
 

       A MI ÚJSÁGUNK 
                                          

50. szám                                                                                                                                             2019. március 
 

Aranyosi Ervin: Tavasztündér 
 

Tavasztündér, Tavasztündér, 

vártunk már rád, hova tűntél? 

Hova tűntél, merre jártál, 

vajon kire, mire vártál? 
 

Ifjak, lányok nagyon vártak, 

párra eddig nem találtak! 

Hideg szívük nem gyúlt lángra, 

tél nehezült a világra. 

Tavasztündér, Tavasztündér, 

de jó, hogy elő kerültél. 

a szerelem veled éled, 

ezért vártunk nagyon téged! 
 

Fű, fa, virág szárba szökken, 

a körforgás visszazökken, 

indul a tánc, szól az ének, 

járják ifjak, járják vének. 
 

Tavasztündér, Tavasztündér, 

hosszú volt a tovatűnt tél. 

De jó most végre itt veled, 

te gyönyörű szép kikelet. 

 
 

 

Tavaszi nagytakarítás 
 

Rég vártuk már az időt, hogy tágra nyithassuk 

ablakainkat, hogy zöld illatú szellő járja át szobánkat, 

alámásszon a kanapé és a polc alá, végigcirógassa az 

öreg szekrény tetejét, aztán távozóban még meglódítsa 

a plafonról lelógó lámpát, és magával röpítse a 

megsárgult függönyöket. 

Már rég nem divat, hogy így húsvét előtt az egész házat 

kimeszeljük a szobáktól a kutyaólig, ha a nagyszülőktől 

nem lestük el a meszelés fortélyait, hiába minden. De 

szerencsére még erősen tartja magát az a szokás, 

miszerint ilyen tájt alaposan kitakarítunk, és ekkor 

készülünk megválni feleslegessé vált holmijainktól, a 

„jó lesz még valamire”, vagy „kibír még egy évet” 

tárgyainktól. Ebben a hagyományban, rítusban azért 

mélyen benne van az ember törekvése arra, hogy helyet 

teremtsen az újnak, ócska kacatjaival együtt kihajítsa 

sötét, komor gondolatait is, és újult erővel tervezze a 

jövőt, s a természettel együtt maga is újjá szülessen. 

Itt hát az idő, hogy megszaporodott holmijaink között 

körülnézzünk, többször megkegyelmezett tárgyainknak 

sorát újra átvizsgáljuk. Irány a padlásfeljáró, a garázs, a 

kamra. Polcok, ládák papírdobozok, …közelharc 

szösszel, porral, pókhálóval…. Nehéz az elszakadás a 

nyolcvanéves locsolókannától épp úgy, mint a tavaly-

előtti edzőcipőtől. Előbbivel még nagyanyám remegő 

keze öntözte a palántákat, utóbbihoz pedig szép 

kirándulások emléke fűződik. A konyhabútor fiókjában 

megbarnult, foltos, sarkainál felgyűrődött, több 

nemzedéken át írt süteményes füzet „….végy  8 tojást, 

verd habosra külön a sárgáját, külön a fehérjét, keverd 

össze, aztán szórd vékonyan rá a lisztet vaníliás 

cukorral…”, szinte érződik az édes fűszerillat. Hogy 

lehetne kidobni?! Szú ette pad a kamra sarkában, 

elemei nem gyári futószalag kiköpött darabjai, hanem 

emberi kéz és gondolat által formált, ívelt lábak, 

megpihenni jó ülés és kényelmes háttámla. Már 

semmire sem jó. Vagy mégis? Látványa nemcsak 

esztétikai élmény, hanem régen használt szavak, ízek, 

színek, szagok, kifejezések, érzések, elfeledett 

ábrándok előbukkanása, az ősök tudásának közelsége, a 

folytonosság ritka jó érzése. 

Helyet az újnak! A hétköznapok nemcsak szépen 

formált tárgyakkal tűzdelik meg életünket, mindennapi 

szemetünkről, ha mi nem is, mások gondoskodnak. 

Nem kért, ám szorgalmasan postaládánkba dobott 

szórólapok, reklámújságok jó néhány kötege, …ki vele! 

Aztán kifelé a félretaposott papucsokkal, a rossz 

esernyőkkel, törött virágcserepekkel is. Ilyenkor lopva 

megszabadulhatunk azoktól a semmire sem jó 

ajándékoktól, zenélő, forgó, netán világító 

mütyürkéktől, amelyeket ugyan jó szándékkal 

vezérelve és szeretetből, ilyen-olyan alkalomból 

kaptunk, ám sehogyan sem passzolnak 

ízlésvilágunkhoz. Helyet hát az újnak, de csak 

tapintatosan! Kacatjainkkal együtt csak azoktól a 

gondolatoktól szabaduljuk meg, amelyek arra 

érdemesek. Ami régi, nem biztos, hogy elavult. 

Mondják, ünnepeinkből kikopott az igazi tartalom, a 

tavaszi nagytakarítás még biztosan az a szertartás, 

amelyben nincs hasadás, hiszen egyezik a forma a 

tartalommal. Az a rituálé, melyben az idő mennyiségi 

egységből minőséggé válik. 

 
Kotzó László polgármester

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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NAPIRENDEN VOLT…. 
Tájékoztató a Képviselő-testület főbb döntéseiről 

 

2019. január 25-i rendkívüli ülés 

A köztisztviselők bérrendezéséhez a testület 

„Kiegyenlítő bérrendezési alap” pályázat benyújtásáról 

döntött. Kiválasztotta a bölcsődeépület tervezési 

feladatait ellátó vállalkozást, valamint az Az EFOP 

pályázati programon belül a „Finomságokat 

egészségesen!” program megvalósítására Pozsonyi 

Zsuzsanna vállalkozó ajánlatát.  

2019. február 7-i ülés 

Meghatározásra kerültek az önkormányzat 

fenntartásában lévő konyhán 2019. április 1. napjától 

fizetendő térítési díjak összegei (lásd külön cikkünket). A 

képviselő-testület a szennyvíztisztító telep 2001. év óta 

húzódó területrendezési, befejezetlen területcsere ügyét 

tárgyalta, további pontosítások szükségességét állapította 

meg. A Máltai Szeretetszolgálat tagjainak kommunális 

adó mentességére benyújtott kérelemre úgy határozott, 

hogy jelenleg nem kívánja a mentességet biztosítani. 

Elfogadásra került az Önkormányzat 2019. évi 

rendezvénynaptára (újságunk melléklete). A testület 

meghatározta a 2019. évi kötelezően biztosítandó 

dolgozói cafeteriajuttatás összegek. A Gólyafészek 

Óvoda és Mini Bölcsőde nyári zárvatartása a 

szabadságok kiadása, a nyári takarítási és karbantartási 

munkák miatt 2019. augusztus 5. napjától 2019. 

augusztus 30. napjáig került meghatározásra. A 

testület elfogadta a Polgármesteri Hivatal 2018. évi 

tevékenységéről szóló beszámolót. Több településsel 

közös pályázatok benyújtásához való csatlakozásról 

született döntés, melyek célja az ivóvíz víziközmű 

rendszer felújítása, fejlesztése.  

2019. február 12-i rendkívüli ülés 

Az ülésen a testület a 2019. évi önkormányzati 

költségvetési rendelet előkészítéséhez szükséges 

döntéseket hozta meg. Fedezet megtervezéséről döntött 

az óvodaépület villámvédelmének biztosításához 

(1.108eFt), alapítványok támo- gatására (100eFt), nyári 

gyermekfelügyelet biztosításához (950eFt), régi 

ravatalozó bontására (750eFt), az új ravatalozó 

bútorzatára és felszerelésére (700eFt), külterületi utak 

felújítására (700 eFt). Céltartalék biztosított a bölcsőde 

építéséhez (2 millió Ft), víziközmű-fejlesztési pályázat el 

nem számolható költségeihez (1 millió forint). Döntött a 

2019. január 1-jétől járó alpolgármesteri és képviselői 

tiszteletdíjak emeléséről, valamint a nem kötelező 

dolgozói cafeteria juttatás összegéről. 

 

 

Közmeghallgatás - 2019. február 22. 

A közmeghallgatáson Kotzó László polgármester 

összefoglalta a 2014-2018. közötti időszakban 

megvalósult önkormányzati fejlesztéseket, 

eredményeket. Tájékoztató került a lakosság elé az 

Önkormányzat 2018. évi gazdálkodásáról, feladatainak 

ellátásáról, valamint a 2019. évi költségvetési 

tervezetről. 

2019. március 7-i ülés 

Megalkotásra került az Önkormányzat 2019. évi 

költségvetéséről és a köztisztviselők 2019. évi 

illetményalapjáról szóló rendelet. A testület döntött a 

szennyvíztisztító telep terület- rendezése érdekében 

szükséges tulajdon- cseréről. Meghatározásra került a 

2019. évi óvodai beíratás időpontja (lásd külön 

cikkünket). Megkezdődött a 2019. évi Falunap (2019. 

június 8-9.) előkészítése. Megbízásokról született 

döntés a Ravatalozó és a Sportközpont épületek 

működtetése érdekében. Kiírásra került a civil 

szervezetek pénzügyi támogatását szolgáló 

önkormányzati pályázat. Megismerte a testület az új 

Helyi Esélyegyenlőségi Program intézkedési tervének 

tervezetét. A testület úgy határozott, hogy a téli rezsi- 

csökkentésben nem részesült háztartások 

(településünkön 88 db) részére biztosítandó 

tüzelőanyag kiadására Grund Ferenc tüzelő és 

építőanyag kereskedő vállalkozóval köt szerződést (az 

érintettek külön értesítésben kapnak tájékoztatást az 

átvétel pontos időpontjáról és módjáról). A Képviselő-

testület úgy határozott, hogy a Magyar Falu Program 

pályázati lehetőségeivel élni kíván, pályázatot nyújt be 

„Meglévő közösségi és kulturális építmények külső és 

belső tereinek felújítása, bővítése, korszerűsítése” 

tevékeny- ségre, a pályázható maximális 15.000.000,- 

Ft összeg erejéig. Döntés születetett arról, hogy az Ősi 

Sportközpontban a tornaterem használata csak eredeti 

funkciójának megfelelő, diák-, tömeg- és szabadiősport 

céljára engedélyezhető. 

2019. március 28-i rendkívüli testületi ülés 

A Képviselő-testület Várpalota Város 

Önkormányzatának hozzájárulását adta annak a 

rendelet-tervezetnek az elfogadásához, melyben a 

várpalotai Gondozási Központ által Ősiben biztosított 

házi segítségnyújtás intézményi térítési díja 2019. 

május 1. napjától nem változik, változatlanul 500,- 

Ft/óra összegben kerül meghatározásra. 
 

Andrásiné Marton Mónika jegyző

 

 

 

 

 

 

FALUNAP 
 

Tájékoztatjuk Tisztelt Lakosainkat, hogy 2019. évi Falunapi rendezvényünk 

2019. június 8-9. (szombat-vasárnap) kerül megrendezésre. 

A részletes programokról a későbbiekben tájékoztatjuk Önöket. 
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TÁJÉKOZTATÓ 

EURÓPA PARLAMENT TAGJAINAK 2019. ÉVI VÁLASZTÁSA 
  

Áder János Köztársasági Elnök 2019. május 26. napjára tűzte ki az Európai Parlament tagjainak 2019. évi 

választását. Azt a választópolgárokat a Nemzeti Választási Iroda 2019. április 5. napjáig értesítő megküldésével 

tájékoztatja a szavazóköri névjegyzékbe vételükről.  

A választások előkészítésének, szervezésének, lebonyolításának, a választópolgárok tájékoztatásával, a választással 

összefüggő egyéb feladatokat ellátásának érdekében választási irodák működnek.  
 

Helyi Választási Iroda (HVI) elérhetőségei: 

címe: 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. – Ősi Polgármesteri Hivatal, 

HVI vezető: Andrásiné Marton Mónika jegyző, HVI vezető helyettes: György Beáta aljegyző 

Ügyintézés választási ügyben: Andrási Attiláné HVI tag 

Telefon: 88/496-192, 88/496-372 – 17. mellék, mobil: 06-30-363-0377 

e-mail: ph.osi@invitel.hu 
 

A választással kapcsolatos általános információk: http://www.valasztas.hu/ep2019 

Felhívom lakosaink figyelmét a névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek  szabályaira. 

Névjegyzékkel kapcsolatos kérelmek (mozgóurna iránti kérelem, átjelentkezési kérelem, külképviseleti 

névjegyzékbe vételi kérelem) személyesen, levélben, vagy választások hivatalos honlapján 

(https://kerelem.valasztas.hu/vareg/EUParlamentiValasztasok.xhtml) elektronikus úton nyújtható be.  

Személyesen a kérelem akár a lakóhely, akár a tartózkodási hely szerinti HVI-hez benyújtható. Levélben (postai 

úton, futárral, rokon, ismerős útján borítékba zárva) a kérelem csak a lakóhely szerint illetékes HVI-hez nyújtható 

be.  

Figyelem! A kérelemben feltüntetett személyes adatoknak meg kell egyezniük a lakcímkártyáján feltüntetett 

adatokkal, ellenkező esetben a helyi választási iroda a kérelmet elutasítja. 

A választások hivatalos honlapján benyújtott kérelmet az informatikai rendszer továbbítja az illetékes HVI-hez.  

Kérelem adattartalma: a választópolgár neve, születési neve, születési helye, anyja neve, személyi azonosítója. 

Mozgóurna iránti kérelemnek tartalmaznia kell az igénylés okát, valamint azt a címet, ahova a mozgóurna kivitelét a 

választópolgár kéri. Az átjelentkezési kérelemnek tartalmaznia kell annak a településnek a megnevezését, ahol a 

választópolgár szavazni kíván. Külképviseleti névjegyzékbe vétel iránti kérelemnek tartalmaznia kell annak az 

országnak a megnevezését, ahol az állampolgár szavazni kíván, több külképviselet esetén a kért várost is. 

A kérelmekhez nyomtatványok igényelhetők a Helyi Választási Irodánál, vagy letölthetők a választás 

hivatalos honlapjáról  

Mozgóurna igénylése: Az a névjegyzékben szereplő választópolgár, aki egészségi állapota vagy fogyatékossága 

miatt nem tud elmenni a szavazóhelyiségbe, hogy ott adja le szavazatát, mozgóurnát kérhet. Egyéb indok miatt nincs 

lehetőség mozgóurna igénylésére. Mozgóurnát a választópolgár kérhet a lakcímére, vagy a lakcíme szerinti 

szavazókörben lévő bármely címre, ha átjelentkezéssel szavaz, akkor a településen található bármely címre. 

A választópolgár mozgóurna iránti kérelem benyújtható 

1. a Helyi Választási Irodához 

 papír alapon levélben vagy választások hivatalos honlapján elektronikus azonosítás nélkül elektronikus úton 

legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig, 

 papír alapon személyesen vagy a választások hivatalos honlapján elektronikus azonosítással elektronikus 

úton legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig vagy 

 2019. május 24-én 16.00 órát követően választások hivatalos honlapján elektronikus azonosítással 

elektronikus úton legkésőbb 2019. május 26-án 12.00 óráig,  

2. az illetékes szavazatszámláló bizottsághoz papír alapon meghatalmazott útján vagy meg- hatalmazással nem 

rendelkező személy általi kézbesítéssel 2019. május 26-án legkésőbb 12.00 óráig. 

A választópolgár 2019. május 24-én 16.00 óráig kérheti, hogy a korábbi kérelmében megjelölt cím helyett másik 

címre kapjon mozgóurnát, vagy azt, hogy korábban igényelt mozgóurna helyett mégis a szavazóhelyiségben 

szavazhasson.  

A szavazás napján a szavazatszámláló bizottság két tagja felkeresi az igénylőt lakóhelyén vagy az általa megadott 

más címen, annak érdekében, hogy szavazatát a mozgóurnába dobja be. 

Figyelem! Aki mozgóurnát kért, a szavazókörben „hagyományos módon”, azaz személyesen nem szavazhat. 

Átjelentkezési kérelmek benyújtása:  

Ha a választópolgár a szavazás napján Magyarországon, azonban bejelentett lakóhelyétől eltérő településen, vagy 

ugyanazon a településen, de a lakcíme szerinti szavazókörtől eltérő szavazókör területén fog tartózkodni, 

átjelentkezéssel szavazhat. 

https://kerelem.valasztas.hu/vareg/EUParlamentiValasztasok.xhtml
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Az átjelentkezésre irányuló kérelemnek legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kell megérkeznie a Helyi 

Választási Irodához.  

Az átjelentkező választópolgár 

 legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig módosíthatja vagy levélben történő vagy elektronikus azonosítás 

nélküli elektronikus benyújtás esetén visszavonhatja, 

 legkésőbb 2019. május 24-én 16.00 óráig személyes vagy elektronikus azonosítást követő elektronikus 

benyújtás esetén – visszavonhatja átjelentkezési kérelmét. 

Külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem 

A magyarországi lakcímmel rendelkező választópolgárnak, aki a szavazás napján külföldön tartózkodik, lehetősége 

van arra, hogy valamelyik külképviseleten (nagykövetségen vagy konzulátuson) adja le szavazatát. Azokról a 

külképviseletekről, ahol a szavazás lehetséges, valamint a szavazás idejéről az NVI oldalán tájékozódhat. 

A külképviseleti névjegyzékbe vételi kérelem legkésőbb 2019. május 17-én 16.00 óráig kell megérkeznie, illetve a 

kérelem ezen időpontig módosítható. A választópolgár törlését legkésőbb 2019. május 22-én 16.00 óráig kérheti a 

külképviseleti névjegyzékből.  
Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 
 

                             TÁJÉKOZTATÓ 
ÓVODAI  BEÍRATKOZÁSRÓL 
 

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 határozza meg. Az 

intézmény felvétele körzete: Ősi község közigazgatási területe 
 

A Képviselő-testület az óvodai általános felvételi időpontját az alábbiak szerint állapítja meg: 
 

2019. április 24-én (szerda) 8.00-16.00 óra                        2019. április 25-én (csütörtök) 8.00-16.00 óra 

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

A beiratkozás kötelező azoknak a gyermekeknek, akik 3. életévüket 2019. 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. A 2019/2020-as nevelési évben az 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 napi négy órában óvodai nevelésben részvételre kötelezett gyermek szülője, amennyiben gyermeke az 

óvodakötelezettségét külföldön teljesíti, köteles arról a beiratkozás utolsó határnapját követő 15 napon belül írásban 

értesíteni gyermek lakóhelye, annak hiányában a tartózkodási helye szerint illetékes jegyzőt.  
 

A törvényes képviselő a gyermek óvodába történő felvételét kizárólag személyesen jelen hirdetményben 

meghatározott dokumentumok bemutatásával kezdeményezheti. Az óvodai beíratáskor az alábbi 

dokumentumokat kell bemutatni: 
 a gyermek születési anyakönyvi kivonatát, 

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

lakcímkártyája), 

 a gyermek TAJ kártyáját, 

 a szülő személyi azonosító és lakcímet igazoló hatósági igazolványát. 

Az intézmény alapító okirata szerint biztosítja az integráltan nevelhető sajátos nevelési igényű gyermekek nevelését. 

Sajátos nevelési igényű gyermek esetében beiratkozáshoz kérjük hozza magával a szakértői véleményt. 
 

Az óvodai felvételről való döntés:  

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

kikérése mellett az óvodavezető dönt. 

Az óvodavezető az óvodai felvétel tárgyában meghozott döntéséről legkésőbb 2019. 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. 
Kotzó László polgármester 
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ÁLTALÁNOS  ISKOLAI  BEÍRATÁSRÓL 
 

Értesítjük az érintett szülőket, hogy a 2019/2020. tanévre történő általános iskolai beíratás ideje: 
 

2019. április 11. (csütörtök) 8.00 – 19.00 óra                 2019. április 12. (péntek) 8.00 – 19.00 óra 
Ősi Általános Iskola (Ősi, Iskola u. 10.) 

 

Az óvodavezető vagy a szakértői bizottság döntése alapján tankötelezettsége teljesítését 2019. szeptember 1-jétől 

megkezdő gyermekét a szülő a fenti időszakban köteles beíratni a választott vagy a lakóhelye, ennek hiányában 

tartózkodási helye szerinti kötelező felvételt biztosító általános iskola első évfolyamára. Az első évfolyamra történő 

beíratáshoz szükséges dokumentumok: 

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

 az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás, 

 a gyermek születési anyakönyvi kivonata, 

 a gyermek TAJ-kártyája, 

 a szülő/gondviselő személyi igazolványa. 
 

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

A döntés ellen a szülő – a közléstől, ennek hiányában a tudomására jutásától 

számított tizenöt napon belül – jogszabálysértésre vagy érdeksérelemre 

hivatkozással kérelmet nyújthat be. A kérelemmel kapcsolatban az iskola fenntartója jár el és hoz másodfokú 

döntést.  

Amennyiben a választott iskola igazgatója a gyermek felvételét elutasító döntést hoz, a szülő a gyermekét a döntés 

jogerőre emelkedését követő 5 napon belül köteles beíratni a kötelező felvételt biztosító iskola első évfolyamára.  

A 2019/2020. tanév kötelező felvételt biztosító általános iskoláinak felvételi körzete a 

http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/ee/150000/VJH_sz_hivatalvezet%C5%91i_rendelkez%C3%A9s.pdf 

internetes oldalon megtekinthető.  

Az iskolák fenntartójáról a https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso internetes oldalon 

tájékozódhat.                                                                                                              Várpalotai Járási Hivatal közleménye 
 

 

 

A Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség (KIFÜ) és a Nemzeti Fejlesztési 

Minisztérium által hirdetett „A közösségi internet hozzáférési pontok fejlesztése, 

szolgáltatási portfóliójuk bővítése” című projekt keretein belül meghirdetésre kerülő 

„Digitális Jólét Program Pontok fejlesztése” című pályázatát sikeresen megnyerte Ősi 

Község Önkormányzata.  
 

A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat célja, hogy minden magyar polgár a digitalizáció nyertesévé váljon. A 

Hálózatot alkotó Digitális Jólét Program (DJP) Pontok az ország egész területén megtalálhatóak, a Pontokon 

tevékenykedő Digitális Jólét Program (DJP) Mentorok segítik a polgárokat az alapvető digitális kompetenciák 

elsajátítására, valamint az online világ és az okoseszközök magabiztos és biztonságos használatára. 

A digitalizáció és az internethasználat ma már teljes mértékben meghatározza a mindennapjainkat, a munka világától 

egészen a magánéletig. A Digitális Jólét Program különböző stratégiai irányzatok mentén segít abban, hogy a digitális 

megoldások Magyarországon társadalmi, gazdasági, és közigazgatási szinten hatékonyan el tudjanak terjedni. 

A Digitális Jólét Program (DJP) Hálózat Pontok elsődleges feladata a polgárok ösztönzése az infokommunikációs 

eszközök használatára, korszerű digitális technológiai eszközök és felkészült szakemberek segítségével. 

A közösségi internet-hozzáférési helyek alapvető célja, hogy a pontok hozzájárulhassanak a digitális alapkészségek 

fejlesztéséhez, biztosítsák a digitális készségekkel nem rendelkező emberek számára az informatikai eszközöket, az 

internetelérést és az ehhez szükséges szakértői támogatást. 
 

Keressék a DJP Pontot Ősiben is! 
Az Ősi Könyvtári, Információs és Közösségi Hely (Községi Könyvtár) Ősi, Iskola u. 10. szám alatt várja az érdeklődőket 

könyvtári nyitva tartási időben a könyvtári szolgáltatásokon kívül az alábbi DJP-hez kapcsolódó ingyenes 

szolgáltatásokkal:  

- számítógép, laptop, tablet, mobiltelefonok használatának elsajátításában való segítségnyújtással, 

- egyéb olyan művelet elsajátításával, amire szükségünk van a digitális világunkban való tájékozódáshoz. 

A DJP ponton Andrási Attiláné mentor várja a jelentkezéseket, érdeklődőket. A digitális alapkészségek megszerzésére 

irányuló különböző képzéseket is tervezünk, amelyekről folyamatosan tájékoztatjuk Önöket, de igény szerint egyéni 

képzésre is van lehetőség, előre egyeztetett időpontokban.  

Könyvtári nyitva tartási idő: kedd, szerda: 17.00 – 19.00, péntek: 14.00 – 18.00, szombat: 8.00 – 12.00 óra. 

Telefonszám: 496-380.                                                                                                                                    Andrási Attiláné  

http://www.kormanyhivatal.hu/download/1/ee/150000/VJH_sz_hivatalvezet%C5%91i_rendelkez%C3%A9s.pdf
https://www.oktatas.hu/hivatali_ugyek/kir_intezmenykereso
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Bemutatjuk 
 

Az előző intézményvezetővel, Vágán Zsuzsannával készített riportból már kiderült, az 

iskola élén változások történnek. 

Több mint 40 éve nem volt olyan igazgatója az Ősi Általános Iskolának, aki nem hogy nem 

az iskola utcájában, de még csak nem is Ősiben él.  

Nem helyi pedagógus vette át a vezetői széket. De ki is Ő? 
 

Beszélgetés az Ősi Általános Iskola új intézményvezetőjével, Kurbucz Tamással. 
 

Az intézményvezetői pályázatodban olvasható, mennyire szerteágazó az életutad. Pedagógusként kezdted 

pályafutásodat, de más területen is kipróbáltad magad. Miért kezdtél újra tanítani?  Hogy miért? 

Megteremtettem az egzisztenciámat, időközben a gyerekeim felnőttek, több szabadidőm lett. A vállalkozásom jól 

működik, viszont hiányoztak a gyerekek. Hiányzott, hogy segíthessek. Amikor újra elkezdtem tanítani, több 

lehetőségem adódott, több helyre hívtak, de én az általános iskola mellett döntöttem. Évekig tanítottam így 

Peremartonban. Azt láttam, a probléma sok, a pénz kevés, meg kell ragadni minden lehetőséget. Úgy éreztem, 

tovább kell lépnem, így jobban tudok segíteni a rászorulókon. Akkor határoztam el, hogy leteszem a közoktatás 

vezetői szakvizsgát. 

Hogyan került képbe Ősi? A tankerület ajánlásával az igazgatónő, az igazgatóhelyettes, valamint a leendő 

helyettes együtt hallgattak meg. Zsuzsával, Péterrel és Ildikóval, kölcsönösen szimpatikusak voltunk egymásnak.  

Elindult egy folyamat, és ezzel egy időben állásajánlatot is kaptam, mivel az előző testnevelő kolléga veszprémi 

iskolába ment át tanítani. Örömmel fogadtam el a lehetőséget, úgy gondoltam, így közvetlenebb módon tudok 

megismerkedni a tantestülettel, gyerekekkel, szülőkkel. Szeptembertől tehát testnevelő és biológia tanár lettem 

Ősiben, de óraadóként visszajártam tanítani Peremartonba. Novemberben benyújtottam a pályázatomat a 

meghirdetett igazgatói álláshelyre. 

A kollégáid akkor már tudták, hogy Te megpályáztad a vezetői állást? Igen, tudtak róla, hiszen nem volt titok. 

Van egy sikeres vállalkozásod. Összeegyeztethető ez az igazgatói állással? Én úgy gondolom, a vállalkozásban 

szerzett tudást, tapasztalatot, kapcsolatokat kamatoztatni tudom az iskola érdekében, mint intézményvezető.  

Az évek alatt sokat változott az oktatási rendszer. Nem minden pedagógus helyi, sok az óraadó. Mennyire 

rossz ez? Sajnos ez egy szükségmegoldás, mi is jobban örülnénk, ha saját munkaközösségünkből meg tudnánk 

oldani a feladatot, nem pedig óraadói státusszal. Nekünk egy személyben kellene fizika – kémia - történelem – 

informatika szakos tanár, mert ez fedné le egy ember óramennyiségét. Viszont négyszakos tanárt nem egyszerű 

találni. Nehéz a kollégáknak megfelelő mennyiségű óraszámot biztosítani olyan  iskolákban, ahol évfolyamonként 

egy osztály van.  

Nagyon szép sporteredményeid voltak/vannak! Amikor a pályázatomban ezt említettem, azzal a hitelességemet 

próbáltam alátámasztani.  

Már vannak közös eredmények? Még csak most kezdjük a közös munkát. Ami eredményünk van, az nem az én 

érdemem, a kollégáimé. Törekszem az elődökhöz méltó módon együttműködni velük. 

Szerinted mi az erőssége az iskolánknak? A mi erősségünk abban rejlik, mivel kis iskola vagyunk, jobban oda 

tudunk figyelni egymásra, a gyerekekre. Olyan, mondhatni családias légkör jellemzi a tanár-diák kapcsolatot nálunk, 

amit nem tapasztaltam más iskolákban. Az átadott tudásnál is fontosabb a nevelés, ami nekem a szívügyem. A 

gyermek, ha felnő, nem csak arra fog emlékezni, mit tanítottunk, hanem arra, hogy miként tettük azt. Falun jobban 

érzékelhető, melyek azok a területek, kik azok a gyerekek, akik több törődést igényelnek.  Itt jobban tudunk rájuk 

figyelni, kezelhetőbbek, tágabbak a lehetőségek, mint városon. Az a célunk, hogy az itt lakó gyerekeket a szülők 

hozzánk írassák be és innen is ballagjanak el. Fontos a jó hírünk, hogy aki ide jár, az büszke legyen rá, jól érezze 

magát az órán, egy-egy programunkon. A szülők is szívesen vegyenek részt rendezvényeinken. 

Vannak már terveid? Ahhoz hogy tervezzek, ismernem kell a iskolát, a kollégákat, a gyerekeket, a személyi és 

tárgyi feltételeket. De nyilván vannak terveim. Ígéretet kaptunk faanyagra, amiből asztalokat és padokat tudnánk 

készíteni az udvarra, ahová egy osztály ki tudna ülni egy tanórára. Az önkormányzat segítségével már készül két 

kültéri beton pingpong asztal. Kapunk 300 nm gyeprácsot, le fogjuk tenni az udvarra, így lesz egy igényesebb belső 

parkolónk. Továbbá a nagykaput is rendbe tesszük. Nyitva lesz, amikor szükséges, de zárva fogjuk tartani tanulóink 

biztonsága érdekében.  

Hasonlóképpen az eddigiekhez, feltétlenül számítunk Polgármester úr, a képviselőtestület és a szülők odaadó 

támogatására, akik segítsége nélkül nem tudnánk terveinket megvalósítani. 

Helyi kapcsolatok? Fontosak a személyes kapcsolatok, idő kell, hogy jobban megismerjem a helyi viszonyokat. 

Nem ismerem még annyira a falut és az itt élő embereket, ezért minden megkeresésnek örülök, igyekszem minél 

több meghívásnak eleget tenni. 
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Hogy tetszik Ősi? Élvezem, tetszik, bár az első félévben még sokat nem láttam belőle. Elkezdtem körbe járogatni 

kocsival. Bizarr látvány reggelente munkába jövet a hatalmas gyár az előtte legelésző őzekkel, sétáló kócsagokkal.  

Hogyan kerülnek ide ezek a madarak?  Csak nézem-nézem őket és figyelnem kell, nehogy lemenjek az útról…  

Kicsengettek, ez maradt a végszó.  

A szerkesztőség nevében kívánunk Intézményvezető Úrnak sikereket, élményeket, megannyi boldog pillanatot a 

diákok, pedagógus kollégák között, ami igazolja, jó Ősiben iskolába járni. Kinek így, kinek úgy…  
Winterné Holler Mónika 

 
„Ha jő az este, s megjelennek a csillagok, 

hidd el, ma neked ragyognak 

és az égre azt írják,  

BOLDOG SZÜLETÉSNAPOT!" 
 

Otthonában, szűk családi körben köszöntötte Kotzó László Ősi Község Polgármestere és Andrásiné Marton Mónika 

jegyző 2019. március 22-én a 90 éves Schekk Gézáné, Teri nénit.  

Az ünnepeltet a miniszterelnök aláírásával ellátott emléklappal és az Önkormányzat virágcsokrával és emléklapjával 

lepte meg a Polgármester Úr. 

Ősi Község Önkormányzata nevében jó egészséget kívánunk Teri néninek! 
 

         
 

 
 

Ősi „Szépkorúak” Nyugdíjas Klub 
 

2019-ben a klub megünnepelte megalakulásának 10 éves évfordulóját. Ennek keretében megrendezésre került a már 

hagyománnyá vált kiállításunk. Most személyesebb, színesebb volt, hisz egy olyan témára alapoztunk, ami igencsak 

változatos, sokrétű, akárcsak a klub tagjai. Az „Ilyenek vagyunk, ez a hobbink!”- című kiállítás rólunk szólt, kicsit 

bemutatva bennünket, kedvtelésünket, időtöltésünket, hobbinkat, hogy a faluban élők ezt az oldalunkat is 

megismerhessék. 
 

Köszönöm tagjainknak, hogy félte őrzött kincseiket elhozták, bemutatták, amiből egy izgalmas, tartalmas tárlatot 

állíthattunk össze. 

És külön köszönöm támogatóinknak, Kővári Xéniának az állványokat, Kerekesné Erzsikének a szép dolgait, a 

látogatóinknak, kik megtiszteltek bennünket azzal, hogy időt szakítottak rá, eljöttek, megnézték a kiállításunkat. 

 
Holler Józsefné klubvezető 
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Ünnepi műsor az 1848-1849-es forradalom és szabadságharc tiszteletére 
 

… Mit jelenthet a szabadság egy 4. osztályos gyermeknek? Hogyan készül fel és sikerülhet-e ezt egy fél órás 

műsorban átadni a közönségnek egy 10 éves gyermekcsoportnak? Én úgy gondolom, hogy sikerült!  
 

  Kimondhatatlanul büszke vagyok a Gyerekekre! Azt hiszem, mindenki láthatta, milyen fegyelmezetten, milyen 

átéléssel szerepeltek! A próbákon az előadáson is megborzongtam, ahogy meghallottam őket.  Az életkorukhoz 

képest némelyikük nagyobb átéléssel, komolysággal közvetítette az előadás mondanivalóját, mint ahogy az 

elvárható lenne egy ennyi idős gyermektől. Pedig nehéz feladat ez! Beleélni magunkat egy olyan kor fontos 

eseményeibe, amelyben nem éltünk és úgy átadni azt az érzést, amit akkori hőseink érezhettek, hogy a közönség is 

átélhesse! Talán sikerült! Ha nem is a legkisebbeknek, de a közönség soraiban biztos többségben voltak, akiket 

magával ragadott a gyerekek előadása! Kívülről ez látható volt.  
 

  Mi felnőttek, pedagógusok látjuk azt a hatalmas munkát is, ami egy ilyen ünnepi műsor hátterében zajlik! A 

rengeteg felkészülés, a háttérmunka, a kollégák és  szülők összefogása, segítségnyújtása. De megéri! Mindig megéri, 

mert fantasztikus érzés ott fent a színpadon állni! Összekovácsolja őket ez a hatalmas munka! Mindenkitől óriási 

dicséretet kaptak! Ismerik Őket, ismerjük Őket! A csicsergő, szétszórt, hangos, figyelmetlen csapatot...és mindenki 

ámulattal nézte őket! Ilyet is tudnak! Bizony! Ilyet is! Egytől-egyig mindenki a legjobbat és legtöbbet hozta ki 

magából! Büszke vagyok Rájuk!  
 

Köszönjük Tamás Otília tanítónak és az általa vezényelt énekkarnak a részvételt az ünnepi műsor színvonalának 

emeléséért. Hangszerkíséretükkel és gyönyörű dalaikkal hozzájárultak, hogy az előadás méltó megemlékezés legyen 

a szabadságharc hőseiről.   
Csikné Nikolausz Orsolya 4. osztály osztályfőnöke 

             
 

 
Sándor napján…. 
 

2019. március 18-án kedves meghívásnak tettünk eleget. 

Weöres Sándor halálának 30. évfordulója kapcsán, városi vetélkedővel egybekötött irodalmi 

délutánra hívta a várpalotai Várkerti Általános Iskola a városi és város környéki (Inota, 

Nádasdladány, Öskü, Ősi) iskolák harmadik és negyedik osztályos tanulóinak 1-1 4 fős 

csapatát. A mi iskolánk 2 lelkes csapatával érkezett Várpalotára. 
 

A verseny nagyon izgalmas, érdekes, kiválóan szervezett volt. 14 csapat mérte 

össze tudását. 15 könnyebb, nehezebb, igen változatos feladatot kaptak. A 

gyerekeknek jól kellett ismerni nem csak Weöres Sándor gyermekverseit, de életét, 

iskoláit, munkásságát is. Tájékozódni kellett a térképen, volt zenefelismerés, sőt 

betű- és képkirakó feladat is. 

Örülünk, hogy részesei lehettünk a vetélkedőnek, a gyerekek sokat tanultak, 

nevettek közben! 

Ráadásul a harmadikosok megszerezték a harmadik helyezést!  
 

A csapat tagjai voltak: Kertész–Farkas Izabell, Mátyás Amina, Nyári Laura, Tamás 

Máté. 

Büszkék vagyunk rájuk! 
Mórocz Mária 3. osztály osztályfőnöke 
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Hogy még szebb, tisztább és egészségesebb legyen környezetünk…   
 

Ősi Község Önkormányzata idén is részt vett, az országosan meghirdetett: „TeSzedd! – 

Önkéntesen a tiszta Magyarországért” akcióban. 

A 2019. március 19-re szervezett, települési szemétszedési akcióban, húsz felnőtt és több mint száz általános iskolás 

diák és pedagógus vett részt. Önkormányzatunk nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm: 

Andrási Attiláné, Andrásiné Marton Mónika, 

Báthoryné Kovács Edina, Dankos Ferenc, Dóra 

Imre, Gregor Gyöngyi, Holler Józsefné, Hud 

Janka, Józsa Gábor, Kotzó Lászlóné, Lukács 

Péter, Lukács Tamás, Magyar Lászlóné, Markó 

István, Resh Anikó, Schmidt István, Sárkány 

István, Szabó Imre, Szabó István, Tóth Enikő, 

Tóth Györgyné, Winterné Holler Mónika és az 

Ősi Általános Iskola lelkes diákjainak és 

nevelőinek a közösség érdekében végzett, 

önként vállalt munkáját. 

Tevékenységük eredményeként, több traktornyi 

szemét gyúlt össze, így szebbé, tisztábbá és 

egészségesebbé vált településünk környezete. 
 

            
 

Köszönjük!                                                           Kotzó László polgármester 

 
 

TÁJÉKOZTATÓ LOMTALANÍTÁSRÓL 
 

A lomtalanítás a hulladékszállítási díjat megfizető és tartozással nem rendelkező ingatlanhasználó által a 

hulladékszállítást ellátó közszolgáltatóval előre egyeztetett napon (évi 1 alkalommal), egyedi megrendeléssel kért 

(minden év január 02. – szeptember 30. közötti időpontban), házhoz menő jelleggel történik. A jelentkezés során 

szükséges megadni a hulladék várható mennyiségét is, amely alkalmanként legfeljebb 3 m3 lehet. A ki nem használt 

alkalmak száma a következő évre nem vihető át. Lomhulladékot a szállítás napján reggel hat óráig kell kihelyezni 

oda, ahova hulladékszállítási napon a hulladékgyűjtő edény kerül. A kihelyezett lomhulladék sem a 

gyalogosforgalmat, sem a közúti forgalmat nem akadályozhatja. Lomhulladékot csak gyűjtőautóval megközelíthető 

helyről szállítunk. Az ügyintézéshez a következő adatok szükségesek: név, cím, számlán található partnerkód, 

elszállítandó lom mennyisége (m3), elérhetőség (vezetékes vagy mobil telefonszám). 

További információk és a lomtalanítás igénylése a következő telefonszámon: 88/592-112. Ügyfélszolgálat: 

Várpalotai Közüzemi Kft. 8100 Várpalota, Fehérvári út 7. Ügyfélszolgálat nyitva tartása: hétfő, kedd, csütörtök, 

péntek: 6.00 – 14.00, szerda: 7.00 – 19.00 óra.  
  

Nem kerül elszállításra: Elbontott gépjármű karosszéria, építésből-bontásból származó hulladék, nyílászáró, 

veszélyes hulladék (olaj, festék, akkumulátor, képcsöves TV stb.), elektronikai hulladékok, ágnyesedék, 

szőlővessző, zöldhulladék, személyautó-, teher-, és traktor gumiabroncs, háztartási hulladék, csomagolási karton-, 

papír,- és műanyag hulladék, üveghulladék, kézi erővel nem rakodható túlsúlyos vagy túlméretes hulladék 

 
Zöldhulladék szállítás az előzetesen kiküldött matrica felhasználásával: április 23., május 21., június 18., július 23., 

augusztus 22., szeptember 17., október 22., november 19. 
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VESZPRÉM MEGYEI KATASZTRÓFAVÉDELMI IGAZGATÓSÁG VESZPRÉMI 

KATASZTRÓFAVÉDELMI KIRENDELTSÉG KÖZLEMÉNYE 

Szabadtéri tűzesetek megelőzése 
Az elmúlt napok csapadékmentes és enyhe 

időjárása miatt egyre többen kezdenek neki kerti 

munkáknak, emiatt az ország számos pontján 

gyulladt meg az aljnövényzet. A veszélyt a száraz 

aljnövényzet és avar jelenti, amelyben könnyen és 

gyorsan terjed a tűz. A szabadban keletkezett 

tüzek 99 százalékát emberek okozzák. 

Idén már 585 esetben riasztották a tűzoltókat 

szabadtéri tűzesetek miatt. Már halálos áldozata is 

van a kerti zöldhulladék égetésnek, néhány napja egy 

ember életét vesztette, miután a ruhája lángra kapott 

Kecskemét külterületén. 

Belterületen a kerti zöldhulladék elégetésére csak ott 

van lehetőség, ahol van kifejezetten erre vonatkozó 

rendelete az önkormányzatnak. Ez pontosan 

szabályozza, mely napokon, milyen 

időintervallumban szabad a kertben zöldhulladékot 

égetni, ilyen szabályozás hiányában tilos ez a 

tevékenység. Tűzgyújtási tilalom esetén akkor sem 

megengedett a tűzgyújtás, ha azt egyébként más 

jogszabály megengedi. 

A károk akkor előzhetőek meg a legkönnyebben, ha 

tisztában vagyunk a biztonságos szabadtéri tűzgyújtás 

és a tűzmegelőzés alapvető szabályaival. A 

külterületen végzett égetés engedélyhez kötött, így 

előzetesen engedélyeztetni kell a tűzvédelmi 

hatósággal a lábon álló növényzet, tarló, illetve a 

növénytermesztéssel összefüggésben keletkezett 

hulladék szabadtéri égetését. 

A szabadtéri tűzgyújtás feltételeit az Országos 

Tűzvédelmi Szabályzat tartalmazza, a jogszabálytól 

eltérő vagy hatósági engedély hiányában végzett 

tűzgyújtási tevékenység tűzvédelmi bírságot von 

maga után! 

A szabadban meggyújtott tüzet soha ne hagyjuk 

felügyelet nélkül és minden esetben gondoskodjunk 

megfelelő mennyiségű oltóanyagról. Mindig legyen 

nálunk a tűz oltására alkalmas kézi szerszám, és csak 

akkora tüzet gyújtsunk, amekkorát folyamatosan 

felügyelet alatt tudunk tartani. Tájékozódjunk a 

várható időjárásról, mert a szél kedvez a tűz gyors 

továbbterjedésének. Ha már megtörtént a baj, 

haladéktalanul hívja a 112-es segélyhívószámot! 

Rauch József tű. alezredes sk. kirendeltségvezető 
 

 

Fontos tudnivalók a tűzgyújtási szabályokról 
 

A tavaszi kertészeti munkák kapcsán felhívjuk lakosaink figyelmét az avar és kerti hulladék 

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

égetésének szabályairól szóló 14/2015. (XII. 08.) önkormányzati rendelete tartalmazza. 

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

 Égetést csak 18. életévét betöltött, cselekvőképes személy végezhet. 

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

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

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

 történhet. 

 Nem égethető kerti hulladék vasárnapokon és ünnepnapokon, egészségügyi, szociális, gyermek- és ifjúsági, 

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

valamint, ha az arra illetékes szerv tűzgyújtási tilalmat rendel el.  

Külterületen, mezőgazdasági területen az illetékes katasztrófavédelmi igazgatósághoz benyújtott, külterületi 

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

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

honlapon olvasható, a tűzgyújtási tilalom időtartamáról, hatályáról itt értesülhetnek.  

Ezek a szabályok nemcsak környezetvédelmi célokat, hanem a közösségi együttélés zökkenőmentességét is 

szolgálja. Kérjük, hogy a korlátozások betartása mellett mindig vegyék figyelembe a környezetükben élő lakótársaik 

érdekeit, az égetést mindig a jó szomszédi viszonyok megtartására figyelemmel végezzék, a füstképződés 

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

műanyaghulladék, háztartási hulladék semmiképpen ne kerüljön! Felhívjuk figyelmüket, hogy a tűzgyújtási 

szabályok megszegése bírság kiszabását vonja maga után! A kül- és belterületi tűzgyújtási szabályokról részletes 

tájékoztató található honlapunkon: http://osikozseg.hu/avar-es-kerti-hulladekegetesenek-szabalyai 
Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 

 

 

 

VÁLTOZÁS! 
Tájékoztató Gyógyszertár nyitva tartásáról (Ősi, József A. u. 54.) 

        Hétfő: 10.30 – 11.30     Szerda: 14.00 – 15.00                    Péntek: 10.30 – 11.30 

        Kedd: 14.00 – 15.00            Csütörtök: 10.30 – 11.30 
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TÁJÉKOZTATÓ étkezési díjakról 
 

Tájékoztatjuk a Gólyafészek Óvoda és Mini Bölcsödéhez tartozó konyhán étkezést igénybe vevő gyermekek szüleit 

és más étkeztetést igénybe vevő lakosainkat, hogy Ősi Község Önkormányzata Képviselő-testületének az étkeztetés 

nyersanyag normáiról, az étkeztetés, valamint az egyes gyermekjóléti ellátások intézményi térítési díjairól szóló 

2/2018. (II. 11.) önkormányzati rendelete alapján 2019. április 1. napjától az alábbi térítési díjakat kell megfizetni: 

Megnevezés Tér. díj  Megnevezés Tér. díj  

Mini bölcsődei gyermekétkeztetés – napi négyszeri 

étkezés 

450,- Ft Általános iskola – háromszori étkezés 465,- Ft 

Mini bölcsődei gyermekétkeztetés – ebéd 215,- Ft Általános iskola – csak ebéd 305,- Ft 

Mini bölcsődei gyermekétkeztetés – ebéd és reggeli 300,- Ft Általános iskola – egyéb, egyszeri 

kisétkezés 

385,- Ft 

Mini bölcsődei gyermekétkeztetés – ebéd, reggeli, 

egy kisétkezés 

375,- Ft Szociális étkezés 315,- Ft 

Mini bölcsődei gyermekétkeztetés – ebéd, egy 

kisétkezés 

290,- Ft Önkormányzati dolgozók  

 

530,- Ft 

Óvodai gyermekétkeztetés – háromszori étkezés 375,- Ft Nyugdíjas étkezők 550,- Ft 

Óvodai gyermekétkeztetés – csak ebéd 225,- Ft „Külső” étkezők 660,- Ft 

Óvodai gyermekétkeztetés – egyéb, egy kisétkezés 300,- Ft   
 

 
 

 

Adója 1 %-ával támogatható községi szervezetek, egyesületek 
 

Ősi „Andreotti” Sport Egyesület 

Adószám: 18272884-1-19 

Ősi „Gólyahír” Tánc Egyesület 

Adószám: 18513356-1-19 

Ősi Petőfi Sportkör 

Adószám: 19900805-1-19 

„Ősiért!” Egyesület 

Adószám: 19381648-1-19 

Ősi Gyermekekért Alapítvány 

Adószám: 18924347-1-19 

Harangszó Alapítvány 

18937837-1-19 

  

TÁJÉKOZTATÁS EBÖSSZEÍRÁSRÓL 
 

Az állatok védelméről és kíméletéről szóló 1998. évi XXVIII. törvény rendelkezései szerint az eb tartási helye szerint 

illetékes önkormányzat ebrendészeti feladatainak elvégzése érdekében három évente legalább egy alkalommal 

ebösszeírást végez. Az eb tulajdonosa és tartója az ebösszeíráskor köteles a törvényben előírt adatokat a települési 

önkormányzat rendelkezésére bocsátani. Ősi községben az Önkormányzat a törvényi kötelezettség alapján 2019. 

április-május hónapokban ebösszeírást végez. Az ebösszeíráshoz szükséges nyilatkozat nyomtatványt az Ősi 

Polgármesteri Hivatal minden ingatlanhoz eljuttatja 2019. április 15. napjáig.  

Az eb tulajdonosa és tartója a bejelentést az alábbi módokon teheti meg: 

A kiküldött papír alapú nyomtatvány kitöltésével, és átadásával: A Hivatal megbízottja minden ingatlant felkeres a 

kiküldésre kerülő ebösszeíró laphoz mellékelt tájékoztató szerinti időpontban. Az Ön által kitöltött adatlap részére 

leadható. Amennyiben a meghatározott időpontban nem tartózkodik otthon, vagy személyesen kívánja az adatlapot 

benyújtani, következő módon tehet eleget nyilatkozattételi kötelezettségének: 

1. A kitöltött adatlapot leadhatja az Ősi Polgármesteri Hivatalnál Gecse Tímea ügyintézőhöz, vagy postai úton 

megküldheti a Hivatal 8161 Ősi, Kossuth L. u. 40. címre. 

2. Elektronikusan – aláírt, pdf vagy jpg formában - megküldheti a ph.osi@intvitel.hu e-mail címre. 

3. A nyilatkozat benyújtható www.osikozseg.hu honlapról önkormányzati elektronikus ügyintézés keretében, az 

„Elektronikus ügyintézés” ikonra kattintva Általános vagy egyéb igazgatási ügyek ágazat kiválasztásával 

„Ebnyilvántartás” ügytípus indításával. A nyilatkozatok beérkezési határideje: 2019. május 31. 

Felhívom a tulajdonosok figyelmét arra, hogy 

 korábbi bejelentés nem mentesít jelen adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése alól! 

 az adatszolgáltatási kötelezettség elmulasztása állatvédelmi bírságot vonhat maga után. A bírság legkisebb 

összege 30.000 Ft. Az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a benyújtott adatlap adattartalmát az Ősi 

Polgármesteri Hivatal munkatársai ellenőrzik! 

 2013. január 01. napjától a négy hónaposnál idősebb eb csak transzponderrel (chip) megjelölve tartható, 

ezért kérem, amennyiben a jogszabályban meghatározott kötelezettségének még nem tett eleget, úgy 

szíveskedjék a transzponderrel nem rendelkező ebeket állatorvosnál megjelöltetni. 

A transzponderrel történő megjelölés betartását a jegyző és a járási állat-egészségügyi hivatal ellenőrzi. A négy 

hónaposnál idősebb transzponderrel nem jelölt ebről a jegyző és a magán állatorvos köteles jelentést tenni a járási 

állat-egészségügyi hivatal felé! 

Együttműködésüket és adatszolgáltatásukat köszönöm!                      Andrásiné Marton Mónika jegyző 

mailto:ph.osi@intvitel.hu
http://www.osikozseg.hu/
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Ősi „Andreotti” Sportegyesület tavaszi szezon hazai mérkőzései 
 

Női felnőtt 

2019. április 14. (vasárnap) Ősi – Úrkút  11.00 óra 

2019. május 05. (vasárnap) Ősi – Nyirád  10.30 óra 
 

Leány U.12 

2019. május 11. (szombat) 9.00 – 14.00 óra 

 
 

Hazai mérkőzéseinkre mindenkit szeretettel várunk! A kézilabdázni vágyókat továbbra is várjuk szeretettel. 
 

Hajrá Ősi!                                                                         Horváth Zoltán elnök  

 
 

 Főnix Dojo Ősi csapata 
 

2016 év szeptemberében kezdtük el az edzéseket Ősiben. 

2017 év februárjában már az első övvizsgára állt fel a csapat. A rendszeres edzésnek, a szülői 

támogatásnak köszönhetően mindenki sikeres vizsgát tett Várpalotán, Shihan Schwarcz Róbert 

5. Dan-os mester előtt.  

Minden újtól fél az ember, de félelmet leküzdve, olyan erőnléti és technikai szintet produkáltak 

a kis harcosok, hogy mindenki sikeres vizsgát tett. A vizsga első részében fekvőtámaszt, 

felülést és 3 percen keresztül rúgást kellett csinálni. Ezt követte a technikai rész, ahol alapállásokat, ütéseket, 

rúgásokat és védéseket kellett japán vezényszóra, egy-két kombinációval bemutatni erővel, mintha valakivel 

küzdenének. Aztán a vizsga utolsó részében, valóban valakivel küzdeniük kellett!  

A gyermekek védőfelszerelésben, 2 perces küzdelmekben támadást és védekezést mutattak be az eddig tanultak 

alapján. Ezeket a küzdelmeket már a szülők, testvérek, családtagok is megnézhették, szurkolhattak és fényképeket is 

készíthettek. Ez igen nagy lelki erőről tesz bizonyságot mind a gyerekek, mind a szülők részéről. Ilyenkor a szülők 

reakciója: "küzd a gyermekem... bemegyek, segítek neki!" Szóval úgy gondolom, hogy "karatés szülőnek" lenni nem 

könnyű, de meg lehet tanulni! Mert ezzel segítik a szülők az edzők és gyermekük munkáját, hogy megbíznak 

bennünk és gyermekeikben, támogatnak minket és gyermekeiket, mert a jelenlétük fontos, és így együtt alkotunk 

csapatot!  

Ezért alakult úgy, hogy edzéseken kívül még szórakozni is eljárunk együtt, ezzel erősítve a csapatban a 

kapcsolatokat, a bizalmat, és így Ősi Intézményeket is támogatunk. Szeretném itt is megköszönöm a szülők bizalmát 

és segítségét mindenben!  

A csapathoz bármikor lehet csatlakozni, szeretettel várunk minden érdeklődőt edzéseinkre! 

Kedden, és csütörtökön: 16.30-18h-ig, pénteken:18h-20h-ig 
Osu (Köszönöm) Kincses Judit  

 

     
 

 

 
 

Leány U.14 

2019. május 12. (vasárnap) Ősi – Veszprém  09.00 óra 

    Ősi – Celldömölk 16.00 óra 

 



ŐSI KÖZSÉG RENDEZVÉNYNAPTÁRA 

2019. ÉV 

 

A rendezvény 

Megnevezése Időpontja Helyszíne Szervező Elérhetőség 

Farsangoló 

Játszóház 

Február 16. 

(szombat) 

Könyvtári, 

Információs 

és Közösségi 

Hely 

Könyvtári, 

Információs és 

Közösségi Hely 

Andrási Attiláné 

88/496-380 

Farsangi 

Fánkfesztivál 

Február 24. 

(vasárnap) 

Művelődési 

Ház 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

 

Iskolai SzM bál Március 09. 

(szombat) 

Óvoda 

étterme 

Ősi Általános 

Iskola 

Kurbucz Tamás 

Igazgató 

„Ilyenek vagyunk, ez 

a hobbink!” 

Kiállítás 

Március 12. 

(kedd)17.00 

óra  

Márc.  20. 

Közösségi 

Helyiség 

Ősi 

„Szépkorúak” 

Nyugdíjas Klub 

Holler Józsefné 

Nemzeti ünnep Március 14. 

(csütörtök) 

Művelődési 

Ház 

Ősi Általános 

Iskola 

Kurbucz Tamás 

Igazgató 

Máltai 

Szeretetszolgálat 

Helyi Csoportjának 

20 éves megalakulása 

Szentmise 

Március 24. 

8,30 óra 

(vasárnap) 

Katolikus 

Templom 

Máltai 

Szeretetszolgálat 

Helyi Csoportja 

Rózsahegyi Róbertné  

Költészet napja Április 9.  

(kedd) 

Közösségi 

Helyiség 

Ősi Kovács 

Alkotóműhely 

Kovács Imre 

Húsvétváró Április 13. 

(szombat) 

Könyvtári, 

Információs 

és Közösségi 

Hely 

Könyvtári, 

Információs és 

Közösségi Hely 

Andrási Attiláné 

88/496-380 

Tánc világnapja, 

májusfa állítás 

Április 28. 

15.00 óra 

(vasárnap) 

Művelődési 

Ház 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

Ősi Kulturális 

Tavaszi Fesztivál 

Május 8.  

(szerda) 

Művelődési 

Ház 

Ősi Általános 

Iskola 

Kurbucz Tamás 

Igazgató 

Tamás Ottília, Halász 

Zsuzsanna 

„Nyárhívogató” 

koncert 

Május 11. 

(szombat) 

Katolikus 

Templom 

Ősi Dalkor 

Kulturális 

Egyesület 

Kovács Zoltánné 

 

Gyermeknap Május 18. 

(szombat) 

Ősi 

Sportcsarnok 

Ősi Általános 

Iskola 

Kurbucz Tamás 

Igazgató 

Csíkné Nikolausz 

Orsolya 

Májusfa kitáncolás Május 31. 

18.00 

(péntek) 

Művelődési 

Ház 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

 



A rendezvény 

Megnevezése Időpontja Helyszíne Szervező Elérhetőség 

Falunap Június 8-9. 

(szombat, 

vasárnap) 

Művelődési 

Ház, 

Közösségi 

Park 

Ősi Község 

Önkormányzata 

 

Kotzó László 

polgármester 

88/496-192 

Ballagás Június 15. 

(szombat) 

Ősi 

Általános 

Iskola 

Ősi Általános 

Iskola 

Kurbucz Tamás 

Igazgató 

Dömjén Zoltánné 

Sportbál Június  Művelődési 

Ház 

Ősi Petőfi 

Sportkör 

Siliga Sándor 

Játéksziget Július 13. 

14.00 óra 

(szombat) 

Közösségi 

Park 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

 

Szili-Hidvégi 

emléktorna 

Július 28. 

(vasárnap) 

Ősi 

Sportpálya 

 

Ősi PSK 

 

Siliga Sándor 

Csillagászat Augusztus 

11. 

20.00 óra 

(vasárnap) 

Ősi 

Sportpálya, 

Kertész-

tanya 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

 

Közlekedésbiztonsági 

nap 

Augusztus 

17. 9.00 

(szombat) 

Közösségi 

Park 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Polgárőrség, 

Könyvtár 

Andrási Attila 

 

Búcsú 

 

Augusztus 

20. 

(kedd) 

 Kitelepülés 

engedélyezése 

mutatványos 

tevékenységre: 

Ősi Község 

Önkorm.  

Rendezvény 

napján egyéb 

kitelepülők Ősi 

Polgárőrsége  

Ősi Polgármesteri 

Hivatal  

88/496-192 

III. Nyárbúcsúztató 

Népzenei fesztivál 

Augusztus 

24.  

(szombat) 

Művelődési 

Ház  

Vadrózsa 

Citerazenekar 

Báthory Tamás 

Dobos Kálmán 

kézilabda emléktorna 

Szeptember 

7. 

(szombat) 

Ősi 

sportcsarnok 

Ősi „Andreotti” 

S.E. 

Horváth Zoltán elnök 

Szüreti felvonulás és 

bál 

Szeptember 

21. 

Művelődési 

Ház 

Máltai 

szeretetszolgálat 

Rózsahegyi Róbertné 

Harci túra Szeptember 

14. 

(szombat) 

Közösségi 

Park 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

 



 

A rendezvény 

Megnevezése Időpontja Helyszíne Szervező Elérhetőség 

Falusi nők világnapja Október 12. 

(szombat)  

Ősi 

Sportpálya / 

Művelődési 

Ház 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

 

Nemzeti ünnep Október 23. Művelődési 

Ház 

Ősi Általános 

Iskola 

Kurbucz Tamás 

Igazgató 

Óvodai SzM bál  November 

16. 

(szombat) 

Óvoda 

ebédlő 

Gólyafészek 

Óvoda 

Lőkös Kálmánné 

intézményvezető, 

SzM elnök 

Sisi-nap November 

19. 16.00 

óra (kedd) 

Sisi-park Szépkorúak 

Nyugdíjas Klub 

Holler Józsefné 

Idősek napja November 

22. (péntek) 

Óvoda 

ebédlő 

Ősi Község 

Önkormányzata 

 

Kotzó László 

polgármester  

88/496-192 

Mesedélután November 

23. 

(szombat) 

Közösségi 

Ház 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attia 

Ősi Advent December 

1. 

(vasárnap) 

Művelődési 

Ház 

„Ősiért!” 

Egyesület 

Andrási Attila 

 

December 

8. 

(vasárnap) 

Művelődési 

Ház 

Máltai 

Szeretetszolgálat 

Rózsahegyi Róbertné 

December 

15. 

(vasárnap) 

Katolikus 

Templom 

Ősi Dalkör 

Kulturális 

Egyesület 

Kovács Zoltánné 

December  Művelődési 

Ház 

Ősi Általános  

Iskola 

Kurbucz Tamás 

Pásztorjáték December 

24. (kedd) 

 Vadrózsa 

Citerazenekar 

Báthory Tamás 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Évi rendszeres rendezvények 
 

A rendezvény 

Megnevezése Időpontja Helyszíne Szervező Elérhetőség 

Andreotti S.E. 

Utánpótlás 

kézilabda  

Február 23. Ősi Sportközpont 

tornaterem 

Ősi „Andreotti” 

S.E. 

Horváth Zoltán 

elnök 

Női kézilabda 

bajnokság, 

Utánpótlás 

csapatok 

mérkőzései 

március-

június, 

Szeptember-

december 

Ősi Sportcsarnok 

Várpalotai 

sportcsarnok 

 

Ősi Petőfi Sportkör 

Veszprém 

Bajnokság 

Megyei II. 

osztályú felnőtt 

és ifjúsági 

bajnokság 

Március 24-

június 2. 

Augusztus - 

november 

 

Sportpálya, Ősi 

illetve merkőzések 

kiírása szerint 

 

Ősi PSK 

 

Siliga Sándor 

elnök 

Fejér megye 

öregfiúk 

bajnokság 

Március 09.-

június 1. 

Augusztus - 

november 

 

U-14 Kelet 

bajnokság 

Április 04-

május 30.  

   

 

Kiállítások Minden 

hónap első 

szerda 

Közösségi Ház 

 

Ősi Kovács 

Alkotóműhely 

Kovács Imre 

 

 

Fogyjunk 

szakszerűen 

(EFOP-1.5.2.-16-

2017-00010 

pályázat 

keretében) 

Január 24-től 

kéthetente 

csütörtök 

Közösségi Ház 

 

Ősi Község 

Önkormányzata 

 

Hud Janka pályázati 

koordinátor 

Báthoryné Kovács 

Edina mentor 

88/496-192/14. mellék 

 

Kreatív klub Páros héten 

kedden 

Könyvtári, 

Információs és 

Közösségi Hely 

Könyvtári, 

Információs és 

Közösségi Hely 

Andrási Attiláné 

88/496-380 

 

A helyszínek címe: 
 

Közösségi Ház – Ősi, Kossuth L. u. 117. 

Művelődési Ház – Ősi, Kossuth L. u. 34. 

Ősi Sportközpont – Ősi, Iskola u. 10. 

Ősi Könyvtári, Információs, Közösségi Hely – 

Ősi, Iskola u. 10. 

 

A rendezvények szervezői minden lakosunkat szeretettel és tisztelettel várják. 


