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      W. Holler Mónika 

 

  Őszi nyitány 
 

A Nyár, csúful elhagy minket, itt hagyva emlékeit. 

A Nyár, az a kacér, már nem fitogtatja erényeit. 

A Nyár buja szerelme után, jön az Ősz nyugalma,  

Odalett, odalett, az erős Nap uralma.                              

 

Eltűnik a fáról az alma, földön hever a dió. 

Eltűnik fészkéből a gólya, nem szól már a feketerigó. 

Eltűnik a tőkéről a szőlő, hordóban érlelődik tovább, 

Csak egy apóka a kertben, nézelődik odább. 

 

Lassan ledobják borostyán színű ruháikat a fák. 

Lassan elmúlik minden mi a nyárra emlékeztetett. 

Lassan minden színesebb és sivárabb lesz, egyben, 

Az Ősz, végérvényesen megérkezett. 

 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

„ Kigyúlnak az ádventi gyertyák!” 

 
Az „Ősi Advent” rendezvénysorozat szervezői ebben az évben is nagy tisztelettel és 
szeretettel várják községünk lakosságát az adventi időszakban megrendezésre kerülő 
KARÁCSONYVÁRÓ rendezvény sorozatra, ahol változatos programok mellett 

varázsoljuk szebbé az adventi készülődés napjait. 
Külön öröm számunkra az az összefogás, melynek eredményeképpen egy-egy adventi vasárnap 
rendezvényét „örökbe fogadta” egy intézmény, civil szervezet vagy egyesület.  
Idén is feldíszítjük a falu adventi koszorúját, lesz karácsonyi játszóház a gyerekeknek és természetesen 
kézműves vásár is. A rendezvénysorzatot advent negyedik vasárnapján a Falukarácsonnyal zárjuk, 
melyet „szeretvendégség” követ, ide is minden érdeklődőt szeretettel várunk!  
A tavalyi évhez hasonlóan szeretettel fogadjuk az adventi napokra felajánlott süteményeket, 
pogácsákat illetve italokat, melyeket közösen fogyaszthatunk el! 
A helyszín ismét a Művelődési ház és annak udvara.  
 

Meggyújtottuk az első gyertyát, 

Ragyog a szeretet-titok. 

Mit viszel a karácsony éjbe? 

Van még egy teljes hónapod! 
 

Kapu Bernadett 

A MI ÚJSÁGUNK 
 

ŐSI KÖZSÉG 

ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 

 

Ősi Kovács Imre 

Csak Állok és nézem… 
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ÉPÜL és SZÉPÜL a FALU 

 

 

 
 

 

                    
 

  
 

         Kotzó László 

         polgármester 

A belvízgondok megelőzése érdekében 
 

- Közfoglalkoztatás keretében elvégeztük a Kossuth utcai árok, 

valamint a Szabadtéri színpad /egykori játszótér/ mögötti árok 

szintezését, mélyítését, profilozását.  

 

- Befejeződött a Kiridó-árok mederkotrása is. A 40 éve 

elhanyagolt árok medertisztítási, valamint mélyítési munkálatait, 

Nyitrai József geodéziai mérései alapján, Grund Attila, és Simon 

Róbert helyi vállalkozók végezték. 

 

 

 

 Útjaink védelmében 
 

- A közúti belesetek megelőzése, és a lakóházak károsodásának 

elkerülése érdekében a Ladányi utcában kiemelésre kerültek a 

megsüllyed aknafedelek.  

 

- A 11 kilométer hosszú belterületi úthálózatunk megóvása érdekében, 

a tél beállta előtt megkezdtük az útpadkák kátyúzását, és 

beszereztük a síkosság-mentesítéshez szükséges szóróanyagokat 

/só, homok, kőzúzalék/. 

 

-  

 

-  

Jelentős mértékű földmunkát végeztettünk 
 

A Séd-Nádor csatorna kotrási munkálatait végző alvállalkozó 

segítségével jelentős mértékű földmunkát végeztettünk a 

településen.  

 

- Feltöltésre került a katolikus templom mögötti terület. 

 

- Megtörtént a temető Béke utca felöli oldalának rendezése, az 

építési törmelékek eltakarítása és a partoldal rézsűzése. 

 

 

 Tovább szépült és gazdagodott a falu 
 

- Az Ingaforg Zrt. támogatásának köszönhetően, egy új 

játszóvárral gazdagodott az Ősi Oktatási Központ. 

 

- Támogatóink /EuroConsult Pályázatíró Iroda, özv.Balogh Fné és  

Körösztúri Fné/ árvácskákat ültettek a község parkjaiban.  

 

- Mindenszentek napján, a falu temetőjében szép és méltó 

környezetben emlékezhettünk Halottainkra. 

 

 

 

 

-  
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Az én osztályom 

 
Augusztus utolsó napján, a tanévnyitó ünnepélyen 18 kis elsős állt az udvaron, tele várakozással. Milyen lesz iskolásnak 

lenni? Milyen lesz a tanító néni? Hogyan kell majd viselkedni? Nehéz lesz-e 

a tanulás? Lehet-e majd ott is játszani, mint az oviban? 

Ezek és ehhez hasonló kérdések fordultak meg a fejecskékben. Azóta eltelt 

majdnem három hónap, és már sok mindenre tudják a választ. 

Én úgy látom, hogy mindenki szeret iskolába járni, és én is nagyon várok 

minden új napot, amikor találkozunk. Olyanok vagyunk, mint egy nagy 

család. Reggelente a Füles-partin mindenki elmesélheti a legfontosabbnak, 

legérdekesebbnek tartott élményét. Sok-sok mondókát, verset tanultunk már, 

amiket el is játszunk. Sokat ügyesedtek a „babzsákolásban” is. 

Természetesen nem csak játékkal telnek a napjaink. Már négyig ismerjük a 

számokat, tudnak összeadni és kivonni.  Olvasás órán már hét betűt 

tanultunk, s boldogok, ha egy-egy új szót ki tudnak silabizálni. Többen 

vannak az osztályban, akik már most gyönyörűen olvasnak. Az írás nem mindenkinek a kedvence, de a girbegurba betűkből 

előbb-utóbb szépeket fognak varázsolni. Nagyon szeretnek feladatokat megoldani, sokan készítik el a méhecskés, 

szorgalmi feladatokat is. Természetesen nem minden napunk happy, vannak kicsit nehezebb, morcosabb perceink is. 

Nem könnyű megszokni azt a rengeteg szabályt, amit az iskola és én megkövetelek tőlük. Azért örömmel mondhatom, 

hogy már nagyon sokat változtak ezen a téren is, és törekednek arra, hogy igazi, nagy iskolásokká váljanak. Büszke vagyok 

minden egyes kis tanítványomra, és örülök, hogy az én osztályomba járnak.                             

                             Kusicza Edit 

                                                                                                                                            az első osztálytanító nénije                                                                  
 

 

 

 
A közoktatásban körülöttünk zajló már-már a 

pedagógiához méltatlan viták, naponta változó 

alternatívák ellenére, úgy érzem nekünk sikerült 

nem elfelejtenünk, hogy életünk egy része csak a 

gyerekekről szóljon. 

Az évkezdés rohanó tempója, idegeskedése 

ellenére, sokáig feledhetetlen programot hozott a 

szeptember. 

Első közös ünnepünk, a már hagyománnyá vált 

Mihály-nap volt. Ez a nap pásztorünnep. A legtöbb állatot ezen a napon hajtják be a legelőről a téli szálláshelyre.  
A néphit szerint ekkor szűnik meg a fű növése, a halak a víz fenekére húzódnak. Ezután a nap után általában még később 

kezdődnek a nappalok és korábban sötétedik.Ehhez a naphoz tartoznak időjóslások is: 

„Ha ezen a napon még itt vannak a fecskék, újévig nem lesz hideg.” 

„Mihály-nap után akármerről fúj a szél, hideg az.” 

és ezen a napon ma is szokás vásárokat vagy búcsúkat tartani. Erről a napról igazán nehéz röviden és tárgyilagosan 

beszámolni, hisz annyi örömteli pillanatot szerzett nekünk, hogy sokat lehetne beszélni róla.  

A nagycsoportosok színvonalas népi játékkal nyitották meg a kicsik és nagyok küzdelmét. Volt itt múlt idézésként 

kukoricamorzsolás, krumpli cipelés talicskával, kukoricadobálás, tökemelés, szögbeverés, átugrálás fűzfából font karikán, 

termény válogatás, gyümölcskeresés és kóstolás. 

Minden sikeresen teljesített kihívás jutalma egy gesztenye volt, melyeket a szülők féltve őriztek, hisz ezek a játékok után 

megrendezésre kerülő vásár, fizető eszközei voltak.És, hogy mi is az igazi kincs a 
vásárfiákért folytatott küzdelemben?  
 
A gyerekek szüleikkel együtt élhetik át a játék, a kihívás élményét, együtt örülhetnek, 
szurkolhatnak és egy kicsit mindenki elfelejtkezhet a mindennapok rohanásáról, 
problémáiról.Ez a nap erről kell, hogy szóljon: az együtt létről, a közelgő télre való 
felkészülésről, erőgyűjtésről, örömről. 

                                                                            

                               Lőkös Kálmánné 

                                                                                                    m.b. óvodavezető 

 

 

Hagyományos óvodai Mihály napi vásár /szeptember 29/ 
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                  Márton-nap Szent Márton ünnepe: november 11. 

 
Szent Márton a középkor egyik legnépszerűbb szentje volt. Védszentként tisztelték többek között a 

koldusok, a katonák,a ló- és lúdtartók, valamint a szőlőművelők, a hordókészítő kádárok, továbbá 

Franciaország védőszentje volt. 

A középkorban a jeles szent tiszteletére bort ittak és kövér ludat ettek, ugyanis az akkori 

naptárakban az óév utolsó jeles napjának számított. 

Szent Márton és a lúd kapcsolatára vonatkozóan több magyarázatot is ismerünk. A legelterjedtebb az a legenda, mely 

szerint Szent Márton a ludak óljába bújt, hogy püspökké választása elől kitérjen, de a ludak gágogása elárulta rejtekhelyét. 

 

A Márton- napi felvonuláshoz a "kismanók" is munkához láttak. Lámpásokat készítettünk,melyek használható kivitelezése 

nem is volt olyan egyszerű. Üvegeket díszítettünk, majd elkezdődött a 

tanakodás, hogyan lehetne megvalósítani azt az elképzelést, hogy 

balesetmentesen hordozhatóvá váljanak. Mindenki ötletelt, majd végül 

megvalósítottuk a legpraktikusabb elképzelést. 

Sötétedéskor összegyűltünk és izgalommal vártuk, hogy felgyulladjanak 

a fények és mint megannyi kis lámpás manó elinduljunk a falu sötét 

utcáin... 

A menet a katolikus templomban ért véget, ahol Zsolt atya köszöntötte a résztvevőket és méltatta Szent  Mártont. Végül a 

plébánián láttak vendégül mindenkit libazsíros kenyérre, forró teára és süteményre. Köszönjük szépen! 

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Köszönet a segítőknek! 
 

Az Ősi Általános Iskola diákjai nevében köszönetünket szeretnénk 

kifejezni mindazoknak, akik segítettek iskolaparkunk létrehozásában. 

Siliga Sándornak köszönhetjük, hogy jelentős anyagi támogatásával 

megvásárolhattuk a park első játékát, egy impozáns, kéttornyú csúszdás 

várat. A rönkfából készült játék alá biztonsági és esztétikai okokból 

fakéreg borítást választottunk, amit Szűcs Zoltántól kaptunk ajándékba. 

Az osztályok az iskola fennállásának 50. évfordulója alkalmából két-két 

„osztályfát” ültettek, amiből az egyiket maguk vásárolták, a másikat 

Siliga Sándor adta. A további költségeket az Ősi Gyermekekért 

Alapítvány vállalta magára. Grund Attilától kaptuk a termőföldet és ő 

végezte el markológépével az összes földmunkát is. A park fáit Szűcs 

Zoltán választotta és szállította ide, s az ő szakmai útmutatása alapján az iskola tanulói, a szülők és az iskola dolgozói 

közösen ültették el. A pihenő- és játszópark létrehozásával régi álmunk teljesült, mert diákjaink itt kulturált körülmények 

közt tölthetik tanulás utáni szabadidejüket. Bízunk benne, hogy a közös munkával, a park növényeinek folyamatos 

gondozásával az értékek megóvásának igényét és a közös tevékenység szeretetét is „elültettük”! 

       Vágán Zsuzsanna  

      igazgató 
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Köszönetnyilvánítás 

 
Ezúton szeretnénk köszönetet mondani támogatóinknak, akik felajánlásaikkal hozzájárultak a 2011. november 19-én 

megrendezésre kerülő óvodai Jótékonysági SzM-bál sikeres megrendezéséhez. 

A bál teljes bevételét az óvoda programjainak megvalósítására és óvodai játékvásárlásra fordítjuk. 

Támogatóink:  Dr. Várkonyi Zoltán, Rozália Stúdió-Várpalota, Nitrokomplex Kft., Kovács Kálmán és családja, Zahovai 

Adrienn, Kővári István és családja, Molnár Péter, Kővári Xénia, Rőth Szabolcs és családja, Ősi Kovács Imre, Tök Ász büfé, 

„Gólyahír”  tánccsoport, Balázs Krisztina, Dr. Mile Imre-gyógyszertár, Pergel Kálmán, Boza Gergely, Kahári Kft., Hosszú 

Jácint, Id. Egyed Györgyné, Böröczky Péter, Wolf Zita, Ékszer Arzenál, Molnár István, Kenéz Józsefné, Rideg Tamásné, 

Nagyné Túri Katalin, Papír-Írószer- és Ajándékbolt, Csala Ilona, Lénártné Keszthelyi Krisztina, Veres Jánosné, Szedlákné 

Csere Zita, Grund Tüzép, Siliga István, Kovács József és családja, Papp Gyula, Viloma Kft., Polgárőrség, „Ősiért!” 

Közhasznú Egyesület, Winterné Holler Mónika, Kotzó László és családja, Bajcsi Dávid, Kastélydomb Étterem, Hidvégi 

Attila, Tüttő János és családja, Sthil- bolt, Siliga Sándorné, Tüttő Dávid-Gösser, Liter Edit, Andrási Attiláné, Siligáné Varga 

Gizella, Marton Zsolt, Siliga Miklós és családja, Kriszti ABC, Julcsi fodrászat, Major László, Balogh Róbert, Gálné Újvári 

Barbara, Csaplár Anita, Boruzs Gáborné, Madarász Gabriella.  Köszönjük! 

                                                                                                                               Martonné Siliga Ágnes SzM-elnök 

 

http://osimokus.blogspot.com/2011/11/marton-nap_12.html
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Ősi Község Önkormányzata hagyományos idősek napi rendezvényét 2011. október 28-án tartotta. Az ünnepséget Kárpáti 

Ágnes Márta Képviselő Asszony, a Szociális és Népjóléti Bizottság elnöke nyitotta meg.  

Ezt követően Kotzó László Polgármester Úr köszöntötte községünk legidősebb polgárait, a 90 évet betöltött Domján 

Istvánnét, Erzsi nénit, Gregor Józsefné Mariska nénit, Papp Jánosné Mariska nénit, Hári Ferencné Rozika nénit, 

Német Pista bácsit, Omász Mihályné Margit nénit, és még a két legidősebb férfi polgárunkat, Göndöcs Karcsi bácsit 

és Nagy Karcsi bácsit, bár személyesen csak Hári Ferencné, Rozika néni tudott eljönni. 

A köszöntés után következett az idősek napi műsor, melyet a nagycsoportos óvodások műsora nyitott meg. Ezt követően 

hallhattunk szavalatot Papirovnyik Vivien 8. osztályos tanuló előadásában, s nevethettünk az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas 

Klub vidám műsorán. A Tóth Úr kívánsága című műsor után Gogu Dávid 8. osztályos tanuló szavalt el egy szép verset.   

A vers után a Báthory-fivérek és Winter Kornél zenéjére táncoló Gólyahír Tánccsoport gyermekcsoportja előadásának 

tapsolhatott a közönség, majd az Ősi Dalkör műsorának.  

Az ünnepség első része ezzel lezárult, melyet finom vacsora követett. 

A műsor második részében Egyed Brigitta és Zayzon Csaba, a Pannon Várszínház színművészeinek vidám, énekes és 

kabaré műsorán nevethettek a jelenlevők.  

A dalos műsor után újra próza következett, az idősek napjának elmaradhatatlan résztvevője, Kalauz Károlyné, Ilonka néni 

két vers elmondásával ajándékozta meg a közönséget.  

Zárásul a Gólyahír Tánccsoport felnőtt csoportja adott elő vidám, táncos műsort, melyet keringővel zártak, amelybe a 

jelenlévő vendégeket is bevonták.  

Úgy érezzük, az ünnepség mindenki örömére, vidámságára telt, kissé elfelejtkezve a mindennapi problémákról, újult erőt 

adva a következő évre.  

Jövőre is szeretettel várunk mindenkit! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Ezúton szeretnénk résztvevőinknek, támogatóinknak megköszönni a segítségüket, közreműködésüket: 

 

Egyed Brigitta és Zayzon Csaba, Balogh Róbert, Gólyahír Tánccsoport, Horváthné Tar Erika és Csala Ilona óvónők és a 

nagycsoportos óvodások, Kalauz Károlyné, Kárpáti Ágnes Márta képviselő, Kocsán István, Kovács Gergő, Ősi Dalkör, Ősi 

Oktatási Központ, Ősi Község Önkormányzatának Konyhájának dolgozói, Magyar Máltai Szeretetszolgálat Helyi 

Csoportja, Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub, Papirovnyik Vivien és Gogu Dávid 8. osztályos tanulók, SLE-PA KFt., 

Szabóné Szalai Mária, Winterné Holler Mónika képviselő, „Ősiért!” Közhasznú Egyesület, Polgármesteri Hivatal dolgozói.  

 

Andrási Attiláné  

Csak adni? Terhet is jelenthet. 
Jó kút, nem érzed ezt a terhet? 
Belenézek... tükre rám ragyog: 
"Hiszen a forrás nem én vagyok! 
Árad belém, csak továbbadom 
frissen, vidáman és szabadon"... 

Az öreg kút csendesen adja 
vizét...így telik minden napja. 
Áldott élet ez! – fontolgatom: 

csak adni, adni minden napon! 
Ilyen kúttá kellene lennem! 
csak adni teljes életemben! 
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Köszönet és elismerés munkájukért 
 

1997. óta november 12-e, a Szociális Munka Napja. 

Ezen a napon azokat a szakembereket köszöntjük, akik a családok, gyermekek, idősek, fogyatékkal élők, hajléktalanok 

ellátásában vállalnak szerepet 

Településünkön a családsegítés, a gyermekjóléti szolgáltatás, a házi segítségnyújtás, támogató szolgálat szakfeladatait a 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ szakemberei végzik. 

 

Áldozatos, kitartó munkájuk elismeréseként e formában fejezem ki Ősi Község Önkormányzatának köszönetét a várpalotai 

Térségi Népjóléti Gondozási Központ munkatársainak, kiemelve az Ősiben dolgozókat:  

 

Újvári Józsefné, Simon Ramóna, Iváncza Anna, 

Kovácsné Kárász Adrienn házigondozókat, 

Korcsmár Margit, Hári Noémi, Kárpáti Ágnes családgondozókat. 

 

                                                                                                                                                  Kotzó László 

             polgármester 
 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálat Ősi csoportja 1999. 03. 24-én alakult. Tevékenységünket a berhidai csoporttal 

együttműködve folytattuk, tehát nem önálló csoportként. Helyiséget Ősi Község Önkormányzata biztosít az óta is 

számunkra, ami feltétele a működésünknek. Helyiségünk a József A. utcában van, a Polgárőrség mellett. 2008. januárban 

megszűnt a berhidai csoport, mi ekkor a várpalotai csoporthoz csatlakoztunk. Fő tevékenységünk a karitatív munka, a 

rászorulók segítése, támogatása. Többnyire ruhát, használati tárgyakat tudunk osztani, ami a készletünkön éppen van. Bárki 

jöhet, aki megkeres bennünket próbálunk segíteni. A helyi lakosok is ajánlanak fel számukra feleslegessé vált használati 

tárgyakat, amit tovább tudunk adni. 2002-ben újra szerveztük az elfeledett szüreti felvonulást Ősiben, és most már 

hagyományosan minden évben csoportunk rendezi meg ősszel. Karácsony előtt szeretetcsomagokat állítunk össze, és 

osztunk ki, kb 50 főnek. A gazdasági válság sajnos mindenkit elért, egyre kevesebb a felajánlás, a központból már szinte 

semmi adományt nem kapunk, csak saját magunkra támaszkodhatunk, így egyre nehezebb a működésünk. Ezt a karitatív 

munkát nagy szeretettel végezzük, hiszen erre esküdtünk fel Kozma Imre atya előtt Székesfehérváron a Szent Imre 

templomban. Elmegyünk beteget látogatni is, hiszen nem csak „pénzzel” - adománnyal, hanem jó szóval is tudunk segíteni. 

Adományoztunk településünkön a temető kerítés készítéséhez, a templom felújításhoz, az egyház kezdeményezésére 

indított rászorulók részére szervezett élelmiszergyűjtéshez, és az árvízkárosultak megsegítéséhez is hozzájárultunk. 

Csoportunk tagjai saját anyagi erejéből áldozva, azzal, hogy a Máltások hírnevét így is öregbítsük településünkön. (Még ha 

ezt nem is verjük nagydobra.) Aki csoportunkat segítette, vagy közel állt hozzánk, jó ismerősünk, arról halálakor is 

megemlékeztünk.  

 

Ezúton is hálásan köszönöm mindazoknak az embereknek a segítségét, felajánlását, akik elismerik 

a munkánkat, és érdemesnek találnak bennünket arra, hogy segítsék szervezetünket!  

Csoportunk jelenlegi aktív tagjai: Androvics Éva, Kovács Zoltánné, Práger Imréné,  

Siliga Miklós,  Toronyi Györgyné, Rózsahegyi Róbertné – csoport vezető.Az ünnep örömét 

kívánom, minden jót, tenéked. Az ünnep nyugalmát kívánom,  

zárd békén az évet.  Az ünnep reményét kívánom, az vidítsa lelked. 

 

Ezzel a pár sorral kívánok Áldott, boldog ünnepeket falunk minden lakójának!  

 
                                                           Rózsahegyi Róbertné 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Önkormányzatunk Képviselő-testülete nevében ezúton is tisztelettel megköszönöm a Máltai Szeretetszolgálat Helyi 

Csoportjának önzetlen segítségét, melynek köszönhetően az október-novemberi „ A MI ÚJSÁGUNK ” kiadása 

létrejöhetett! 

             Kotzó László 

                                       polgármester 
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In memoriam Léber Elek 
 

„A múltba visszanézve valami fáj,  

valakit keresünk, aki nincs már. 

Csak az idő múlik, feledni nem lehet, 

szívünkben örök még a fájdalom és a szeretet.  

De ő nekünk sohasem lesz halott, 

mert a jók örökké élnek, mint a csillagok.” 

 

Léber Elek Ősi községben született, édesapja, akitől kétkezi munka szeretetét örökölte, a község kovácsmestere volt. Itt 

végezte általános iskolai tanulmányait, mindig jó szívvel gondol vissza tanítóira, akik megtanították a jóra, a szépre, a 

pontosságra.  

Ezt követően autószerelő szakmát szerzett. Házasságkötése után Várpalotán élt, ahol autójavító műhelyt nyitott. Így kezdte 

életpályáját, majd tizenkét év után Budapestre költözött családjával, ahol tovább gyakorolta az autószerelői szakmát, majd 

vállalkozását építészeti tervezéssel és kivitelezéssel bővítette.  

Hobbija volt a különleges, régi autók gyűjtése, melyek restaurálását saját kezűleg végezte. Kitűzött céljai, álmai 

megvalósultak. Az elért eredményekhez rendezett családi háttérre volt szüksége, két gyermeke, 4 unokája született.  

Mindig hű maradt szülőfalujához, gyakran látogatott Ősi községbe, segítette, támogatta kis települése közösségét.  

 

Fájó szívvel búcsúzunk Díszpolgárunktól! 

Ősi Község Önkormányzata 
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Tisztújítás és Hálaadó Istentisztelet  Református templomban 

 
  

Az Ősi Református Egyházközség 2011. november 27.- én vasárnap 9:00 órakor tartja a Református templomban az új 

presbiteri tisztségviselők választását, s azok fogadalom tételét, melyre hívja és elvárja a választásra jogosult egyháztagokat, 

s a gyülekezet élet iránt érdeklődőket. 

  

HÁLADÓ ISTENTISZTELET lesz 2011. december 10.-én / SZOMBATON !!!/ 10:00 órakor az Ősi református 

templomban, melyre nemcsak Ősi község lakóit hívja és várja a gyülekezet szeretettel, hanem a kistérség egyházi és 

társadalmi vezetőit, lakóit, akik érdeklődnek és együtt tudnak örvendezni  gyülekezet és a Ősi Harangszó Református 

Alapítvány által 2004 óta tartó folyamatos templom felújítás eredményeinek. 

Az Alapítvány által kezdeményezett pályázati lehetőség eredményeként, az Erdélyi és Bogárdi családok gondoskodásával, 

az egyházközség vezetése és lelkésze sikeresen felhasználta a rendelkezésre álló 10,5 MFt -ot a templom 50 év utáni teljes 

festésére, a villamosvezetékek mai kornak megfelelő teljes cseréjére, új világítótestek felszerelésére, a templom 

előkertjének rendezésére. 

A Hálaadó Istentiszteleten igét hirdet STEINBACH  JÓZSEF Dunántúli Református Egyházkerület püspöke. 

Részt vesznek magas rangú egyházi vezetők, lelkipásztorok, Ősi község Önkormányzatának vezetői, tisztségviselői, a Civil 

Szervezetek, Oktatási Központ vezetői képviselői, s az Ősiből elszármazott, de Ősire is figyelő és kapcsolatot tartó lakók. 

  

11:30 órakor a Parókián Szeretetvendégség keretében személyes találkozási és beszélgetési lehetőséget biztosítunk az 

érdeklődőknek. 

Délután 15:00 órakor a Római Katolikus templomban Karácsonyi Koncert hallgatása igazi Ádventi ünneppé teljesíti ki a 

napot minden érdeklődő számára. 

 

      Böröczky Péter 

Ősi Harangszó Református Alapítvány 

           Kuratórium Elnöke 
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Hagyományteremtő céllal 2011. november 12-én a Sport Büfé által került megrendezésre az 

első Kolbásztöltő fesztivál, melyet 12.30 órakor Kotzó László Polgármester Úr nyitott meg. 

A fesztiválon 7, igen nagy létszámú csapat indult, akik nagyon jó hangulatban nekiláttak a 

nemes feladatnak. A délutánt a Gólyahír Tánccsoport botostánc előadásával színesítette. A 

Peytu Íjászegyesület csapata betyár ruhába öltözve kezükben ostorral szórakoztatták a 

nézőközönséget.  

 

A csapatok igyekeztek a legjobb ízű kolbászokat betölteni, majd dolguk végeztével a zsűri 

elé tálalhatták a kolbászaikat, melyet a SLE-

PA Kft képviselt. A fődíjat – mely egy hordó 

sör volt – az „Ősiért!” Közhasznú Egyesület 

csapata nyerte, amit ők a jelenlévő vendégek 

közt felkínáltak. Különdíjat Balogh Ádám 

csapata nyerte az íz és a különleges tálalásért, 

melynek díja egy tálca sör volt.  

 

Eredményhirdetés után a ZUMBA tánccsoport szórakoztatta a vendégeket a 

ritmusos táncelőadásukkal. A vacsorához érve harmonikás zenével folytatták 

az estét a jelenlévők, mely késő este zárult.  

A rendezők ezúton is szeretnék megköszöni minden kedves résztvevőnek, 

illetve vendégeiknek hogy részt vettek a hagyományteremtőnek induló 

fesztiválon. 
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Sisi nap 
 

Községünk egyik szép hagyományaként - Erzsébet naphoz igazodva - idén novemberben is ünnepi köszöntővel  

és az egykori Bécs hangulatát felidéző teadélutánnal emlékeztünk Erzsébet királynéra.  

A „Szépkorúak” Nyugdíjas Klub, ezúton szeretné megköszönni, Sisi nap alkalmából a koszorúzáson és Brilló 

Erzsébet festőművész kiállításán való részvételét a lakosságnak és a közreműködőknek.  

 

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>><<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< 

 

Tisztelt Adózók! 
 

Az Ősi gyermekekért alapítvány kuratóriumának nevében köszönetet szeretnék mondani, hogy adójuk %-t az 

alapítvány részére felajánlott. A befolyt összegből a tanulók hazai és külföldi egyéni versenyen való részbételét 

támogattuk. Hozzájárultunk az óvoda és az iskola gyermeknapi rendezvényeinek kiadásaihoz Az óvodásoknak 

szobai, az iskolásoknak szabadtéri játékok vásárláshoz nyújtottunk segítséget. Az óvodások, valamint az első 

osztályosok úszás oktatási költségeit teljes egészében az alapítvány fizette és így a szülőknek csak az utaztatást 

kellett téríteni. 

 

AZ ŐSI GYERMEKEKÉRT ALAPITVÁNY 

(adószám: 18924347-1-19) 

 

Köszönjük eddigi és kérjük további támogatásaikat! 

              

                        Lakinger Józsefné 

                                                                                                                                              kuratóriumi elnök 
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10.o.         A MI  

 

 

Ősi Petőfi SK hírei 
 

   A tavalyi szezonban elért ezüstérem után és a nyári pihenőt követően már nagyon vártuk, hogy ismét elkezdődjön a 

bajnokság, amiben a kitűzött cél nem változott: első helyen végezni! Sajnos sok minden változott a nyár folyamán. 

Elsősorban a versenykiírás, ami szerint a Keleti és Nyugati csoport első két helyezettjei döntik el egymás közt az első, 

második, harmadik és a negyedik hely sorsát. Tehát ha csapatunk megnyerné a Keleti csoportot még akkor is végezhet 

akár a negyedik helyen! 

A csapat játékos kerete is megváltozott. Több játékosunk is távozott köztük a csapat gólvágója Horváth László (Öskü - 

kölcsön), de pozitívum, hogy igazolni is tudtunk játékosokat.  

  A bajnokság kezdete előtt három edzőmérkőzést játszottunk megyei első osztályú csapatokkal, amelyekből két 

győzelmet és egy vereséget könyvelhettünk el.  

  Az őszi szezon első mérkőzését hazai pályán játszottuk Felsőörs ellen, akiktől 3:2-re kikaptunk és ezzel egy másfél 

éves sorozat szakadt meg. Utoljára hazai pályán, bajnoki mérkőzésen 2010.március 21-én kaptunk ki - akkor szintén 

Felsőörstől.  

Ifistáink se kezdték jobban a bajnokságot, ők 6:4-re kaptak ki.  

  Mondanom sem kell, hogy nem így képzeltük el a bajnoki rajtot, de a csapat összeszedte magát és a 4. fordulóban 

Balatonkenesén játszott 0:0-ás döntetlen kivételével az eddigi összes meccsét megnyerte!  

  Ellenben az ifi csapatunkat nem a győzelem jellemzi, de még csak nem is a pontszerzés. Az őszi szezon nyolc és a 

"tavaszi szezon" két mérkőzésén mindössze 6 pontot sikerült szerezni ami a 8. helyre elegendő a kilenc csapatos 

versenyben.  

Az ifi csapat legeredményesebb játékosa Kovács Kristóf 12 góllal, amivel a bajnoki góllövő listán az ötödik helyen áll.   

 Felnőtt együttesünk őszi helyezése az utolsó fordulóban dőlt el. Dudaron léptünk pályára, ahol egy küzdelmes 

mérkőzésen, rossz talajú pályán 1:0-ás győzelmet értünk el, így az őszi szezonban első helyen végeztünk 25 ponttal. 

Mögöttünk 22 ponttal második helyen áll Balatonalmádi és ugyan ennyi pontja van Balatonkenesének.  

A hazai felnőtt góllövő listát Jani Tamás és Balogh Róbert vezeti 4-4 rúgott góllal. Viszont az figyelemre méltó, hogy 

eddig 11 játékosunk is gólt szerzett.  

  Ezekkel az eredményekkel és számokkal fejezte be 2011-ben az Ősi PSK felnőtt és ifjúsági labdarúgó csapata a 

nagypályás bajnokságot.  

 

  A következő bajnoki mérkőzést 2012. március 18-án játsszuk, méghozzá egyből rangadót, hiszen a rivális 

Balatonkenese utazik hozzánk, reméljük, hogy a hazai pályán újabb győzelmet érünk el. Várjuk lelkes szurkolóinkat, 

akiknek köszönjük eddigi buzdításukat. Egyúttal köszönjük mindazok segítségét és támogatását, akik hozzájárultak a 

Sportkörünk működéséhez, eredményességéhez. 

    Balogh Ádám 
 

Az Ősi Kovács Alkotóműhely hírei. 
 

November 9-én Győrben Ősi Kovács Imre Aranyecset díjas festőművész ÉLETMŰ díjat kapott. 

November 12-én Budapesten az Erzsébet Ligeti Színházban a Cserhát Művészkör Örökös tagja kitüntetésben 

részesült. 

       Ezen a neves fesztiválon a Cserhát Művészkör tagjaink közül:  

 Brilló Erzsébet festőművésznek Aranyecset díjat, 

 S. Varga Gizella festőművésznek Arany diplomát, 

 Dinnyés Mariann festőművésznek az Art díj Arany fokozatát, 

 Winterné Holler Mónika költőnek az Art díj Arany fokozatát,  

 Kovács Gergő költőnek - előadónak az Art díj ezüst fokozatát adományozta. 

Részvétükkel és munkájukkal máris öregbítették az Ősi Kovács alkotóműhely hírnevét. 

Jó munkát és sok sikert kívánunk nekik. 

További hírek és információk a: szekesfehervarert.gportal.hu  oldalon olvashatók. 

 

                                                                                                                               Winterné Holler Mónika 
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„Ősi Advent” 
 

Szeretettel várunk mindenkit rendezvényeinken!
 

 

2011. november 27. 

15 órakor Kotzó László Polgármester 

megnyitja az 

„Ősi Advent” rendezvénysorozatot 

„Annamari ajándékai” Előadja: Kemenes 

Zoltán és családja 

Fellép: Szivárvány Női Kar 

Szervező: Máltai Szeretetszolgálat Helyi 

Csoportja 

   

2011. december 4. 

Karácsonyi Kézműves Játszóház 14 órakor 

Szervező: Gyermekjóléti Szolgálat és 

Ősi Község Képviselő-testületének 

Kulturális- és Sportbizottsága 

 

 

2011. december 10. 

Szombat 15.30-kor 

Adventi Koncert 

Helyszíne: Római Katolikus Templom 

Szervező: Ősi Kolping Család Közhasznú 

Egyesület 

 

 

 

2011. december 11. Adventi vásár 14 

órától 

Szervező: „Ősiért!” Közhasznú Egyesület 

 

 

2011. december 18. 

Falukarácsony 16 órakor 

Az Ősi Oktatási Központ Általános Iskola ünnepi műsora, 

melyet,  Szeretetvendégség zár! 

 

Minden vasárnap az Ősi Kovácsműhely kiállítása és vására! 

Kiállító festők:   Brilló Erzsébet, S. Varga Gizella, Farkasné Molnár Terézia, Dinnyés Mariann, 

Kovács Imre
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