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Juhász Gyula: Március idusára 

 

Vannak napok, melyek nem szállnak el, 

De az idők végéig megmaradnak, 

Mint csillagok ragyognak boldogan 

S fényt szórnak minden születő tavasznak. 

Valamikor szép tüzes napok voltak, 

Most enyhe és derűs fénnyel ragyognak. 

Ilyen nap volt az, melynek fordulója 

Ibolyáit ma a szívünkbe szórja. 

 

Ó, akkor, egykor, ifjú Jókai 

És lángoló Petőfi szava zengett, 

Kokárda lengett és zászló lobogott; 

A költő kérdett és felelt a nemzet. 

Lelkes tömeg, de munka dala harsog, 

Szépség, igazság lassan megy előre, 

Egy szebb, igazabb, boldogabb jövőbe. 

 

De azért lelkünk búsan visszanéz, 

És emlékezve mámoros lesz tőled, 

Tűnt március nagy napja, szép tavasz, 

Mely fölráztad a szunnyadó erőket, 

Mely új tavaszok napját égre hoztad, 

Mely új remények ibolyáját fontad. 

Ó nagy nap, szép nap, légy örökre áldott, 

Hozz mindig új fényt, új dalt, új virágot! 

 

 
 

 
 

Tisztelettel meghívjuk Ősi község lakosságát 

2018. március 14-én (szerda) 16.00 órára az Ősi Művelődési Házban 
az 1848-49-es forradalom és szabadságharc emlékére rendezett ünnepségre.  

Az ünnepségen közreműködnek az Ősi Általános Iskola tanulói. 
 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

http://www.operencia.com/gyermekoldalak/az-emberek-vilaga/1848-as-forradalom/irodalom/1601-juhasz-gyula-marcius-idusara
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NAPIRENDEN VOLT…. 
Tájékoztató a Képviselő-testület főbb döntéseiről 

 

Tisztelt Lakosaink! A Képviselő-testület 2018. január-március havi, ezidáig megtartott ülésein született főbb 

döntésekről az alábbiak szerint tájékoztatom Önöket: 

 

2018. január 15-i rendkívüli ülés 

A képviselő-testület határozatával kinyilvánította, hogy 

nem kíván Ősi községben sem bevándorlás-szervező 

irodát, sem migráns-tábort, nem támogatja kötelező 

betelepítési kvóta végrehajtását.  

Az ülésen döntés született arról, hogy a 2017. 

decemberében a Magyar Kormány által járdák 

felújítása célra biztosított, 8.500.000,- Ft összegű 

állami támogatáshoz a képviselő-testület 1.500.000,- Ft 

összegű önerőt biztosít. 

2018. február 8-i ülés 

A testület a kötelező bölcsődei ellátás biztosítására 

vonatkozó előterjesztést tárgyalta. 2018. március 1. -

április 15. között Önkormányzatunk felméri a bölcsőde 

iránti igényt (lásd külön cikkünket). A bölcsődei ellátás 

megvalósításának módját a jogszabályi előírások és 

lehetőségek, valamint a települési igények fogják 

meghatározni. 

Az óvoda nyári zárva tartása 2018. augusztus 6. 

napjától 2018. augusztus 31. napjáig került 

meghatározásra. 

A testület meghatározata az önkormányzatnál 

foglalkoztatottak éves cafeteria juttatásait.  

A 2017. évi várható szabad pénzmaradvány 2018. évi 

költségvetésben való felhasználásáról születettek 

határozatok, részben a szükséges beruházások 

megtervezésével, részben általános tartalékot képezve. 

A testület megadta a 2018. évi költségvetési rendelet-

tervezet elkészítéséhez szükséges iránymutatást. 

Önkormányzatunk egyetértését fejezte ki a Veszprém 

Megyei Kormányhivatal azon döntésével, miszerint Ősi 

község vonatkozásában a kötelező felvételt biztosító 

általános iskola az Ősi Általános Iskola legyen. 

Az ülés a 2018. évi Falunap megszervezésének 

előkészítésével foglalkozott. Úgy határozott, hogy a 

Falunap keretében fogathajtó verseny önkormányzati 

rendezvényként való megtartását nem támogatja. A 

Falunap szervezéséhez és lebonyolításához felkérte az 

„Ősiért!” Egyesületet.  

Elfogadta az Önkormányzat 2018. évi rendezvény-

naptárát.  

Döntött a Helyi Esélyegyenlőségi Program felül- 

vizsgálatáról. Mivel a Program 2018. évben lejár, ezért 

az új program jogszabály szerinti megalkotásáról is 

gondoskodni kell. 

Elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2017. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. 

Döntött a Bakony és Balaton Keleti Kapuja Közhasznú 

Egyesülethez benyújtandó pályázat tartalmáról, 

melyben a meglévő játszótér bővítése valósul majd 

meg, előre láthatólag 2019. évben.  

A zártkert jobb megközelíthetőségét biztosító 

pályázatról szóló tájékoztatót fogadott el. A pályázat 

külterületi utak 10.000.000,- Ft összegű fejlesztésre 

került benyújtásra.  

Ezen ülésen meghatározásra kerültek a Gólyafészek 

Óvoda és Egységes Óvoda-bölcsőde 2018. április 1-

jétől bevezetésre kerülő új gyermekétkeztetési és egyéb 

étkezési térítési díjakat (lásd külön cikkünkben). 

2018. március 2-i ülés 

Önkormányzatunk konzorcium keretében, Öskü, Tés, 

Jásd és Várpalota településekkel az EFOP 1.5.2.-16. 

„Humán erőforrások fejlesztése térségi szemléletben” 

címmel pályázatot nyert, Ősi vonatkozásában kb. 54 

millió Ft összegben. A pályázat fő célja a minőségi 

humán közszolgáltatásokhoz való hozzáférés javítása, 

ezen belül többek között egészségfejlesztést célzó 

programok, hagyományos települési közösségi 

rendezvények lebonyolítása, edzőterem kialakítása és 

berendezése valósul majd meg. A képviselő-testület a 

nyertes pályázat további lebonyolításával kapcsolatos 

kérdésekkel foglalkozott. 

Elfogadásra került az Önkormányzat 2018. évi 

költségvetési rendelete. 

A képviselő-testület a településképi rendelet 

tervezetének véglegesítését, utolsó egyeztetését 

készítette elő. Elfogadására várhatóan 2018. március 

végén kerül majd sor. 

Döntött a 2018/2019. nevelési év óvodai beíratási 

időpontjairól (lásd külön cikkünkben). 

A jelenleg ismert 2018. évi beruházásokat figyelembe 

véve 2018. évre nemleges közbeszerzési tervet fogadott 

el.  

A Képviselő-testület csatlakozva a Digitális Jóléti 

Program Pontok fejlesztése című projekthez pályázat 

benyújtásáról döntött, melyben a közösségi internet 

hozzáférési hely kialakítására, infrastruktúrájának 

megteremtésére kerül sor. Megvalósítási helyszínként 

az Ősi Könyvtári Információs és Közösségi Hely került 

megjelölésre. Cél az állampolgárok digitális 

jártasságának fejlesztése, melyhez a szükséges 

eszközök (wifi, laptop, tablet, projektor, stb.) a 

pályázatban biztosításra kerülnek.  

A Képviselő-testület a jegyző, mint a Helyi Választási 

Iroda Vezetője javaslatának helyt adva megválasztotta 

a 2018. évi országgyűlési választásokon közreműködő 

szavazatszámláló bizottságok tagjait és póttagjait. 

 

Andrásiné Marton Mónika jegyző
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Ősiben megmozdult a föld! 
 „…hihetetlen érzés volt ennyi embert látni egy jó célért” 

 

Február 10-én, nem gyermekzsivajtól, hanem munkagépek zajától volt hangos az Iskola utca. Reggel 8 órakor már 

tíz pótkocsis mezőgazdasági vontató és öt rakodógép sorakozott fel a helyi általános iskola udvarán, hogy eleget 

tegyenek az önkormányzat felhívásának. A két esztendeje átadott Ősi Sportközpont építése során kitermelt, és az 

iskola füves sportpályáján deponált föld elszállítása, valamint a Béke utcai temetőbejáró tereprendezési 

munkálataira, első szóra, önkéntesen jelentkeztek a helyi gazdák és vállalkozók. A reggel 8-tól, délután 18 óráig 

tartó társadalmi munkában, a segítőkkel (polgárőrök, önkormányzati dolgozók, helyi lakosok) együtt, több mint 

harminc ember vett részt. A tíz vontató átlagosan harminc fordulót megtéve hozzávetőleg 1.000 köbméternyi (kb. 

1.400 tonna!) földet mozgatott át az Iskola utcából a Béke utcába. A saját gépekkel végzett társadalmi munka 

becsült értéke - a megfizethetetlen eszmei értékén túl - megközelítően 5 millió forint, melyet így a település további 

fejlesztésére, az itt élők életfeltételeinek javítására tudunk fordítani.  
 

 
 

Köszönöm Rőth Jánosnak, Rideg Tamásnak, György Lászlónak, Tóth Józsefnek, Winter Norbertnek, Renczes 

Viktornak, Renczes Lászlónak, Bálint Györgynek és Grund Attilának, hogy saját munkagépükkel időt, fáradtságot 

és üzemanyagot nem sajnálva egész nap folyamatosan rakodták, szállították és egyengették a földet. Volt köztük, aki 

éjszakai műszakból érkezett, vagy szabadságot vett ki a társadalmi munka érdekében, és olyan is, aki lázas betegen 

sem akart kimaradni a helyi közösségért végzett munkából. 

Köszönöm a Palotavidék Zrt., és a Biorg Kft. vezetőinek, Stáhl Sándor egyéni vállalkozónak, Simon Róbertnek, 

Tóth Józsefnek, Balogh Károlynak, hogy rakodógépeik és pótkocsis vontatóik rendelkezésre bocsátásával 

támogatták a munkát. Áldozatos munkájukért köszönet illeti e munkagépek vezetőit is, Rőth Szabolcsot, Omász 

Attilát, Székely Zoltánt, Kurucz Zoltánt, Mészáros Zsoltot, Hegyi Istvánt és Talhammer Sándort.  

Köszönöm Erdélyi Vilmos, Cseh István, Kurucz László polgárőrök forgalomirányításban nyújtott segítségét, 

valamint Lukács Tamás, Bányász János, Szabó Imre, Szabó István, Csonka Lajos és Dankos Ferenc folyamatos 

úttakarító munkáját. 

Köszönöm Balogh Péternének, Tüttő Anitának és Balogh Péternek, hogy finom gulyáslevessel, pogácsával, 

kávéval és üdítővel látták vendégül a társadalmi munka résztvevőit, továbbá Balogh Kálmánnak, Balogh 

Károlynak, Markó Istvánnak és Schmidt Istvánnak, hogy segítségemre voltak a két helyszínen folyó munka 

szervezésében és közvetlen irányításában. 

 

Önkormányzatunk és településünk lakói nevében minden résztvevőnek, segítőnek köszönöm az áldozatos 

munkát, és a példaértékű összefogást!  

Kotzó László polgármester 
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Felhívás temető-nyilvántartáshoz való adatszolgáltatásra 
 

Korábbi lapszámunkban 2018. február 28. napi határidőt megjelölve felhívást tettünk közzé az Ősi temetőben lévő sírok 

nyilvántartásával kapcsolatban, azonban az egyeztetést az érintettek csak kis részben végezték el Hivatalunknál, ezért 

ismételten kérem a korábban sírhelyeket megváltókat, hozzátartozóik sírjait gondozókat, hogy szíveskedjenek 

adategyeztetetésünkben közreműködni.  
 

2017. évtől a temetővel kapcsolatos valamennyi ügyintézés az Ősi Polgármesteri Hivatalban történik. A községi 

temetőre vonatkozóan Önkormányzatunk, mint fenntartó és üzemeltető sírhely-nyilvántartást vezet. 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 ismételten kérjük a tisztelt hozzátartozókat, hogy a felsorolt adatok térképi és nyilvántartási egyeztetése érdekében 

keressék fel az Ősi Polgármesteri Hivatalt. Az adategyeztetésre meghatározott időszakot 2018. május 31. napjáig 

meghosszabbítjuk.  

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.  

A lejárt sírhelyek újraváltásával kapcsolatban várhatóan 2018. második félévében írásban keressük meg az 

általunk az egyeztetés során regisztrált érintett hozzátartozókat.  
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a temetkezést megelőzően, vagy a hamvak későbbi temetői elhelyezését 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 ez 

díjfizetési kötelezettséget nem jelent! 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 

  

                                              FÁK, NÖVÉNYEK KÖZTERÜLETEN 
Tisztelt Lakosaink! Felhívom figyelmüket arra, hogy az ingatlanok előtti közterület csak 

engedéllyel, az Önkormányzattal történő egyeztetést követően használható, növények, fák 

ültetése céljára is. Amennyiben a korábbi időszakban a közterületekre növényt ültettek, azok 

nem veszélyeztethetik a közlekedésbiztonságot, nem akadályozhatják az egyes útszakaszok 

beláthatóságát. A közút mentén álló fák koronája nem érheti el az úton egymás mellett egy 

időben elhaladó gépjárműveket (magasabb autóbuszt, tehergépkocsit is beleértve), hiszen 

azokban akár anyagi kárt is okozhatnak. A magánterületekről járdára kilógó növényzet nem 

akadályozhatja a gyalogos közlekedést! Szíveskedjenek az ingatlanukon, az előtti 

közterületen történő növénytelepítésnél ezeket a követelményeket figyelembe venni. 
Amennyiben a kihajló ágak a gyalogos közlekedést akadályozzák, és az ingatlantulajdonos nem gondoskodik a megfelelő 

visszavágásról, a gyalogosközlekedést akadályozó, közterületre kihajló ágak eltávolítását Önkormányzatunk elvégzi.  

Felhívom a figyelmet, hogy az útpadkán, az árokban, továbbá a közút határán belüli területen (ideértve a földút 

területét is) a forgalom biztonságát zavaró növényzetet el kell távolítani. A közút biztonsága, a csomópontok 

beláthatósága, a közúti jelzések és úttartozékok láthatósága érdekében, az útpadkán, az árokban, a rézsűfelületeken, 

továbbá a közút határán belüli területen már meglévő cserjéken és fákon évente legalább egyszer alakító metszést kell 

végezni. Ha a növényzet lombos állapotában a látótávolságot vagy a közúti jelzések láthatóságát zavarja, akkor azt 

azonnali beavatkozással meg kell szüntetni. Amennyiben az ingatlan tulajdonosa ezen kötelezettséget nem teljesíti, a 

közútkezelő, és a közterület tulajdonosa – Önkormányzatunk – amennyiben arra lehetőség van, figyelembe véve a 

növényvédelmi előírásokat is - a szükséges intézkedésekről gondoskodni jogosult.  

Kérjük, hogy a szükséges munkálatokat végezzék el, a járdákon és közutakon történő közlekedést akadályozó 

növényzet visszametszéséről, szükség esetén kivágásáról gondoskodni szíveskedjenek ingatlanjaik előtt! 

 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 

  A MI ÚJSÁGUNK                                                                                                            2018. március       5.o.           

mailto:ph.osi@invitel.hu


 

Tájékoztató 
az országgyűlési képviselők 2018. évi választásáról 

Az országgyűlési képviselők 2018. évi választása 2018. április 8. napjára került kitűzésre. A szavazás 6.00 órától, 

19.00 óráig tart. A szavazóköri névjegyzékben szereplő választópolgárok a névjegyzékbe történt felvételükről 

értesítőt kaptak. 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgár személyesen szavazhat. A szavazás napján lakóhelyétől távol 

tartózkodó választópolgár belföldön az általa megjelölt településen átjelentkezéssel, külföldön Magyarország 

külképviseletén adhatja le szavazatát. 
 

Átjelentkezést 2018. április 6-án 16.00 óráig, a külképviseleti névjegyzékbe való felvételt 2018. március 31-én 16.00 

óráig lehet kérni a http://www.valasztas.hu/ oldalon vagy levélben, illetve személyesen a lakóhely szerint illetékes 

helyi választási irodától. 

A mozgóurna iránti kérelmet a szavazóköri névjegyzékben szereplő, mozgásában egészségi állapota vagy 

fogyatékossága, illetve fogva tartása miatt gátolt választópolgár nyújthatja be. A mozgóurna iránti kérelemnek 

legkésőbb 2018. április 6-án 16.00 óráig kell megérkeznie ahhoz a helyi választási irodához, amelynek szavazóköri 

névjegyzékében szerepel vagy, 2018. április 8-án, legkésőbb 15.00 óráig kell megérkeznie a szavazatszámláló 

bizottsághoz. 

A szükséges nyomtatványokat a Helyi Választási Iroda rendelkezésre bocsátja. 

A szavazóhelyiségben az a választópolgár szavazhat, aki a kinyomtatott szavazóköri névjegyzékben szerepel. 

A választópolgárnak a szavazáskor érvényes személyi okmányaival igazolnia kell személyazonosságát (fényképes 

személyazonosító igazolvány, jogosítvány, útlevél), valamint lakcímét vagy személyi azonosítóját (lakcímet és 

személyi számot igazoló hatósági bizonyítvány, régi típusú személyi igazolvány).  

Kérem, szíveskedjenek okmányaik érvényességét ellenőrizni! 

 

Ősi községben 2 szavazókör működik, az alábbiak szerint: 
 

001. szavazókör – Községi Önkormányzat (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) 

002. szavazókör – Közösségi Ház (posta melletti épület, 8161 Ősi, Kossuth L. u. 117.) 

A szavazókörhöz tartozó címek: 

001. szavazókör: Ady E. u. 22-től páros, 35-től páratlan házszámok, Árpád utca, Béke u. 1-14-ig folyamatos 

házszámok, és 16., Bem utca, Deák F. utca, Kert-köz utca, Kossuth Lajos utca, Petőfi S. utca, Iskola utca, Séd utca, 

Szigetpuszta utca, Templom utca  
 

A 001 sz. szavazókörben szavazhatnak az átjelentkezéssel szavazó választópolgárok, valamint akiknek települési 

szintű lakcímmel rendelkeznek (lakcímük csak Ősi, nincs megjelölve utca, házszám). 
 

002. szavazókör: Ady E. u. 1-33 páratlan, 2-20 páros, Béke u. 15-15/A. folyamatos, Béke u. 17-től folyamatos, 

Csapási út, Dózsa Gy. u., József A. u., Ladányi u., Rózsa u., Szölőhegy 
 

A választással kapcsolatos általános információk a következő honlapon találhatók: www.valasztas.hu 

A választással kapcsolatos további információért a Helyi Választási Irodához fordulhatnak: 

HVI vezető: Andrásiné Marton Mónika jegyző 

cím: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. (Ősi Polgármesteri Hivatal), 

telefon: 88/496-192, 06-30-588-7196, 

e-mail: ph.osi@invitel.hu 
Andrásiné Marton Mónika jegyző 

a Helyi Választási Iroda vezetője 
 

 
 

Tájékoztató étkezési díj változásról 
 

Tájékoztatjuk az óvodás és iskolás gyermekek szüleit, valamint felnőtt étkezőinket, hogy 2018. április 1-jétől az 

alábbiak szerint változnak a fizetendő térítési díjak: 

Óvodai étkezés Térítési díj Általános Iskolai étk.  Térítési díj Felnőtt étkezés Térítési díj 

Háromszori étkezés 358,- Ft Háromszori étkezés 442,- Ft Alkalmazott 506,- Ft 

Csak ebéd 215,- Ft Csak ebéd 288,- Ft Nyugdíjas 526,- Ft 

Egyszeri kisétkezés Nincs Egyszeri kisétkezés Nincs Külső étkező 629,- Ft 

Ebéd + egy kisétkezés 287,- Ft Ebéd + egy kisétkezés 364,- Ft Szociális étkezés 300,- Ft 
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FELHÍVÁS BÖLCSŐDEI IGÉNYEK JELZÉSÉRE 
 

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Gyvt) amennyiben 

a bölcsődei ellátásra az adott településen legalább 5 gyermek tekintetében igény jelentkezik, vagy a település 3 év alatti 

lakosainak száma meghaladja a 40 főt, a települési önkormányzat köteles gondoskodni a gyermekek bölcsődei 

ellátásáról. A Gyvt. értelmében az önkormányzat ezen kötelezettségének 2019. január 1-től kell eleget tennie.  

A Gyvt. 94. § (3a) bekezdése szerint az önkormányzat minden év március 1-jéig felhívást tesz közzé a helyben szokásos 

módon, annak érdekében, hogy a szülő vagy más törvényes képviselő április 15-éig jelezhesse a települési önkormányzat 

felé a bölcsődei ellátás biztosítása iránti igényét. 

A bölcsődei ellátás kérésének feltétele: 

 a gyermek húszhetes korának betöltése (bölcsődében a gyermek húszhetes korától három éves koráig nevelhető), 

 a Gyvt. 41. § (1) bekezdésében foglaltak szerint a szülő/törvényes képviselő munkavégzése (ide értve a 

gyermekgondozási díj, a gyermekgondozást segítő ellátás és a gyermeknevelési támogatás folyósítása melletti 

munkavégzést is -, munkaerő-piaci részvételt elősegítő programban, képzésben való részvételük, nappali rendszerű 

iskolai oktatásban, a nappali oktatás munkarendje szerint szervezett felnőttoktatásban, felsőoktatási intézményben 

nappali képzésben való részvételük, betegségük vagy egyéb ok miatt napközbeni ellátásukról nem tudnak 

gondoskodni). A keresőtevékenységet folytató vagy folytatni kívánó szülő legkésőbb a gyermek bölcsődei ellátásának 

megkezdését megelőző két héttel a bölcsődei ellátást nyújtó intézménynek, szolgáltatónak munkáltatói igazolást nyújt 

be, vagy bemutatja a leendő munkáltatójának igazolását arról, hogy a szülő nála alkalmazásban fog állni, megjelölve 

annak kezdő időpontját is. 

Felhívom a szülők figyelmét arra, hogy az óvoda felveheti azt a gyermeket, aki a harmadik életévét a felvételtől számított 

fél éven belül betölti, Ez azt jelenti, hogy a kisgyermek 2,5 éves korától óvodába járhat. 

Tájékoztatom a Tisztelt Szülőket, hogy bölcsődei ellátásra vonatkozó igényüket az Ősi Polgármesteri Hivatalnál (8161 

Ősi, Kossuth L. u. 40.) hozzáférhető, vagy a települési honlapról (www.osikozseg.hu) letölthető Nyilatkozat 

nyomtatványon jelezhetik. 

Kérjük, hogy az igényeket a Nyilatkozat egy kitöltött, szülő/törvényes képviselő által aláírt példányával az Ősi 

Polgármesteri Hivatal (8161 Ősi, Kossuth L. u. 40.) címére kell eljuttatni személyesen vagy postai úton legkésőbb 2018. 

április 15. napjáig. 

Ősi Község Önkormányzata 
 

 
 

Értesítés óvodai beíratásról 
 

Ősi Község Önkormányzata mint fenntartó a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde (8161 

Ősi, Iskola u. 10.) felvételi körzeteit és az általános felvétel időpontját, továbbá a felvétel módját az 

alábbiak szerint határozta meg: 

Az intézmény felvétele körzete: Ősi község közigazgatási területe 

Az óvodai általános felvételi időpontja és helye: 

2018. április 25-én (szerdán) 8.00-16.00 óráig   és   2018. április 26-án (csütörtökön) 8.00-16.00 óráig. 

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, 8161 Ősi, Iskola utca 10. 

 

A beiratkozás kötelező azoknak a gyermekeknek, akik 3. életévüket 2018. augusztus 31. napjáig betöltik. A nemzeti 

köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 8. § (2) bekezdése szerint a gyermek abban az évben, amelynek augusztus 

31. napjáig a harmadik életévét betölti, a nevelési év kezdő napjától legalább napi négy órában óvodai foglalkozáson vesz 

részt. Óvodába az a gyermek is felvehető, aki 3. életévét a felvételétől számított fél éven belül betölti, feltéve, hogy 

minden, a településen lakóhellyel, ennek hiányában tartózkodási hellyel rendelkező hároméves és annál idősebb gyermek 

óvodai felvételi kérelme teljesíthető.  

A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen az alábbi dokumentumok 

bemutatásával kezdeményezheti: 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

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

 a gyermek TAJ kártyája, 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványa. 

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2018. május 30-ig írásban értesíti a szülőt.   

A felvétellel kapcsolatosan további tájékoztatást Lőkös Kálmánné Intézményvezető nyújt a 88/496-162 vagy a 88/496-

624 telefonszámon. 

Kérem az érintetteket, hogy a fentiekben meghatározott időpontokban gondoskodjanak óvodaköteles korú gyermekük 

beíratásáról.  

Andrásiné Marton Mónika jegyző 
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Winterné Holler Mónika rovata: Megkérdeztük…    
    

 

Nőnap! 
 Mi volt az a meghökkentő, furcsa, vagy egyedi ajándék, amivel Párodat, Édesanyádat, családod Nőtagjait meglepted 

ezen a napon? 
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Radnai Béla: Mint mindenki, én is szeretem az ünnepeket, jeles napokat, amik megtörik kicsit 

néha a szürke hétköznapokat, de ez nekem valahogy mindig elkerülte a figyelmem. Leginkább 

azokat részesítem előnyben, amikhez gyerekkori emlékek, hangulatok, illatok, hagyományok 

fűznek, és ha már tavasz, akkor a húsvét. A nőnapról érdekes, mindig a Jácint jut eszembe (ezzel 

szoktam édesanyámat köszönteni.) és az, hogy a tavasz első ünnepe. A virág elengedhetetlen 

kelléke ennek a napnak, és már csak azért is jó, mert egyre ritkábban adunk virágot. Ha már 

kicsit többet foglalkozunk embertársunkkal ezen a napon, és mosolyt csalunk nő társaink arcára, 

ám legyen.  

Irány a virágbolt uraim! 

 
 Báthory Tamás: Előre is elnézést kérek a gondolataimért! Szerintem a Nőnap, Valentin nap, 

Anyák napja, stb. Csak marketing.. úgy gondolom nem egy jelzett napon kellene szeretteinket 

kiemelni. Egy év 365 napból áll. Megérdemlik hetente, naponta a virágot, csokit, ajándékot vagy 

egy kedves szót, segítséget, törődést. Társas lények vagyunk, kiegészítjük egymást. Egy nő nem 

háztartási robotgép… nekünk, férfiaknak sem esik le a karikagyűrű az ujjunkról, ha besegítünk a 

házimunkába, és talán többet ér, mint az év egy napján adni egy csokor virágot.. Miért ne 

ünnepelhetnénk minden nap?  

Rövid az élet… megérdemeljük. 

Kedves Olvasóim, akármilyen unalmasnak, vagy ódivatúnak is tűnik, úgy látszik a vágott, vagy élővirág kora még nem 

hanyatlott le. De bármivel is kedveskednek nekünk ezen a napon az erősebb nem képviselői, azt szívből, szeretetből teszik, 

fogadjuk hát mi is ekképp.                                                                                                       

  Winterné Holler Mónika 

 

 

Karika Ákos: Szia! Erre 

a napra „csak” virágot 

szoktam ajándékozni. 

Semmi extra, a 

szokatlan dolgokat más 

alkalomra tartogatom. 

Rácz István: Köszönöm 

megkeresésedet. Hát nekem 

nem volt olyan meghökkentő 

ajándékozás. Szép csokor 

élővirággal szoktam a 

Nőnapot megtartani. 
 

Kubik Ferenc: Hát kedves Mónika, meghökkentő, nagyon nagy meglepetést nem igazán tudok 

mondani. Minden évben két dolgot bizton nem felejtek, ez a nőnap és az anyák napja. A közeli 

hozzátartozóimnak mindég kedveskedek valamivel, egy szál virággal vagy csokival. Az igazi 

ajándék az, hogy vagyunk egymásnak szerintem, az élet úgyis egy nagy meglepetés. 

 

 

És egy grátisz a végére… Az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas klub, ismét megtartotta a hagyományos 

Nőnapi ünnepségét. Nem volt egyszerű beazonosítani a képen látható virágot, de azért sikerült, 

Fakanália konyharuhus, közönséges nevén konyhai segédeszközök, csokorba kötve, névre szólóan, 

amit a klub két oszlopos férfi tagja adott át.    

 



Változás a kéményseprés szabályaiban 2018. évtől 
 

Az Országgyűlés döntése nyomán január elsejétől megváltoztak a kéményseprés szabályai. A törvénymódosítás szerint az 

egylakásos épületek tulajdonosai az általuk használt tüzelő-fűtő berendezés fajtájától függően évente, vagy kétévente 

továbbra is ingyenesen, a nekik megfelelő időpontban igényelhetik a kéményseprőipari ellenőrzést. Tehát 2018. január 1-

jétől a családi házakban élők nem kapnak a kéményellenőrzésre vonatkozó értesítést, a kéményseprő az 

ingatlantulajdonos kezdeményezésére, a vele egyeztetett időpontban fogja elvégezni az előírt feladatokat, de az továbbra 

is ingyenesek maradnak, a katasztrófavédelem a kéményseprőipari törvény alapján látja el a közszolgáltatást. 

Törvény határozza meg, hogy milyen gyakran kell sormunkát megrendelni. A szilárd tüzelésű berendezésekhez 

kapcsolódó égéstermék-elvezetők esetében évente, a gázüzemű és a zárt rendszerű tüzelőberendezésekhez kapcsolódó 

kémények vagy kéményrendszerek esetén kétévente kötelező ellenőriztetni a nem természetes személy tulajdonában álló, 

vagy gazdálkodó szervezet székhelyeként, telephelyeként, fióktelepeként bejegyzett ingatlanokhoz kapcsolódó 

égéstermék-elvezetőt.  
Az egyéni vagy társas vállalkozások székhelyeként vagy telephelyeként bejegyzett ingatlanok ellenőrzését nyilvántartásba 

vett kéményseprőipari egyéni vállalkozóktól vagy szolgáltató cégektől kell megrendelni, a szakemberek a vizsgálatot 

díjfizetés ellenében végzik el. 

További információk: http://kemenysepres.katasztrofavedelem.hu/, telefonos ügyfélszolgálat: 1818, 9.1 menü 
 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 
 

Közelgő ünnepünk: Húsvét (április 1-2.) 
Segítség az ünnep- és vendégváráshoz 

FRANCIA DIÓS KRÉMES  

Hozzávalók:A mézes lap: 40 dkg rétesliszt, 10 dkg porcukor, 1 ek méz, 10 dkg margarin, 2 db tojás, 1 mk 

szódabikarbóna. A diós piskótához: 6 db tojás, 15 dkg porcukor, 3 ek víz, 1/2 dl étolaj, 15 dkg rétesliszt, 

1/2 csomag sütőpor, 15 dkg darált dió. A krémhez: 3 db tojássárgája, 2 csomag vaníliás pudingpor, 10 dkg 

kristálycukor, 7 dl tej, 12 dkg porcukor, 25 dkg margarin. 

Elkészítés: A mézes lap hozzávalóiból közepesen lágy tésztát gyúrunk. Kettévágjuk és 180 fokon egymás után 2 lapot 

sütünk belőle egy 30x38 cm-es tepsi hátulján 6-7 perc alatt. 

A diós piskótához a tojássárgájákat habosra keverjük 10 dkg porcukorral, a vízzel, az olajjal és a darált dióval. A fehérjét 

a maradék 5 dkg cukorral kemény habbá verjük, és óvatosan belekeverjük a diós masszát, majd a sütőporral elkevert 

lisztet. A masszát sütőpapírral kibélelt tepsibe simítjuk és 180 fokon 25 perc alatt készre sütjük. Tűpróbával ellenőrizzük. 

A krémhez a tojássárgájákat a kristálycukorral, a tejjel és a pudingporral alaposan kikeverjük, majd folytonos kevergetés 

mellett sűrűre főzzük. A margarint kikeverjük a porcukorral, és ha kihűlt a krém, összedolgozzuk a kettőt. 

Az egyik mézes lapot tálcára tesszük, rákenjük a krém felét, majd rátesszük a diós piskótát. Rákenjük a maradék krémet, 

végül befedjük a süteményt a másik mézes lappal. A tetejét megszórjuk porcukorral. 

Jó étvágyat! 

 
 

 
Ősi Község Önkormányzata 

tisztelettel meghívja az érdeklődőket 

2018. március 9-én (péntek) 16.00 

órára az Ősi Temetőbe 

az új Ravatalozó ünnepélyes megszentelésére, 

megáldására 

és az azt követő szeretetvendégségre, melyet a 

Közösségi Házban 

(Kossuth L. u. 117.) tartunk. 
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