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A MI ÚJSÁGUNK 
ŐSI KÖZSÉG                              

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

Az a nemzet élni fog, amely őrzi hagyományait! 
Hová lett a húsvéti locsolkodás varázsa? 

 

      Ki ne ismerne olyan locsolóverseket, melyekkel ma is gyakran kérnek engedélyt a locsolók a locsolkodásra? Ki ne tudná, hogy 

a locsolók legfőbb jutalma a hímes tojás? Akad-e olyan gyerek, aki ne várná az ajándékhozó húsvéti nyuszit? Van-e olyan ember, 

aki ne tudná, hogy húsvétkor sonkát és tojást szokás enni?  

Mi maradt meg ebből az ünnepből a mai ember számára? Magából a néphagyományból egyre kevesebbet tartanak már falun is, 

városon szinte teljesen kihalóban a húsvéti locsolkodás varázsa.  

      Ahogyan az advent a karácsonyra, úgy a nagyböjti időszak húsvét ünnepére készít fel bennünket.  A húsvéti ünnepkör a 

farsang utáni negyvennapos nagyböjttel kezdődik. Ez az időszak a hívő emberek számára a húsvétra való testi-lelki előkészület 

ideje. A böjtös étkezés szigora napjainkra már erőteljesen megenyhült. Hajdan a felnőtt férfiak az italtól, a káromkodástól, a 

verekedéstől is tartózkodni igyekeztek. Az asszonyok, lányok gyászruhát öltöttek. Húsvétvasárnap azonban a legszebb és legújabb 

tavaszi öltözeteikben pompáztak a templomokban. 

     A magyar húsvéti hagyománynak négy fő eseménye van. A nagyböjt, nagypéntek, nagyszombat és természetesen a húsvét 

vasárnapja. A nagyböjttel Jézus 40 napos szenvedésére emlékezünk. Ez a 40 napból álló időszak hamvazószerdán veszi kezdetét, 

majd húsvét vasárnapján ér véget. A böjt során kizárólag hús nélkül készült ételek fogyaszthatóak, de ez alól kivétel a hal. 

     Nagypéntek napján Jézus kereszthalálának napjáról emlékezünk meg. Nagyszombat a húsvét vasárnapot megelőző nap, a 

húsvéti örömünnep kezdete. Húsvétkor véget ér a negyven napos böjt: másnap sonka, tojás, torma és kalács kerül az ünnepi 

asztalra. 

      Az egyik legfontosabb szokás a húsvéti locsolkodás, amely Magyarországon kívül a világ több országában is hagyomány. 

Általában húsvét hétfőn szokás megöntözni a lányokat, asszonyokat. Régebben egyszerűen a kútból húzott vízzel tették ezt vagy 

egyszerűen bele vetették őket a patakba. Cserébe a lányok tojást és sonkát adtak. Időközben a húsvéti locsolkodás – 

egészségkímélő és energiatakarékos – kölnivizes öntözéssé szelídült.   

     A húsvéti népszokások, hagyományok néhány kivétellel – mint a már említett locsolkodás – a falvakban is egyre inkább 

háttérbe szorulnak, átalakulnak. A néprajzkutatók szerint ez a fiatalok városba költözése mellett az idő múlásával magyarázható. 

Mára főleg az idősebb generáció tagjai őrzik a hagyományt. 

      Manapság már csak az emlékek élnek a régi ünnepi vigalmakból. Az ünnepi készülődés sokszor kimerül a lakásdíszítéssel. Az 

emberek nem igazán járnak el locsolkodni az ismerősökhöz. A fiatalok is teljesen elfelejtik a húsvéttal kapcsolatos szokásokat. 

Úgy érzik ciki elmenni, locsolkodni, pedig szülői példamutatással ezt a szép hagyományt még életben tudnánk tartani. Ahogy mi 

éljük meg az ünnepet, úgy fogják gyerekeink is. A mi örömmel és izgalommal teli készülődésünkből sok mindent tanul a gyerek. 

A látottakat, az átélt élményeket raktározza el szívében és lelkében későbbi felnőtt életére, s adja majd tovább az ő gyermekeinek.  

       Kár, hogy egyre kevesebb kislány élheti át otthon a tojásfestés örömét, az izgatott várakozást, hogy ki jön el locsolkodni 

hozzánk. Régen ezt még számon tartottuk, és büszkék voltunk a sok locsolóra. Manapság „divatos”még a kaput is bezárni húsvét 

hétfőn.  

Talán ennek is megvan az oka, de a mi felelősségünk fiainknak megtanítani az ünneppel kapcsolatos illemszabályokat, hogy 

milyen locsolóverssel illik locsolkodni, milyen ruhába, hogy a locsolkodás délig tart, ezután már nem illik betévedni sehova. A 

kamasz fiúnak az apa lehetne a leghitelesebb példa a mértékletes ivásra ezen a napon. A kislányok pedig otthon tanulhatják meg, 

hogy milyen is az, amikor vendégül látjuk a locsolókat.  

     Szerencsére a mi falunkban még sokan készülnek a locsolók fogadására, a lányok megöntözésére. Jó érzés látni húsvét hétfőn a 

kölnivizet szorongató fiúkat, amint elindulnak locsolkodni.  

Ráfogunk mindent az idő hiányára, a kevés pénzre, a fáradságra. Pedig az ünnep érzése hosszú hetekig a szívekben marad. Nincs 

rohanás, van idő átérezni a pillanat magasztosságát.  

Az a nemzet (falu) fog élni, amely őrzi a hagyományait! A mi generációnk talán az utolsó, aki még átadhatja gyermekeinek a 

húsvéti locsolkodás szép hagyományát. Ne fosszuk meg tőle őket!  
 

                    
 

 
Ennek a háznak udvarában,  

Szép kis bimbót láttam. 

Vizet hoztam a tövére,  

Szálljon áldás a fejére! 

Szabad-e locsolni? 

 

 
 

 

Kapu Bernadett 
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Rendőrségi tájékoztató 
                  
A hiszékenység újabb áldozata                                                  
Egy 70 éves várpalotai férfit károsítottak meg ismeretlen tettesek 2011. március 25-én a délelőtti órákban. Az idős bácsi családi 

házának udvarára egy ismeretlen, fiatal férfi úgy ment be, hogy a kertkapuban lévő kulcsot a kapun benyúlva elfordította. A házat őrző 

kutya jelzésére érkezett ki az idős férfi, aki számon kérte a fiatalembertől, hogy miért tartózkodik hívatlanul az udvarán. A férfi hamar 

eloszlatta a bácsi kétségeit, mivel arra hivatkozott, hogy a Nyugdíjfolyósító Intézet munkatársaként ellenőriznie kell, hogy a korábbi 

időszakhoz képest magasabb nyugdíjat kapott-e.  

A lakásában történt adatfelvétel során a fiatal férfi kérte a nyugdíjast, hogy hozzon egy 10.000,- Ft-os bankjegyet, melynek sorszámát 

felírva igazolható az emelt nyugdíj összege. Az idős férfi ekkor a szobában tartott megtakarított pénzéből elővett egy 10.000 .-Ft-os 

bankjegyet, és odaadta férfinak. Minden bizonnyal a pénz rejtekhelyét eközben figyelte meg az ismeretlen férfi, aki ezt a helyet 

elmondta a nem sokkal korábban érkező társának. A korábban érkező személy folytatta az idős férfi adatainak felvételét, majd egy 

aláírást is kért tőle az adatok igazolásául. Ehhez az idős férfinak meg kellett keresnie a szemüvegét, amelyhez magukra hagyta az 

idegen férfiakat. Az ismeretlen elkövetők ezt az időszakot használták ki, hogy eltulajdonítsák az idős férfi mintegy 800.000.-Ft 

megtakarított pénzét.  

Hiszékenységének és figyelmetlenségének árával az idős férfi csak akkor szembesült, amikor a férfiak már távoztak a lakásából. 

Kapitányságunk illetékességi területén utoljára 2008. november 11-én követtek el hasonló legendával bűncselekményt. Ezen eset 

ismételten okot adott arra, hogy a lakosság figyelmét felhívjuk, hogy a Nyugdíjfolyósító Intézet ily módon nem végez vagyoni 

vizsgálatot, készpénzt, ajándékcsomagot nem küld a nyugdíjasok részére.  

Az ügyben nagyobb értékre elkövetett lopás bűntette miatt indult eljárás.  

 

Kérjük, hogy a napsütéses tavaszi napokon se feledkezzenek meg a biztonságról!              
 

A bűncselekmények megelőzése, a személyes biztonság és az értékek védelme érdekében tartsák be azokat a tanácsokat, melyekre 

folyamatosan felhívják a rendőrök a figyelmet.  

Ne engedjen be idegen személyeket a lakásba! 

A házaló árusokat ne engedje be a házba, vagy annak udvarára, lehetőség szerint ilyen személyekkel ne is teremtsen kapcsolatot, 

legyen elővigyázatos velük szemben! 

Amennyiben a lakásból kimegy – még ha csak rövid időre is-, kérjük, hogy az ajtót zárja be. A kerti, a ház körüli munkálatok végzése 

során is ügyeljen arra, hogy a nyílászárók zárva legyenek, a lakáskulcsot biztonságos helyre tegye.  

A kertkapuk, lépcsőházak ajtajainak zártságáról minden esetben győződjön meg.  

Ne engedjen be idegen személyeket a lakásba, figyeljen arra, hogy az információt kérő személy a lakásba ne jusson be. Amennyiben 

olyan személy érkezik, aki hivatalos ügyben szeretne a lakásba bejutni (Távhő, Vízmű, Áramszolgáltató), ragaszkodjon ahhoz, hogy 

személyazonosságát igazolja.  

 

A kistérség területén gyakoriak azok a bűncselekmények, melyek során az elkövetők szolgáltatók, közintézmények – E-ON, 

Bakonykarszt, Rendőrség, Önkormányzat, Nyugdíjszolgáltató – nevével visszaélve, magukat munkatársnak kiadva károsítanak meg 

idős személyeket. 

FONTOS TUDNI:  

A szolgáltató munkatársai minden esetben arcképes igazolvánnyal igazolják magukat. Ha ezt nem tennék, kérje tőlük bizalommal! 

A szolgáltatók nem alkalmaznak díjbeszedőket! Kizárólag a mérőóra gyári számát, óraállást rögzítik, készpénzt nem fogadnak el, 

készpénzes kifizetést nem teljesítenek! 

Személyesen vagy telefonos megkeresés során felajánlott ingyenes vagy kedvezményes nyereményjáték, ajándékosztás, mobil 

telefonfeltöltés, gyógyászati segédeszköz és egyéb felajánlást ne fogadjon el! 

 

 
 „... mit láttál szent asszony a sírnál? ...” 
                                                                            Szeretett Testvérek! 

   Kedves Olvasók! 

 

              Az idei esztendőben is elérkezett szent húsvét ünnepe. Az előbbi idézetre válaszolva a következőket mondhatjuk: üres sír! 

Nem mást, hanem az üres sír, amely elől elhengerítették a követ látták az asszonyok, s láthattuk volna akkor mi is. 

Az üres sír a legelső húsvéti jel, s majd ezután következtek a feltámadott Jézus megjelenései: apostolai, az emmauszi 

tanítványok stb… előtt. 

A keresztény hit legnagyobb csodája, Jézus Krisztus feltámadása csendességben ment végbe. Hiszen Jézus feltámadásakor, 

nem volt jelen senki sem. Csupán az üres sír áll az emberi szem előtt. Amikor az apostolok Jézus sírjához sietnek szintén ezt látták. 

Szent János, aki gyorsabban futott és ért a sírhoz annyit ír evangéliumában, hogy látta az üres sírt, az összetekert lepleket, „látta 

mindezt és hitt”. Nem többet látott, hanem csak ennyit s hitt abban, hogy Jézus feltámadt, Jézus él. 

A feltámadott, élő, s köztünk jelenvaló Jézus Krisztust hirdeti meg idei húsvéti legszentebb ünnepén a keresztény világ. 

Higgyünk Neki, mert nem emberi szó, hanem az Isten szava szólít meg bennünket. 

Ne keressük az élőt a holtak között, mert „nincs itt feltámadt!”. Nem a sír fogja, mert a sír üres! 

Eme gondolatokkal kívánok az idei esztendőben is áldott, szent, kegyelemteljes húsvétot, minden kedves olvasónak és 

híveinknek, és minden kedves szeretteiknek, vendégeiknek. 

  

                      Beke Zsolt 

     h.esperes –plébános.                                                                   

  

 

 

2011. év Húsvétján. 
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Az Ősi Petőfi SK hírei 
   A tavasz nyitányaként 2011.március 27-én elkezdődött a Veszprém megyei labdarúgó bajnokság II. osztály keleti 

csoportjának mérkőzés sorozata, melyet csapatunk az első helyről várhatott. A bajnokság kezdetét természetesen felkészülési 

mérkőzések előzték meg.  

   Decembertől márciusig részt vettünk a Várpalotán rendezett téli teremlabdarúgó bajnokságban. Tíz csapatból az 5. helyet sikerült 

megszerezni. Ez a teremfoci is segítette játékosainkat, hogy minél jobb formában legyenek tavaszra. 

Csapatunk a februári hónapban részt vett az Öskün megrendezett nagypályás Mecset Kupán, amelyen a 3. helyezést értük el. Az itt 

lejátszott 4 mérkőzésnek elsődleges célja az volt, hogy felkészülten és a lehető legjobb formában indulhassunk neki a tavaszi 

bajnoki fordulóknak. 

Ezen kívül még két edzőmérkőzést is lejátszott együttesünk. Vértesacsa ellen 5:3-ra sikerült győzni, míg a megyei I. osztályban 

szereplő Pét ellen 1:1-es döntetlent értünk el. 

   A felkészülési mérkőzéseket követően már csak a bajnoki rajtra kellett várni, ami március 27-én el is érkezett. Felsőörsre utazott a 

csapat, melyre a felnőtt keret tagjai a Tüttő János által szponzorált egyen melegítőben jelentek meg - Tüttő Jánosnak ezúton is 

köszönjük.  

A tartalék együttes Kovács Kristóf duplájával és Hári Csaba góljával 3:1-es győzelmet ért el. 

Az id. Tolner András irányította felnőtt csapat magabiztosan gyűjtötte be a 3 pontot. Horváth László duplája mellett betalált még 

Bíró Zsolt, Simon Róbert és Balogh Ádám is, így 5:1-es győzelemmel ért véget a mérkőzés. 

Sokáig nem tartott az öröm, mert a játékosok már tudták, hogy egy hét múlva rangadót kell játszaniuk a Csopak FC ellen. Mielőtt 

még belekezdenék a Csopak elleni rangadóba, had tegyek említést a pályán és az öltözőn tett felújításokról.  

   Az öltözőhöz közelebbi (hazai) kapu előterét rossz állapota miatt javítani kellett, a homokos, agyagos talajt kiszedték és helyére 

fekete földet tettek és befüvesítették, majd az egész pálya területét meghengerezték. 

Az öltözőn belül az omladozó vakolatot leszedték, majd kijavították, kimeszelték és kifestették a vendég öltözővel együtt. Fenti 

munkák elvégzéséért külön köszönet a Polgármesteri Hivatalnak, és dolgozóinak, valamint a társadalmi munkában részt vállaló 

sportköri tagoknak.                                    

 

Ebben a megújult szép és tiszta környezetben várhattuk a tavaszi bajnokság első hazai mérkőzését. 

   A Csopak FC ellen kellett megküzdeni a 3 pontért, ami nem volt egyszerű. A Balogh Károly által vezényelt tartalék csapat sajnos 

3:2-es vereséget szenvedett el. A gólokat Balogh Róbert és Skabla Adrián szerezte. Így az ifjúsági csapat 18 ponttal az 5. helyen áll, 

két ponttal lemaradva a 4. helytől. 

Ezután következett az igazi rangadó, amelyet sikerrel 1:0-ra nyertünk Simon Róbert góljával. Hatalmas öröm és megkönnyebbülés 

érte a játékosokat, szurkolókat mikor a bíró hármas síphangja a rangadó végét jelezte! Ezzel a győzelemmel csapatunk 28 ponttal 

továbbra is az első helyen áll megelőzve a Fűzfői AK-t (26 pont) és a Csopak FC-t (23 pont). 

   Külön öröm még, hogy a góllövő listán is érdekeltek vagyunk. A tartalék góllövő listán Hári Csaba 10 góllal a második, Kovács 

Kristóf 8 góllal a negyedik helyet foglalja el. A felnőtt góllövő listán Horváth László 24 góllal toronymagasan az első helyen áll, 

míg Simon Róbert 11 góllal a harmadik pozíciót foglalja el. 

 

Szeretettel várjuk, hívjuk továbbra is szurkolóinkat, pártolótagságunkat a bajnoki mérkőzéseinkre, a sportkör 

rendezvényeire.  

                                                                                                                                      Balogh Ádám 

          

 

Veszprém Megyei 

Kézilabda Bajnokság           

XII. forduló 

2011. március 19. –  

Várpalota Bányász S.K. 

- Ősi   25:15 Ezen a 

héten csapatunk sajnos 

csak egy edzést tudott 

tartani, amely kevésnek 

bizonyult. 

Legjobb góllövők: 

Surányi Lívia 5gól, 

Balogh Anett 3 gól. 

 

 

Tisztelt Olvasó! 

A Mi Újságunk 2011. márciusi kiadásában az Ősi női Kézilabdacsapat januári és februári eseményeit, és eredményeit közöltem a 

Tisztelt Lakossággal. 

A márciusi eredmények ismertetése előtt szeretném megemlíteni, és kiemelni Göndöcs Ibolya áldozatkész munkáját, aki a kezdetek 

óta foglalkozik a csapat ügyes-bajos dolgaival, összefogja a társaságot, önzetlenül segít, és szabadidejét nem sajnálja a csapat javára 

fordítani. Ilyen például az edzések és mérkőzések utazásának megszervezése - saját autóval is, a jegyzőkönyv vezetése, mezek, 

sportszerek tisztán tartása, egyéb anyagi támogatások, stb. Ibolyának a csapat nevében szeretnénk mindent megköszönni. Továbbá 

köszönjük Szügyi Lívia segítségé is, aki a pályázatírásokban jeleskedett.  

Helyhiány miatt szponzorokról, segítőkről, felajánlókról később számolunk be. 

                                                                                                                                               Várjuk szponzorok jelentkezését! 

 
XIII. forduló   2011. március 27. – 

Ősi - MOTAX Pápa   23:19 

Nagy öröm érte csapatunkat, mert sikerült végre 

még egy tornatermet bérelnünk, így már heti két 

alkalommal tudunk edzeni. A nagyszerű edzésekkel 
jól felkészülve fogadtuk Pápa legjobb csapatát a 

MOTAX Pápát. 

Igazi csapatjátékkal, és erőnléttel, négy góllal 

felülmúlta csapatunk a nagyon jó erőkből álló 

ellenfelet. 

Ezen a mérkőzésen minden játékos átlagon felüli 

teljesítményt nyújtott! 

Legjobb góllövők: Surányi Lívia 8 gól, Pékné 

Deák Brigi 5 gól 
 

 

XIV. forduló 

2011. április 3. - Ősi - Úrkút   12:18 

Csapatunk ezen a vasárnapon sajnos kikapott. 

Az első félidő 4:11, a második 8:7 az Ősi 

javára. 

A csapat játékosainak jobban el kellene 

hinniük, hogy a bajnokság harmadik helyén 

álló ellenfelet ugyanúgy letudja győzni, mint 

bárki mást. Ezt bizonyítja a második félidei 

játék. Az Úrkút játékosai nagyon elfáradtak a 

második félidőre, csapatunk viszont végig 

bírta a végjátékot. 
Legjobb góllövők: Szigeti Anikó 3 gól, 

Surányi Lívia 3 gól 

                                  Horváth Zoltán 

 

Horváth Zoltán 
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KÖSZÖNET AZ ÖSSZEFOGÁSÉRT! 

 

Mint az köztudott, az adósságrendezési eljárás lezárásáig nincs lehetőségünk fejlesztésekre, beruházásokra, a könyvtár 

működtetésére és a civil szervezetek támogatására. Az önkormányzatot sújtó jogszabályi kötöttségek és a súlyos 

belvízgondok ellenére községünkben mégis számos jele van a fejlődésnek. A példaértékű összefogás eredményeként Ősi, 

még ebben a nehéz anyagi helyzetben is szépülni, gyarapodni tudott. Az elmúlt hat hónap során új könyvtárhelyiséget 

alakítottunk ki, elvégeztük a sportcsarnok kinyitásához szükséges munkálatokat, komoly erőkkel megkezdtük a falu 

úthálózatának és árkainak rendbetételét, valamint megteremtettük a sportkör működéséhez, valamint a községi 

rendezvényeket felvállaló „Ősiért!” Közhasznú Egyesület tevékenységéhez szükséges pénzügyi fedezetet. 

 

Ősi Község Önkormányzata nevében ezúton is köszönetet mondok mindazoknak (magán embereknek, vállalkozóknak, 

szervezeteknek), akik önzetlen munkájukkal, eszközfelajánlásukkal és anyagi támogatásukkal hozzájárultak 

intézményeink, közterületeink szebbé és otthonosabbá tételéhez, valamint a civil szervezetek működéséhez.  

 

Megköszönöm: 

 

 Siliga Sándor úrnak, a veszprémi székhelyű INGAFORG ZRt. elnökének önzetlen pénzügyi támogatását, melyet 

az Ősi Petőfi Sportkör működéséhez (500.000,- Ft), a községi rendezvények lebonyolításában szerepet vállaló 

„Ősiért!” Közhasznú Egyesület tevékenységéhez (303.000,- Ft), és a főiskolákon, egyetemeken tanuló, anyagilag 

rászoruló ősi gyerekek támogatásához (137.000,-Ft) nyújtott, 

 Fekete Lászlónak, községünk díszpolgárának, a sportcsarnok aszfaltjavításához nyújtott 100.000,-Ft-os anyagi 

hozzájárulást, és a több százezer Ft értékű védőhálók beszerzését, 

 Hidvégi Attila, Major László, Szekeres Sándor és Tollner Tibor, helyi vállalkozóknak az új könyvtárhelyiség 

kialakítása során végezett, több százezer forint értékű szakmunkáját,  

 Merics Józsefnek a pétfürdői Alba Metal Alpin Kft. Ügyvezető Igazgatójának és munkatársának, Völgyi 

Lászlónak a sportcsarnok üvegablakainak törésvédelméhez biztosító védőrácsok elkészítését, 

 Szekeres Csabának, az ACÉL, PEREM KÖNYÖK IDOM Kft. ügyvezetőjének a sportcsarnok védőkorlátaihoz 

szükséges vasanyag biztosítását, 

 Siliga Károlynak, a sportcsarnok munkálataiban nyújtott közvetlen segítséget. 

 

              Kotzó László 

               polgármester 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Az Ősi Kovács Alkotóműhely hírei 

 
Jelenleg folyó kiállítások, amik még 1 hónapig tekinthetők meg!  

 

                             Farkasné Molnár Terézia  

                                           önálló kiállítása   – Székesfehérvár Bányató Galéria 

 Április 3.  Ősi Kovács Imre   – Vác Székesegyház 

 Április 13.  Ősi Kovács Imre, S. Varga Gizella, Farkasné Molnár Terézia, Brilló Erzsébet  

                             közös kiállítása   – Kádárta Kultúrház  

 Április 14. Ősi Kovács Imre  

önálló kiállítása   – Rátót falu Kultúrház 

 

A megnyitások nagy létszámú közönség kíváncsi a tárlat iránt, ahol mindig népszerűsítjük, hirdetjük Ősi falunkat.  

A kiállítások folytatódnak. A további időpontokat a következő „A Mi Újságunkban” közöljük.  

Ismét új taggal bővült az Ősi Kovács Alkotóműhely. Nagy várakozással tekintünk Dinnyés Mariann munkái elé. A mester szerint 

„aranykeze” van.  

Továbbra is várunk mindenkit a közös alkotó munkára, tanulásra.  

 

Székesfehérvárért Nemzetközi Művészkör Lapja: szekesfehervarert.gportal.hu  

                                                  Kerekesné Brilló Erzsébet 
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„Harangszó Alapítvány”  Kuratóriuma köszönetét fejezi ki mindazoknak, akik 2010 évben adományaikkal, önkéntes munkával, 

illetve adójuk 1 %-val támogatták az Alapítványon keresztül, az Ősi Református templom állagmegóvó munkáját. 

 Köszönettel: Böröczky Péter a Kuratórium Elnöke 

 Gondolatok, a „Harangszó Alapítvány”  életéből: 

 „… Uram, szeretem a te házadat!” – gondolták azok az Ősiből elszármazottak, akik felnőtt életük jelentős részét nem Ősi községben 

élték meg, de családjuk, barátaik révén mindig hűek, „ősi lakosnak” tartják és tartották magukat! 

Községünk Díszpolgára – Erdélyi Zoltán  Pécsi lakos – Ybl-díjas építészmérnök életének legszentebb szakmai célkitűzése volt, hogy a 

II. világháborúban súlyos sérüléseket és károkat szenvedett Református templom, az ő tervei alapján,  az 1945 előtti állapotában 

kerüljön helyreállításra. 

 Kezdeményezésére -  Erdélyi család Ősiben élő tagjaival - Erdélyi János,  Erdélyi Ilonka /Szücs Zoltánné/, Karika Ákos és neje Szücs 

Tünde, közeli barátjuk özv. Bogárdi Lászlóné, valamint a Veszprémben letelepedett Erdélyi Gyöngyi Gyutai Tiborné, valamint a 

Székesfehérváron élő  Bessenyeiné Erdélyi Julianna 2004-ben Dr. Bogárdi László koordinálásával  hozták létre a Harangszó 

Alapítványt. 

 Alapvető célja Alapítványunk rendeltetésének az, hogy adományok gyűjtésével segítse a „maroknyi” Ősi Református gyülekezetet 

abban, hogy a Templom és Parókia műemlék jellegű épületeinek állagmegóvása – esetleg külső-belső – renoválása folyamatosan 

„napirenden” legyen. 

Az elmúlt hat év „legjei”: 2005. 12. 12.-én került „helyére” a „régi-új” toronydísz, a templom homlokzatának festése, tetőjavítás és 

csapadékvíz elvezető csatorna felújítása, villámhárító elhelyezése. A templomi padok teljes felújítása a földszinten, a talajvíz elleni  

védelem, szigetelések,  hangosítás, gázfűtés bevezetése parókiára, torony díszvilágítása. 

Sajnos, Erdélyi Zoltán munkájának eredményét súlyos betegsége miatt  csak fényképről láthatta, de a kórházi ágyáról irányítva a 

kivitelezést megvalósította álmát, mielőtt az Úr magához szólította!  Nemsokára követte őt 2006-ban, a  fiatalon elhunyt Lukáts 

András lelkipásztor, majd sógora Szücs Zoltán, testvérei Erdélyi Ilonka, és ez év márciusában Erdélyi János. „Égi gyülekezet” tagja 

Erdélyi Gyöngyi is, aki korai halálával – 53 éves volt – nagybátyja által megkezdett „templomépítő” úton, Dr. Bogárdi Lászlóval 

közös elképzeléssel, egy nyertes pályázatot hagyott örökül az Ősi Református gyülekezetre. 

Most, 2011-ben Ősi községnek, s ezen belül a Református gyülekezetnek keresztényi kötelessége  az örökül kapott cca. 9 MFt-os 

pályázati forrást felhasználni a templombelső világításának korszerűsítésére,  belső vakolás, festés, taposó készítés, valamint a 

templomudvar leromlott gazdasági épületeinek helyére parkosítás, kertépítés, szabadtéri közösségi foglalkoztató építése. 

A  nyertes pályázat megvalósítási céljai között kulturális rendezvények  megvalósítása is lehetőséget biztosít forrás felhasználásra, 

melyhez jó példa  László Hajnalka által koreografált felejthetetlen koncertek élménye, amelyez községünk apraja és nagyjai,  Kovács 

Imre festőművésztől az  amatőr fellépőkig, csodálatos összefogásról tettek tanúbizonyságot. 

A bürokrácia rögös útvesztőiben,   „GPS” nélkül botladozva próbál az  Alapítvány kuratóriuma  /Böröczky Péter elnök, Dr. Bogárdiné 

Kedves Valéria, Erdélyi Julianna, László Angéla, Halasi János tagok, Erdélyi Gyöngyi gyermekei: Gyutai Szilvia és Gyutai Viktória, 

valamint László István, László Hajnalka, Karika Ákos és családja/ közvetlenül segítséget adni az  Ősi Református Egyházközségnek a 

2011. évi pályázati kivitelezések megvalósításában. 

Ehhez a munkához kérünk és elfogadunk minden olyan segítséget, ami a „közjót” és ezt a programot megvalósítja vagy  olyan 

lehetőségekre hívják fel a figyelmünket, ami újabb pályázati lehetőséget kínál és mi nem figyeltünk fel rá. Jelen 

bemutatkozással – talán – meg tudtuk szólítani azokat is, akik sem Alapítványunkat, sem a terveinket, céljainkat eddig nem 

ismerték, de önkéntes munkával, vagy önzetlen támogatással, a jövőben mellénk is állnak. 

 Böröczky Péter a Kuratórium Elnöke 

 

  

 

 

Református Egyház Húsvéti ünnepei Istentiszteleti rendje: 
 

2011.04.22. Nagypénteki Istentisztelet: 17:00 óra 

 

2011.04.24. Húsvét vasárnap  9:00 óra  / Úrvacsorai Istentisztelet/ 

 

2011.04.25. Húsvét hétfő   15:00 óra  /Farkas Balázs teológiai hallgató 

Legátusi szolgálata/ 

 

 

Kérjük, hogy  befizetett adójuk 1 %-áról 

a rendelkező nyilatkozatot – ha, 

módjukban áll – a Harangszó Alapítvány 

javára szíveskedjenek megtenni!  

A  kedvezményezett adószáma: 

18937837-1-19 

 



 

 

6.o.         A MI ÚJSÁGUNK                                                                                             2011. Április.                

 

 
 

 
 
     Az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület 
    Tisztelettel meghívja Önt és kedves 
                       családját 

   2011. április 23-án (szombaton)  

  20 órakor kezdődő, jótékonysági 
                        célú 
 
 
 

  Jegyek elővételben (az Óvodában, a 

  Polgármesteri Hivatalban, Andrási 
     Attilánénál) és a helyszínen is 

                    kaphatóak. 

   A belépőjegy ára: 500,- Ft 
 

           Tombola értékes és különleges 

                      ajándékokkal! 
      Húsvéti locsolóvers-mondó verseny! 

 S ki a legszebb verset mondja, Piros tojás a 

                          jutalma! 

                 Zene és tánc hajnalig! 

          Zenét: Unyi József szolgáltatja! 

Sok szeretettel és tisztelettel várjuk! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„FOGADJ ÖRÖKBE!” 

 

Tisztelt Lakótársaim!  

 

Mivel Önkormányzatunk jelenleg adósságrendezési eljárás alatt áll - az előző időszakkal ellentétben - idén nem 

pályázhatunk közhasznú dolgozók foglalkoztatásra. Ez komoly gondot okoz közterületeink gondozása, tisztántartása 

terén.  Hogy ebben az évben is szép és tiszta maradjon településünk, az Önök segítségét kérjük!  

 

 Szeretnénk, ha egy-egy parkot, parkrészletet, vagy egyéb önkormányzati zöldterületet magán emberek, baráti 

társaságok, civil szervezetek „örökbe fogadnának”, és rendben tartásáról, virágosításról egészen az őszi, téli 

hideg idő beálltáig gondoskodnának.  

Az „örökbefogadott területről” legjobban gondoskodó lakótársainkat az augusztus 20-ai ünnepség keretei 

között szeretnénk megjutalmazni.  

Az „örökbe fogadandó” közterületek listája a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláin megtekinthető. Kérjük, 

amennyiben e felhívásunk felkeltette érdeklődésüket, jelezzék felénk. (A kapcsolattartó, Andrási Attiláné.) 

 

 A „Fogadj örökbe” felhívással párhuzamosan versenyt hirdetünk a „Legszebb porta” cím elnyerésére is, 

melyet szintén jutalmazni szeretnénk az augusztus 20-i falunapi rendezvény keretében. Kérünk mindenkit, 

szépítse, ékítse ingatlanát, kerítésén belül, és kívül egyaránt! 

 

Tegyük széppé településünket!      
 

                                                                                                                                 Kotzó László 

                                                                          polgármester 

 

Akikre büszkék lehetünk! 

 
A Nemzeti Kulturális Alap Közművelődési Kollégiuma 

nyílt pályázatot hirdetett a 2011. évi szakmai 

tevékenységek fejlesztésére és megújítása céljából, 

közművelődési rendezvények támogatására. E pályázatból 

a III. Kistérségi Ifjúsági Amatőr Művészeti Fesztivál a KI 

MIT TUD? megrendezésére 100.000,- Ft-ot nyert el a 

Petőfi Művelődési Ház és Könyvtár (Berhida-Peremarton). 

A rendezvény 2011. március 5-én Peremartonban, a Petőfi 

Művelődési Házban került megrendezésre.  

A rendezvényre hét településről, Balatonkeneséről, 

Berhidáról, Jásdról, Ősiből, Pétfürdőről, Tésről és 

Várpalotáról, összesen 24 produkcióval érkeztek 

együttesek és előadók.  

Büszkeségeink: 

 Egyéni tánc kategóriába 3 fő jelentkezett, az I. 

helyet Polgár Réka (Ősi) foglalta el. 

 Népdal kategóriában a 3 indulóból az I. helyet 

szerezte meg Sárkány Ramóna (Ősi). 

 A néptánc kategóriában egy páros és egy szóló 

táncot láthatott a közönség, melyből az I. helyezett 

Sárkány Ramóna és Kovács Ádám páros lett 

(Ősi).  

 A kiscsoportos táncban 4 csapat indult, II. 

helyezett az Ősi Pearl Dance tánccsoport lett. 

 A zsűri különdíjban részesítette Sárkány 

Ramónát (Ősi), mint a nap legjobb versenyzőjét. 

 

Gratulálunk az elért eredményekhez! Munkájukhoz további 

sok sikert kívánunk! 
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KÖLTÉSZET NAPI GONDOLATOK 

 
A Költészet Napját József Attila születésnapjára 

emlékezve 1964 óta minden évben április 11-én 

ünneplik Magyarországon. Irodalmi előadóestekkel, 

könyvbemutatókkal, költőtalálkozókkal, 

képzőművészeti kiállításokkal tisztelgünk a magyar líra 

előtt. 

Mi is ünnepeltünk ezen a napon. Verses irodalmi 

összeállítással tisztelegtünk a költők előtt. 

Iskolánk diákjai Petőfi Sándortól, József Attilától és 

Weöres Sándortól idéztek gondolatokat, szavaltak.   A 

szép szó ünnepén József Attilára emlékeztünk 

elsősorban. De emlékeztünk minden költőre is, mert ők 

azok, akik anyanyelvünk legszebb kifejezéseivel 

helyettünk is megfogalmazzák, amit mindannyian el 

szeretnénk mondani. 

Shelly azt mondja: „Mindazt, mi a legjobb s legszebb a 

világon, a költészet teszi hallhatatlanná. 

Vajon mit tartunk méltónak az évszázadok során arra, 

hogy a hallhatatlanság soraiba emeljük? A válasz 

egyszerű: bármit és mindent. Írtak emberekről és 

főként istenekről az ókorban. Magasztalták a túlvilágot 

a középkorban. A reneszánszban az ember volt a 

fontos, a barokkban inkább a formaság. Lettünk a 

felvilágosodás hívei és hirdettük Berzsenyivel: 

„Lélek és szabad nép tesz csuda dolgokat. 

Ez tette Rómát föld urává, 

Ez Marathont s Budavárt híressé.” 

A romantika és a forradalom idején Petőfi versét 

skandáltuk: 

„ Esküszünk, hogy rabok tovább 

Nem leszünk!” 

Mikor pedig minden reményünk szertefoszlott, jött 

Ady a próféta, „Góg és Magóg 

fia”. Kosztolányi „színes tintákról álmodott”, Tóth 

Árpád így játszotta rímes, furcsa játékait: 

„Szeszélyes, bús ajándék 

E rímes, furcsa játék, 

Ó, zokog, bár negédes, 

Fogadd szívedbe, édes!” 

Felmerül Bennem a kérdés: Van-e igény a halhatatlan 

alkotásokra manapság? Kell, hogy igényük legyen 

eszmére és szépségre, melyeket a költészet 

képvisel.  Reményik Sándor szerint: „Egy kultúra 

nemcsak akkor pusztul el, ha Athén és Róma terein 

megjelennek csatabárddal a barbárok, hanem elpusztul 

akkor is, ha ugyanezek a barbárok megjelennek egy 

kultúra közterületein, és igény nélkül nagy keresletet, 

kínálatot és árucserét bonyolítanak le. Te válogass!” 

                                             Homoki Ferencné 

 

 
  

 

A FÖLD NAPJA 

41 éve már, hogy az Egyesült Államokban Denis Hayes életre 

hívott egy mozgalmat, amely a Föld megmentését tűzte ki célul. 

Az amerikai egyetemista és követői azért emelték fel szavukat, 

hogy az a bolygó, amelyen élünk, ne váljon az emberi civilizáció 

áldozatává. 

A Föld Napja ifjúsági mozgalomnak indult, 1990-től vált 

tömegmozgalommá. Az első Föld Napján, 1970. április 22-én 

Hayes- szel együtt 25 millió emelte fel szavát a természetért. A 

kormányok törvényeket hoztak a levegő és a vizek védelmére, 

több új környezetvédő szervezet alakult. 

Elméletben mindent tudunk a Földről, amit egy jó diáknak tudni 

kell.  

De ez mind nem elég. Sajnos, sokan megfeledkeznek arról, hogy 

a mi mozgó bolygónk minden egyes apró részlete maga az élet. 

Úgy viselkedünk, mintha utánunk nem jönne senki, mi lennénk 

az utolsó emberek a Földön. Pazaroljuk a tiszta vizet, 

szennyezzük óceánjainkat, tengereinket, folyóinkat, tavainkat. 

Az autók és a gyárak által kibocsátott füst pedig nemcsak a 

szmog okozója, hanem a légkört védő ózonréteget is károsítja, 

felerősítve ezzel az üvegházhatást és szabad utat enged a Nap 

káros sugarainak. 

Pedig nem mai darab ez a Földnek nevezett valami. Pontos 

életkorát nem tudjuk, de számos bizonyíték van arra, hogy 

bolygónk kb. 10.000 éves. Korához képest, meg kell hagyni, 

hogy már rengeteg mindent kibírt. Nem hiszem, hogy továbbra 

is próbára kéne tenni tűrőképességét. 

„Ki mondta, hogy nem tudod megváltoztatni a világot?”-

 hangzik a mozgalom egyik jelmondata. Nem szabad legyinteni 

és azt mondani, hogy mit számítok én, ha a többiek úgysem 

tesznek semmit. Igenis, egyetlen ember is számít!  Ha ő elkezdi 

gyűjteni a szemetet és hétvégén a garázsban hagyja a kocsiját, 

akkor egyre többen követik példáját környezetében. Közhely, de 

mégis ideillik: A jó példa ragadós. 

Köszöntjük tehát mi is április 22-én a Földet. Kívánunk neki 

még nagyon hosszú, boldog életet Márai Sándor soraival: 

„Az ember, mérhetetlen gőgjében és hiúságában, hajlandó 

elhinni, hogy a világ törvényei ellen is élhet, megmásíthatja 

azokat és büntetlenül lázadhat ellenük. Mintha a vízcsepp ezt 

mondaná: „Én más vagyok, mint a tenger.” Vagy a szikra: 

„Rajtam nem fog a tűz.” De az ember semmi más, mint egyszerű 

alkatrésze a világnak.  Az ember testi mivoltában, nem is magas 

rangú eleme a világnak; inkább csak szánalmasan pusztulásra 

ítélt anyagok összessége. A kő, a fém is tovább él, mint az 

ember.” 

                                                                 Homoki Ferencné         
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Az Ősi Oktatási Központ 50 éves fennállására szervezett rendezvénysorozat 

programjai: 

  2011.május 6. péntek 16 óra 

 - Ünnepélyes megnyitó: Köszöntőt mond Vágán Zsuzsanna igazgató 

- „ Régi időkre emlékszel-e még?”- Iskolatörténeti kiállítás megnyitása 

      Baranyai Imre és Kotzó László iskolánk korábbi igazgatóinak visszaemlékezései 

2011. május 11. szerda 14 óra 

-  „Lájkolom a dizájnod” – Játékos, vidám csapatvetélkedő az elmúlt 50 évről a 

kistérségi iskolák meghívásával.  

  Zsűritagok: Talabér Márta, országgyűlési képviselő, Várpalota város polgármestere 

                      Tobak Márta közoktatási szakreferens, Várpalota  

                      Baranyai Beatrix tanítónő, Sipeki Irén pszichológus és Balogh Róbert  

                      vállalkozó, az iskolánkban 1979-ben végzett 8. osztály tagjai. 

2011. május 17. kedd 14 óra 

- „Csillag voltam előbb, aztán gyermek lettem…”- Versmondó verseny a kistérségi 

iskolák részvételével . 

  Zsűri tagok: Kubik Anna színművész 

                       Királyhegyi Ottília újságíró, művelődésszervező 

                       György Judit könyvtáros 

 

2011. május 28. szombat 9 óra 

- Zárónap- Gyermeknap 

  Csapatok vetélkedője gyerekek- tanárok, szülők részvételével és sportversenyek 

iskolánk tanulói számára 

 

 

 

 

A Gyermekjóléti Szolgálat tájékoztatója: 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Olvasókat, hogy a Gyermekjóléti Szolgálatnál minden hónap utolsó csütörtöki 

napján (áprilisban 28-án) 12-13 óra között ingyenes jogsegély szolgálatot tart Dr. Vámos István a Révész 

Jogvédő Alapítvány munkatársa. 

Bejelentkezésre, időpont egyeztetésre a Gyermekjóléti Szolgálat irodájában (Ősi, Kossuth L. u. 117. ) 

ügyfélfogadási időben van lehetőség. 

 

                                                                                   Kárpáti Ágnes családgondozó 

 

Adója 1 %-val 

támogatható szervezetek, 

egyesületek: 

 

Ősi Kolping Család 

Adószámunk: 

18938546-1-19 

-------------------------- 

„Harangszó 

Alapítvány” 

Adószámunk: 

18937837-1-19 

-------------------------- 

Ősi Gyermekekért 

Alapítvány 

Adószámunk: 

18924347-1-19 

-------------------------- 

„ŐSIÉRT!”Közhasznú 

Egyesület 

Adószámunk: 

19381648-1-19 

-------------------------- 

Ősi Polgárőrség 

Adószámunk: 

18931178-1-19 

-------------------------- 
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