kotzó László polgármester 

 

… egy sikeres pályázat, ahol 54 millió forintot nyertünk  
 

Ősi Község Önkormányzata 54 millió forintot nyert a konzorciumi szerződés keretében benyújtott EFOP 1.5.2. -

16-2017. pályázaton. A „Humán szolgáltatások fejlesztése térségi szemléletben” c. pályázati forrásból 2018.01.01-

2019.12.31-ig megvalósításra váró fejlesztések, programok:  

 konditeremet kialakítása, berendezése, sportöltözők bútorzata, térfigyelő kamerák kiépítése, wifi pont 

(ingyenes internetezés) kialakítása,  

 falunapi programok, e.ü. szűrővizsgálatok, sportágak bemutatása, előadások, játszóház, tanösvény 

kialakítása, fafaragó tábor, fogathajtó versenyek szervezésére 

A pályázati forrás – a fentieken túl - egy fő, koordinátor személyi juttatásait is fedezi.  

Kotzó László polgármester 

Feka Lajos 

Lukács Tamás és Bányász János A felújított járda 



  A MI ÚJSÁGUNK                                                                                                           2017. október       3.o.           

 

 

…és még egy sikeres pályázat, ahol 44 milliót nyertünk 

 

Önkormányzatunk sikeresen pályázott az adósságkonszolidációban részt nem vett települések számára 2016 

évben kiírt BM felhívásra, mely során községünk 44 millió forint, vissza nem téritendő támogatásban részesült. 

Az elnyert tamogatást Képviselő-testületünk új ravatalozó építésére, a Posta előtti járdaszakasz térkövezésére, a 

Polgármesteri hivatal tetőcseréjére és a Településrendezési terv elkészítésére kívánja fordítani. 
 

 Ravatalozó építése 

A községi temetőben várhatóan még ebben az évben 

átadásra kerül a kor követelményeinek és a jogszabályi 

feltételeknek egyaránt megfelelő, új ravatalozó épülete. 

Az épületben halott-hűtő, előkészítő, tároló, papi öltöző, 

egy személyzeti és két, külső térre nyíló, 

akadálymentesített mosdó kerül majd kialakításra. A 

terveket – a Képviselő-testület megbízása alapján - a 

várpalotai székhelyű EMMERICH Építész Stúdió 

készítette.  

 

 

Önkormányzatunk a hatósági eljárást követően megkapta 

a ravatalozó jogerős építési engedélyét. Az épület tervezett 

költsége bruttó ~ 25 millió Ft, melynek fedezete – az 

elnyert központi támogatásból - az önkormányzat 

rendelkezésére áll.  

A beszerzési szabályzat alapján lefolytatott pályáztatást 

követően Képviselő-testületünk, a várpalotai székhelyű 

VÁR-TOP-V. Bt-t bízta meg a ravatalozó építésének 

kiviteli munkálataival.  

 

 Térkövezés 

A képviselő-testület a Kossuth utcai temető-bejáró, és a virágbolt közötti járdaszakasz térkövezését            

-  a beérkezett ajánlatok figyelembevételével, bruttó ~ 2 millió Ft díj ellenében, a Colas Út Zrt-től rendelte meg. 

A járdaszakasz átadásának végső határideje 2017. november 30. 
 

 Tetőcsere 

A képviselő-testület a Polgármesteri hivatal balesetveszélyessé vált tetőszerkezetének felújítását                           

- a beérkezett ajánlatok figyelembevételével -  bruttó ~ 9 millió Ft díj ellenében, a Vár-Top-V Bt.-től rendelte 

meg. A tetőcsere átadásának végső határideje 2017. november 30. 
 

 Településrendezési terv 

Az önkormányzatokat jogszabály kötelezi a helyi településrendezési terv elkészítésére, felülvizsgálatára. A 

településfejlesztési terv és a hozzá kapcsolódó helyi építési szabályzat a község jövőbeli fejlődésének építési 

szabályait tartalmazza. A képviselő-testület a településrendezési terv elkészítését bruttó ~ 8 millió Ft díj 

ellenében, a Pápai Építész Stúdió Kft-től rendelte meg. A terv elkészítésének végső határideje 2018. június 30. 

                 

              Kotzó László polgármester 

 

 



4.o.     2017. október                                                                                                                A MI ÚJSÁGUNK   
 

Adategyeztetés temetőnyilvántartáshoz 
 

A községi temetőre vonatkozóan Önkormányzatunk, mint 

fenntartó és üzemeltető sírhely-nyilvántartást vezet. A 

temetővel kapcsolatos valamennyi ügyintézés az Ősi 

Polgármesteri Hivatalban történik. A temetőről térkép 

és digitális nyilvántartás készült, az egyes sírhelyek 

egyedi jelölést kaptak. A nyilvántartás tartalmazza 

sírhelymegváltás időpontját, a megváltás lejárati idejét, a 

használatra jogosult nevét, elérhetőségét, illetve az egyes 

sírokban nyugvók részletesebb adatait. A korábbi egyházi 

tulajdonosok által számunkra átadott, és a síremlékeken 

olvasható adatok nyilvántartásunkhoz nem elegendőek. 

Az egyes sírok felett rendelkezésre jogosult személye (aki 

a sírhelyet megváltotta, gondozza), értesítési címe 

többnyire nem áll rendelkezésre. Csak részben 

beazonosítható az egyes sírokhoz a megváltási idejének 

lejárata is.  

Ezért kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy a 

felsorolt adatok térképi és nyilvántartási egyeztetése 

érdekében keressék fel az Ősi Polgármesteri Hivatalt. 

A személyes egyeztetésre kijelölt ügyfélfogadási 

időpontok: minden héten kedden és csütörtökön 

délelőtt 9.00-10.00, délután 14.00-15.30 óráig. Illetékes 

ügyintéző: Andrási Attiláné (távollétében: Andrásiné 

Marton Mónika jegyző). Előzetes telefonos egyeztetési 

lehetőség: 88/496-192/18. mellék. Kérdéseikre e-mailen is 

felvilágosítást nyújtunk, ebben az esetben megkeresésüket 

kérjük a ph.osi@invitel.hu címre szíveskedjenek 

megküldeni. Személyes egyeztetésre szíveskedjenek 

magukkal hozni amennyiben rendelkezésükre áll a 

korábbi megváltást igazoló iratot is.  

Az adategyeztetés folyamatosan végezzük, a 2018. 

február 28-ig terjedő időtartamig.  

A lejárt sírhelyek újraváltására 2018. évben lesz 

lehetőség, erről az a rendelkezésre jogosultakat 

értesítjük.  

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. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a temető rendjének 

biztosítása érdekében csak bejelentést követően van 

lehetőség síremlék állításra is! A síremlék állításához 

minden esetben bejelentés, önkormányzati engedély 

szükséges, de díjfizetési kötelezettséget nem jelent! 

 

Települési Arculati Kézikönyv készül 
 

 

A településkép védelméről szóló 2016. évi LXXIV. 

törvény rendelkezései alapján Önkormányzatunk is 

köteles a közigazgatási területre kiterjedően egy 

szemléletformáló célt szolgáló ún. Településképi 

Arculati Kézikönyvet (TAK) elkészíttetni, majd ezt 

követően a településképi követelményeket meghatározó 

településképi rendeletet alkotni. A törvény egyik célja a 

hazai községek sajátos településképének védelme, az, 

hogy a helyi közösséget bevonva meghatározásra 

kerüljenek lakókörnyezetünk alakításának főbb ajánlásai, 

követelményei, mindez a helyi közösség széles körű 

bevonásával, véleményének kikérésével.  

A TAK tartalmi követelményei: A település bemutatása 

(általános településkép, település- karakter), örökségünk, 

a településképi szempontból meghatározó építészeti, 

műemléki, táji és természeti értékek, településképi 

jellemzők, a településképi szempontból meghatározó, 

eltérő karakterű területek lehatárolása, a településkép, 

arculati jellemzők és településkarakter bemutatásával. Itt 

kerülnek meghatározásra a településkép minőségi 

formálására vonatkozó ajánlások: építészeti útmutató, 

közterületek településképi útmutatója - utcák, terek, 

közparkok, közkertek. Része a TAK-nak a jó példák 

bemutatása: épületek, építészeti részletek (ajtók, ablakok, 

tornácok, anyaghasználat, színek, homlokzatképzés), 

kerítések, kertek, zöldfelületek kialakítása, sajátos 

építményfajták, reklámhordozók, egyéb műszaki 

berendezések, esetlegesen beépítési vázlatok is 

szerepeltethetők.  

Ebbe a munkába az Önkormányzat partnerként vonja be a 

lakosságot, az Ősiben működő civil szervezeteket, 

egyházakat.  

Ez úton kérjük a lakosságot, hogy amennyiben segítséget 

kívánnak nyújtani a Településképi Arculati Kézikönyv 

készítésében, illetve javaslatuk van a településkép, arculat 

jövőbeni kialakítására, azt írásban jelezzék 

Önkormányzatunk felé az Ősi Polgármesteri Hivatalhoz, 

e-mailben (ph.osi@invitel.hu) vagy levélben (8161 Ősi, 

Kossuth L. u. 40.).  

A későbbiekben a helyben szokásos módon és a lakossági 

fórumon is tájékoztatást nyújtunk Önöknek. 

 
Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 

 
 

Az őszi kerti munkák kapcsán felhívjuk lakosaink figyelmét a tűzgyújtás szabályaira 
 

A Képviselő-testület avar és kerti hulladék égetésének szabályairól szóló 14/2015. (XII. 08.) önkormányzati rendelete 

tartalmazza belterületi égetési szabályokat, ezek: 

 égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezhet, 

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

 az égetett kerti hulladék nem tartalmazhat más kommunális vagy ipari eredetű hulladékot, közé 

környezetszennyező anyag, műanyag, háztartási hulladék ne kerüljön, 

 az égetés száraz kerti hulladékkal, kis adagokban, szélcsendes időben történhet. 

 Nem égethető kerti hulladék vasárnapokon és ünnepnapokon, közintézmények 100 méteres körzetében azok 

működésének időtartama alatt, valamint tűzgyújtási tilalom alatt. (folytatás az 5. oldalon) 

mailto:ph.osi@invitel.hu
mailto:ph.osi@invitel.hu
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Külterületen, mezőgazdasági területen a Veszprémi Katasztrófavédelmi Igazgatósághoz benyújtott, külterületi 

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

Szeptember hónapban az országos tűzgyújtási tilalom megszűnt, jelenleg tűzgyújtási tilalom nincs érvényben. 
 

Kérem, hogy a korlátozások betartása mellett mindig legyenek figyelemmel a környezetükben élő lakótársaikra, az 

égetést mindig a jó szomszédi viszonyok megtartására figyelemmel végezzék. 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a tűzgyújtási szabályok megszegése a környezetvédelmi és lakossági érdekek 

érvényesülése érdekében bírság kiszabását vonja maga után! 
 

A kül- és belterületi részletes tájékoztató olvasható honlapunkon: www.osikozseg.hu 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 
 

 

Közlekedésbiztonsági nap a civil szervezetek összefogásával Ősiben 
 

Ismét megrendezésre került településünkön 2017. augusztus 12-én a 

közlekedésbiztonsági nap. A hagyományteremtő programot az „Ősiért!” 

Egyesület, az Ősi Polgárőrsége Egyesület civil szervezetek és Ősi Községi 

Könyvtár együttműködésével a szabadidő parkban tartottunk. Kicsit szeles, de 

napsütéses napon a 9 órakor kezdődő programon a jelenlévő civil szervezetek 

lelkes tagjai, gyermeknek és felnőttnek egyaránt érdekes foglalkozások keretében 

aktív 3 órát töltött el. A részvevőknek zsíros kenyeret és üdítőt biztosított az 

„Ősiért!” Egyesület és Könyvtár, valamint kifestőkkel és népi játékokkal álltak az 

érdeklődők rendelkezésére. A Polgárőr Egyesület a Veszprém Megyei 

Polgárőrségek Szövetségétől KRESZ parkot szerzett be, amit nagy érdeklődéssel 

és örömmel vettek birtokba a gyermekek. Továbbá bemutatták a polgárőrök 

szolgálati eszközeit (távcsövek, jelvények, URH 

rádiók, forgalomirányító tárcsák), valamint az 

Országos Polgárőrségek Szövetségétől és a 

Magyar Labdarúgó Szövetségtől pályázaton nyert 

2db URH rádiót, amit ki is próbálhattak a park 

területén.  10 órakor megérkezett a Pétfürdői 

Hivatásos Tűzoltó parancsnokság autója a 

gyermekek nagy örömére. Gyermekek, felnőttek 

egyaránt hallgatták és figyelték a színvonalas 

bemutatót, majd birtokba vehették az autót. A 

rendezvény ideje alatt KRESZ totót lehetett 

kitölteni, a résztvevők között kerékpár 

közlekedésbiztonsági eszközöket (első- hátsó 

lámpát, prizmákat, csengőt) osztottunk ki.  Ezúton köszönjük a rendezvény 

lebonyolításában nyújtott segítséget Ősi Község Önkormányzatának, a Pétfürdői 

Hivatásos Tűzoltó Parancsnokságnak és az Országos Polgárőr Szövetségnek.   
 

Józsa Gábor Tamás Ősi Polgárőrsége Egyesület Elnöke 
 

 
 

Így búcsúztunk a nyártól… 
Gyermekkori álmunk vált valóra 2017. augusztus 26-án megrendezésre került 

Nyárbúcsúztató fesztiválunkon, ahol a 6 Báthory fiútestvér először lépett színpadra 

egyszerre. Az elmúlt évek meghívásait viszonozhattuk végre az ország több 

pontjáról érkező népzenei csoportoknak. Hatalmas összefogással és sok segítséggel 

valósíthattuk meg a rendezvényünket, amiért mindenkinek végtelenül hálásak 

vagyunk.  

A nap folyamán 11 csoport mutatkozott be színpadunkon. Színvonalas műsorokat 

hallhattunk többek között a veszprémi Betty és Barátai, az inárcsi Tremoló 

citerazenekar, a keceli Bogárzó citerazemekar, a bócsai Citerazenekar, a 

jánoshalmai Pöndölösök, a szili Linkószer citerazenekar, a bogyoszlói Férfidalkör, 

az Ősi Dalkör, a kiskunhalasi Szilaj citeranekartól. Külön megtiszteltetés volt 

köszönteni Szerbiából érkező barátainkat a zentai Délibáb MME Citerazenekar 

tagjait. (folytatás a 6. oldalon) 
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Vendégeinket a délelőtt folyamán a kultúrházban fogadtuk, később 

lovaskocsikkal, traktorokkal vonultunk fel a szabadtéri színpadhoz 

zenével, énekkel. A színpad mellett az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas klub 

kézműves remekeit csodálhatták meg az érdeklődők, és Ősi egyik 

jellegzetes ételét is megkóstolhattuk, a paprikás hajtókát. Nekik is 

köszönjük önzetlen felajánlásukat. Külön köszönet az „Ősiért!” 

Egyesület tagjainak a fáradozásaikért. Végtelenül hálásak vagyunk 

Andrási Attiláné Erikának a rengeteg segítségért, nélküle nem jöhetett 

volna létre a rendezvényünk.  

A műsorok után a kultúrházban vendégelhettük meg barátainkat 

pogácsával egy ízletes gulyással és süteményekkel, amit szintén köszönünk a felajánlóknak.  

Vacsora után mulatság következett, este 22:00-kor búcsúztunk el utolsó vendégeinktől.  

A visszajelzések alapján mindenki nagyon jól érezte magát községünkbe, szívesen jönnek máskor is. Büszkék 

vagyunk, hogy Ősi színeit képviselhetjük az ország számos pontján. Jövő augusztus végén ismét találkozunk. 
                 

      Báthory Tamás Vadrózsa Citerazenekar 

 
 

Az Ősi Kovács Alkotóműhely – ŐKAM – hírei 
 

A Cserhát Művészkör minden évben fontosnak tartja, hogy nagy személyiségekről emlékezzen meg, így ismét írt ki 

pályázatokat az egész ország területére. Mi, az ŐKAM tagjai a szabadon választott téma, HARMÓNIA címmel 

voltunk érdekeltek. Az Alkotóműhely néhány tagja pályázatot küldött fel Budapestre erre a témára, és mint minden 

alkalommal, most is sikerrel jártak. 

Az idén a szokásosnál korábbra esett a pályázatok beküldésének határideje, ami 2017. augusztus 15-e volt. A 

díjátadás szeptember 9-re esett, az Erzsébet-ligeti Színházban, ahol komoly díjakat, okleveleket vehettek át a 

sikeresen pályázók. Az ŐKAM pályázó tagjai mindegyike kapott elismerést! 

A festők közül Jónás Zsike – Nívódíjas festőművész oklevelet. A költők közül W. Holler Mónika – Nívódíjas költő 

oklevelet, Tóthné Göndöcs Ildikó – József Attila emlékdíjat. Vajda Ferenc grafikus, szobrász, festőművész pedig 

Cserhát Art-díjban részesült. 

A díjazottaknak szívből gratulálunk és további sikeres munkát kívánunk! Köszönjük, hogy tovább öregbítették Ősi 

község hírnevét. 

 
Az Ősi Kovács Alkotóműhely meghívást kapott Győrbe, egy nagyszabású kiállításra. A Győri Művészeti Fesztivál 

keretében az Alkotóműhely tagjai; festők, írók, költők, zenészek és énekesek képviselik Ősit. Ez hatalmas 

megtiszteltetés a Műhely és Ősi község számára. 

Ezúton is köszönjük a Győrieknek, hogy ránk gondoltak! Köszönjük a Műhelytagoknak, hogy ilyen színvonalas 

programsorozatban megállják a helyüket. 

             Kerekes Miklósné 
 

 
 

Doktor Mancsok a Községi Könyvtárban 
 

2017. szeptember 16-án az Ősi Könyvtár vendégei voltak a Doktor Mancsok Alapítvány munkatársai, Márta és 

Anikó, akik terápiás kutyákkal érkeztek hozzánk.  

A jelenlévők nagy örömére a kutyusok nagyon 

szerették, hogy játszanak velük, tűrték a 

kényeztetést, a csipeszezést, a jutalomfalatot. 

Köszönöm mindenkinek, aki eljött.  

Nekem nagy élményt szerzett ez a délelőtt. Ezen a 

napon ismét megtanultam és szerintem mindenki, 

aki jelen volt, nem hiába mondják, hogy a kutya az 

ember legjobb barátja. Ez így van. Az a szeretet, 

ahogy a kutyusok néztek a velük játszó gyerekekre 

és felnőttekre, türelemmel voltak mindenki felé, ezt 

bebizonyította. Köszönöm!                                                          Andrási Attiláné könyvtáros 
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Szüreti felvonulás 
 

Szeptember 23-án nagy izgalommal készültünk, vajon esőmentes időnk lesz-e a szüreti felvonulásra. Az eső egy 

picit szemerkélt egy órakor, amikor a szüreti felvonulók a kultúrház udvarán gyülekeztek, de csak ennyi volt az eső 

szerencsére. Kicsik és nagyok, fiatalok és idősebbek szép számmal indultunk el nótázva, hogy a faluban 

megmutassuk örömtáncunkat, énekünket.  

Hagyományainkat követve idén is Báthory Tamás és Báthory Balázs citerázott és 

nótázott jókedvűen a zenész-lovas kocsin, akiket Winter Kornél kísért dobbal. A 

felvonulás elején a bíró-bírónét szállító hintó és lovasok mentek, akik 

ostorpattogtatással jelezték, hogy közeleg a felvonulás. A vidám csapat hat helyen állt 

meg a faluban, hogy eljárja, bemutassa műsorát. A kisbíró - évek óta Winter Kornél - 

kidobolta a híreket, és invitálta a közönséget az esti bálba. Először a nagycsoportos 

óvodások táncolták el az óvó nénikkel táncukat, nagy sikernek örvendve. Őket követve 

a kibővült Gólyahír Táncegyesület műsorát láthattuk, akiket idén is Szöllősi Edina 

tanított be. Záró produkcióként a Dalkörtől hallhattunk pajzán nótákat. A 

felvonulóknak idén is kedveskedett meglepetéssel az Ági Bolt, a Pizza Bár és a 

Nyugdíjas Klub. Szívesen kínáltak bennünket süteménnyel, innivalóval és gyümölccsel. 

Nagyon hangulatos és ötletes „díszletet” készítettek üzleteik előtt a tulajdonosok és segítőik. Köszönjük szépen a 

szíves vendéglátást, nagyon hálásak vagyunk érte, jól esett ez a figyelmesség! 

A lovas kocsik, hátas lovasok kíséretében ½ 6 körül értünk vissza a 

kultúrhoz, ahol finom gulyással várt bennünket Domjánné Erika. Az 

útvonalat a polgárőrség biztosította, ha kellett elterelték, megállították a 

forgalmat a felvonulók biztonsága érdekében. Az esti bálban a jó zenét 

Szőke János és Szőke Csaba szolgáltatta, ahol reggelig szólt a talp alá 

való zene, és jó kedvvel mulattak a bálozók. A tombola 

főnyereményeként kisorsolásra került 2 db 3 fős 7 éjszakára szóló 

szállásutalvány Görögországba és egy nagyon szép festmény. A 

szerencse egyik kegyeltje épp a bíróné lett. 

Nagyon szépen köszönöm a felvonulóknak, táncosoknak, Farkas Pálnak 

és lovas barátainak a hintós fogatokat, a helyi és vidéki hintósoknak, 

lovasoknak, lovas kocsisoknak a részvételét, a segítőknek, szervezőknek pedig a munkáját, illetve aki 

támogatásával, tombola felajánlással, vagy bármi módon hozzájárult a rendezvényünk lebonyolításához. Köszönet: 

Androméda Travel Utazási Iroda, Ősi Község Önkormányzata, „Ősiért!” Egyesület, Pannon Sütő Kft, Polgárőrség, 

Hári István, Kerekes Miklósné Erzsike, Kerekes Miklós, Kertész Sándor, Ódor Bernadett, Práger Imre, Kovács 

Józsefné, Tóth Ferencné Ildikó, Kovács Zoltán, Toronyi Györgyné, Rózsahegyi Róbert, és esetleg akit véletlenül 

kihagytam. 

Köszönök minden segítséget és támogatást! Veletek, nélkületek, a segítségetek nélkül nem jöhetett volna létre e 

hagyományápoló rendezvény! 

A szervezők nevében: Rózsahegyi Róbertné Ildi 

 
 

Kutyás foglalkozás 
 

Szabó Éva vagyok, állatmentő, állatvédő. Közel 30 éve 

foglalkozom kutyákkal, rehabilitálok kutyusokat, valamint 

rottweiler fajtamentéssel foglalkozom. Sok-sok éves 

tapasztalatom alapján született meg az ötlet, hogy a környező 

településeken kutyás klubokat, tréningeket szervezzek. Ezeken a 

tréningeken a gazdik és a kutyák együtt tanulják meg az 

alapvető szocializációt, kutyával való együttélést, alap 

engedelmességi dolgokat közösen, játékos, élvezhető munka 

során. És mindezt tehetik úgy, hogy részvételükkel és a jelképes 

részvételi díjjal az állatvédelmet támogatják, a mentett, kóbor 

állatok ellátását, orvosi kezeléseiket segítik.  

A klubfoglalkozásos tréningekre folyamatosan, Ősiben minden 

szombat délelőtt 9,30-tól a focipálya melletti füves részen kerül 

sor, ahová minden érdeklődő kutyagazdit szeretettel várunk. 
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„Itt van az ősz, itt van újra, s szép, mint mindig énnekem…” 

avagy helyzetjelentés a Gólyafészek Óvodából 
 

Ez az ősz sem kezdődött másképpen az ősi Gólyafészek Óvodában, mint máskor. A júniusban kirepült kisgólyáink 

már az iskolapadban ülnek. Büszkék vagyunk rájuk, mert sok jót hallunk felőlük. Óvodai „fészkeink” pedig 

megteltek újra „régi-új” fiókákkal… Ezt az évet 83 kisgyermek kezdte meg intézményünkben. Nagy örömünkre 

szolgál, hogy bár lejárt a mandátuma, újraválasztását elfogadta és vezető óvónőnk maradt újabb 5 évre Lőkös 

Kálmánné. A nagycsoportot idén Horváthné Tar Erika és Újvári Ágnes óvónők vezetik, munkájukat Szabó Nóra 

segíti dajkaként.  A középső csoport óvónői: Csala Ilona és Tóth Anett, dajkájuk Práger Imréné, Gizi néni. A 

kiscsoportot Hegedüs Györgyi és Pilka Zsoltné, Magdi néni fogadta ebben az évben, munkájukat idén is Kenéz 

Józsefné, Franciska néni segíti. Óvoda-bölcsődei mini csoportunkban Lőkös Kálmánné, Kati néni várta a piciket 

óvónőként és Veres Jánosné, Zsuzsa néni gondozónőként, segítőik: Szalai Ferencné, Kriszti néni dajka és Kenéz 

Rita pedagógiai asszisztens.  

Az óvodában még sírástól hangosak a folyosók reggelente. Az édesanyjuktól frissen leszakadt kicsik keresik még a 

biztonságot az új „fészekben”, de lassan..  egyre könnyebb lesz az elválás, és ők is megszokják a közös napirendet, a 

még idegennek tűnő társakat, felnőtteket, s megtanulják, milyen jó is az óvodai/bölcsődei élet itt, a Gólyafészek 

Óvodában. 

Nagycsoportosainkon  már most látszik, mennyivel érettebbek lettek ezalatt az egy nyár alatt a többieknél… és már 

most szeptemberben is sokan az iskolát várják. De mennyi minden történik még addig! Immár mögöttünk egy őszi 

kirándulás, a szüreti felvonulás, a Mihály nap… Eseményeik élményei tovább lendítenek, és csak úgy röpülnek a 

napok, hetek, mintha csak szárnyakat kapnának a sok színes közös óvodai programtól. 

Szeretem ezt a „fészket”, ahogy mindannyian, akik itt dolgozunk. Telt szívvel és lelkesen indulunk neki egy újabb 

évnek, s csak remélni tudjuk, hogy bírjuk erővel mindazt véghezvinni, amit idén is beterveztünk magunknak!  

 

 

Mihály napi vigadalom a Gólyafészek Óvodában 
 

Idén is kegyes volt az ég óvodánkhoz és napsütéses, szép időben 

ünnepelhettük a hagyományossá vált Mihály napi vásárunkat. 

 

A régiek már tudják, nálunk szeptember 29.  nagy nap! Játékkal, 

kalandos feladatokkal idézzük meg egy kicsit a régi időket, 

elevenítjük kicsit a vásári hangulatot, így köszöntve Szent Mihály 

ünnepét! A nagycsoportosok szüreti nyitó tánca után a gyerekek játékos feladatok elvégzésével gyűjthetnek 

gesztenyéket – ugyanis ez vásárunk fizetőeszköze! A játékállomásokon az óvónénik várják a gyerekeket, szüleik 

kísérik őket a gyűjtés közben és aktívan segítik a gesztenyegyűjtést. Volt itt „Csirkepofozó”, Tök-toronyépítő, 

kukoricamorzsolás, csuta-torony, célba dobás, krumpliszedés talicskában ülve, szögbeverés, dióelkapó… stb.. A jó 

hangulatú játékok közben sok gesztenyét gyűjtöttek, amiből sok szép vásárfia kerülhetett a nap végén a gyerekek 

kosarába. A szépséges vásárfiákat a szülők és kollégáink készítették és a dajka nénik árusították.  

Ezúton is köszönjük minden kedves szülő, és minden kedves kolléga lelkiismeretes segítségét és a díszítéshez 

költsön adott dísztárgyakat. 

Pilka Zsoltné 
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Hírek a helyi sport világából 
 

Kézilabda csapataink számára 2017. május 27-én befejeződtek a bajnokságok. Nem sok pihenőt 

tarthattak csapataink, hiszen Forgács Ferenc vezetőedzőnk vezérletével már június 19-július 1. 

között edzőtáborba vonultak  U13-as lányaink, majd két hetes pihenő után ismét edzőtábor 

következett.  

Nagy sikere volt az első alkalommal Ősiben is megrendezett nemzetközi Dán kézilabda 

tornának. Mát több mint 20 éve Magyarországra járnak dán vendégeink, 

akik az idén Ősit választották az egyik helyszínnek. Az „Ősiért!” 

Egyesület segítségével kiváló 3 napos rendezvényt szerveztünk, 

vendégeink nagyon jól érezték magukat. Jövőre is megtisztelik falunkat.  

Női csapatunk a tornán II. helyezett lett. 

Június 10-től ismét új lehetőség nyílt községünk sportolóinak, hiszen 7-9 

éveseknek kézilabda tábort indítottunk, melyen a gyerekek nagyon jól 

érezték magukat. A folyamatos fejlődéshez elengedhetetlen a sok 

gyakorlás.  

Augusztus 15-én női felnőtt csapatunk is elkezdte felkészülését a 

bajnokságra. Heti két alkalommal edzettünk, majd Soponya hívott 

bennünket egy emléktornára, ahol csapatunk IV. helyezett lett. Több kiváló játékos érkezett hozzánk a nyár 

folyamán.  

Szeptember 9-én ötödik alkalommal megrendezésre került a Dobos Kálmán kézilabda emléktorna, mely ismét 

kiváló rendezvény volt.  

Az emléktornán ismét az „Ősiért!” Egyesület segítségével arattunk nagy sikert a kilátogatók körében. 

I. helyezett Tapolca, II. helyezett Ősi „Andreotti” S.E., míg a III. helyezést Soponya csapata érte el. 

Leány U13 csapatunk aranyérmes lett Tapolca és a VBSK csapatai előtt. 

Szeptember 16-án U13 leány csapatunk már hazai pályán szenvedett vereséget Veszprém és Tapolca csapataitól 

(sajnos még mindig létszámhiánnyal küszködünk ebben a korosztályban). 

Szeptember 24-én női csapatunk Balatonszemes csapatát fogadta hazai pályán. 14:14 félidő után sajnos 25:35 lett 

az eredmény. 

Szeptember 30-án Tapolcán járt leány U13 csapatunk. Eredményei Ősi-Bük 41:5, Ősi-Pápa 28:24. Ismét csak 7 

játékos jelentkezett játékra, de ők a 2 x 40 perc alatt olyan játékot produkáltak a tapolcai csarnokban, hogy még az 

ellenfelek is állva tapsoltak nekik. Kiváló teljesítményt nyújtott Mészáros Rebeka, Ékes Dzsenifer, Szalai Barbara és 

Beri Lujza. 

Október 1-jén női felnőtt mérkőzés eredménye: Ősi-Úrkút 27:25. A többszörös megyei bajnok, Úrkút csapata 

érkezett az Ősi Sportcsarnokba, akik győzni jöttek hozzánk. Játékosaink úgy gondolták, nem adják a két pontot. 

Olyan kiváló játékot produkált mindenki, amilyet nem mostanában lehetett látni. A sok munka meghozta gyümölcsét 

és végre legyőztük az Úrkútat, amely eddig még soha nem sikerült. Forgács Feri olyan jól forgatta a csapatot, jól 

taktikázott, hogy ellenfelünknek nem volt válasza. Mindenki nagyon elfáradt, de megérte. 
 

     
 

További mérkőzéseink: 

Október 15. (vasárnap)  
17 óra Ősi – Nyirád felnőtt női mérkőzés lesz. Ezen a napon leány U13 csapatunk Bükön szerepel. 

Október 29. (vasárnap) Ősi – Tapolca felnőtt női mérkőzés.  
 

Mérkőzéseinkre mindenkit sok szeretettel várunk! 

Továbbra is várjuk kézilabdázni vágyók jelentkezését minden korosztályban. 

Horváth Zoltán elnök Ősi „Andreotti” S.E. 
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Ősi Petőfi Sportkör 
 

Augusztus utolsó hétvégéjén megkezdődött a 2017/2018-as labdarúgó bajnokság. Mint arról 

már korábban beszámoltunk idén négy csapatot (öregfiúk, felnőtt, ifjúsági, U-14) 

indítottunk a bajnokságban. 

A Fejér megyei öregfiúk bajnokságban szereplő együttesünk sajnos elég rosszul kezdte meg 

az idei szezont. Hat fordulót követően három vereség mellett két döntetlen és egy győzelmet 

sikerült szerezni. Így öt ponttal mindössze a 11. helyen állnak a bajnokságban.  

A Veszprém megyei másodosztályban felnőtt és ifi csapatunknak egyaránt jól sikerült a 

bajnoki rajt. A címvédő felnőtt együttesünk három győzelem egy döntetlen és egy 

vereséggel a tabella ötödik helyén áll úgy, hogy egy mérkőzéssel kevesebbet játszott.  

Ifjúsági csapatunk mondhatni lemásolta a felnőttek eredményeit. Három győzelem, egy döntetlen és egy vereség 

mellett tíz ponttal szintén az ötödik pozíciót foglalják el a bajnokságban és egy mérkőzéssel ők is kevesebbet 

játszottak.  

Az U-14-es bajnokságba négy év után ismét szurkolhatunk Ősi fiataljainak. Sajnos három fordulót követően még 

pont nélkül állnak, de mérkőzésről mérkőzésre egyre magabiztosabban és jobban játszanak. Jelenleg a kilencedik 

helyen állnak a tizenegy csapatos bajnokságban.  

 

Az új bajnokság mellett új vezetőséget is választani kellett. A következő öt évre a közgyűlés az elnökség tagjainak 

Tolner Andrást, Lencsés Rudolfot, Siliga Sándort, Papirovnyik Zsoltot, Simon Róbertet, Szöllősi Józsefet és Balogh 

Ádámot választotta. Az elnökség pedig Siliga Sándort választotta a Sportkör elnökévé.  

 

Szurkolóinknak továbbra is köszönjük a kitartó buzdítást mind hazai, mind idegenbeli mérkőzésen! 

Balogh Ádám 

 
 

 

 
 

Natúr Erős Emberek Világbajnoksága 2017. október 14-én (szombat) 15.00 órai kezdéssel a 

Várpalotai Gál Gyula Sportcsarnokban, 24 ország részvételével.  

Magyarországot Fekete Miklós, ötszörös natúr világbajnok képviseli. 

Mindenkit szeretettel várnak! 

 

 
 

 
 

Korábbi számunkban beszámoltunk róla, hogy 2017. július 11-én éjszaka villámcsapás következtében 

megsérült községünk egyik Béke utcai háza. 

A család most Önökhöz fordul segítségért! Segítséget kérnek az alábbi formában vállalkozóktól, cégektől, 

magánszemélyektől: aki a bontásban, építőanyag-beszerzésben (tégla, cement, lécek, gerenda), az újjáépítéshez 

szükséges eszközökkel, munkaerővel tud segíteni, jelentkezzen.  

A család létrehozott egy számlaszámot is, amelyre várják anyagi támogatásukat. A befolyó összegből építési 

anyagot szeretnének vásárolni. 

A számlaszám: 11773487-01434473 OTP Bank (Pergel Tímea) 

IBAN: HU41 1177 3487 0143 4473 0000 0000 
 

Kérjük, amennyiben bármilyen formában tudnak segíteni, tegyék meg.  
 

 

 

 

 

 

 


