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Dr. Navracsics Tibor miniszterelnök-helyettes állami kitüntetéseket (Magyar Érdemrend Tisztikeresztje, Magyar 

Érdemrend Lovagkeresztje, Magyar Arany Érdemkereszt, Magyar Ezüst Érdemkereszt és Magyar Bronz 

Érdemkereszt) adott át 2012. augusztus 17-én, az augusztus 20-ai nemzeti ünnep alkalmából. 

 

Magyar Érdemrend Lovagkeresztje kitüntetést adott át hét évtizedes 

pedagógusi pályája, példaértékű életútja elismeréseként Böröczky Gáborné 

nyugalmazott magyar nyelv, irodalom és történelem szakos tanár, az Ősi 

Általános Iskola volt pedagógusa részére.  

 

Erzsi néninek ezúton tisztelettel gratulálunk és további jó egészséget 

kívánunk!                                 
                                      

 

 

                     Jó úton járunk 
Egyre szebbé, élhetőbbé válik településünk. 

A Séd-Nádor csatorna kármentesítését követően sor került a Malomcsatorna mederkialakítására is. A munkálatok 

befejezését követően a kivitelezővel elvégeztettük a helyreállítási munkálatokat /az iszaptároló helyszínének 

tereprendezése, az Árpád és a Sziget utcák gréderezése, a vadászházhoz vezető út újraaszfaltozása/ 

 

           
A nyár folyamán nagy figyelmet fordítottunk a település zöldterületeinek, parkjainak gondozására, az 

árokrendszer rendbentartására, és folytattuk a Kossuth utcai járda építését. Tanévkezdésre elvégeztük az óvoda 

és az általános iskola karbantartási munkáit. 

             
           

                                  Kotzó László 

                                  polgármester 
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Községünkben 2012. augusztus 19-én és 20-án – immár 14. alkalommal - került megrendezésre az „Ősi 

Falunap” rendezvénysorozata.  

 

Augusztus 19-én (vasárnap) a Művelődési Házban 15 órai kezdettel került sor az 

ünnepélyes megnyitóra, ahol Kotzó László, Ősi Község Polgármestere köszöntötte a 

megjelenteket, majd Talabér Márta, Országgyűlési Képviselő, Várpalota Város 

Polgármestere hivatalosan is megnyitotta a rendezvénysorozatot.  

 

Az ünnepi műsort Kovács Gergő szavalata, és a várpalotai 

Zeneiskola tehetséges tanulóinak kedves játéka színesítette. 

Fellépett Andrási Mónika, aki szaxofonon és furulyán, Sütő 

Ramóna furulyán és klarinéton, Horváth Attila és Szűcs Tamás, 

valamint felkészítő tanáruk, Kékesi Annamária, pedig zongorán 

és szintetizátoron előadott játékukkal kápráztatták el 

vendégeinket.  

 

A megnyitót követően Kotzó László Polgármester, a Képviselő-

testület nevében elismerő okleveleket adott át: 

 Siliga Sándornak, az INGAFORG ZRt. ügyvezetőjének, a 

helyi rendezvények támogatásáért, és a hátrányos helyzetű, 

tehetséges gyerekek továbbtanulásához nyújtott segítségéért, 

 Balogh Károlynak a település zöldterületeinek rendben tartása 

érdekében végzett önzetlen munkájáért, 

 Erdélyi Vilmosnak, a település parkjainak virágosításáért, 

lelkiismeretes gondozásáért,  

 Katona Péternek, az Ősi Általános Iskola tanárának, igazgató-

helyettesének - aki önerőből, kerékpárral „utazott” a londoni olimpiára - kimagasló 

sportteljesítményéért, kitartásáért,  

 az „Ősiért!” Közhasznú Egyesületnek, a települési rendezvények – köztük az idei 

Falunap – színvonalas megszervezéséért és lebonyolításáért. 

 

Az ünnepség keretében az „Ősi Kovács Imre Alkotóműhely” 

festményeiből összeállított kiállítás megnyitójára is sor került. A 

jelenlevőket Brilló Erzsébet festőművész köszöntötte. Ezt követően a 

vendégek a Művelődési Ház Kistermében megcsodálhatták az 

Alkotóműhely tagjainak, F. Molnár Terézia, S. Varga Gizella, Stefszky 

Viktória, Vrabecz Roxána és Brilló Erzsébet kiállított festményeit. 
 
 

A falunapi megnyitó záróeseményének, a László Hajnalka 

zongoraművész, zenetanár által életre hívott és szervezett Jótékonysági 

Hangversenynek, ebben az évben is a Római Katolikus Templom adott 

helyet. Az ökumenikus, egyházi és komolyzenei koncert létrejöttét, 

valamint annak megvalósulását Beke Zsolt Esperes Plébános úr a 

falunapi programok kiemelkedő, szép eseményének nevezte. 

 
 

 



        2011. Augusztus.                             Ősi Község önkormányzata                      A MI ÚJSÁGUNK            3.o.                       

 

A hangverseny megnyitóján Karika Tünde Diána köszöntötte az egybegyűlteket, majd felolvasta Steinbach 

József Dunántúli Református Egyházkerület Püspökének levelét, melyben az egyházi vezető áldást kért a 

jótékonysági koncert valamennyi résztvevőjére, szervezőjére és támogatójára. 

Ezt követően a templom padsorait zsúfolásig betöltő hallgatóság számára különleges zenei élményt nyújtottak a 

Péti Férfikórus-, a balatonfüredi Sforzato Rézfúvós kvartett-, valamint a Budapesti, Debreceni és Győri 

Zeneművészeti Egyetem fiatal művészei.  

Kiemelt figyelem kísérte, és vastaps köszöntötte a helyi művészek előadását, Renczesné Nagy Nóra operaénekes-

, László Hajnalka zongoraművész-, Molnár Johanna fagott művész-, és Kucsera Boglárka fuvolaművész 

csodálatos játékát, valamint az Ősi Dalkör színvonalas műsorát.  

 
 

A Falunap augusztus 20-i (hétfői) programjai 

valósággal színes kavalkáddá változtatták az 

Ősi Kertész-tanyát.  

A délelőtti órákban a Kisvendéglő 

szervezésében zajlott a főzőverseny, számos – 

baráti, családi – csapat részvételével.  

A délután 14.00 órakor kezdődő kulturális programok megnyitásaként, Sütőné Wolf Zita, az „Ősiért!” Közhasznú 

Egyesület Elnöke köszöntötte a megjelenteket. A délutáni órákban a színpadon változatos műsorok, fellépők 

szórakoztatták a rendezvényre kilátogatókat.   

Hallhattuk Szűcs Tamás és Horváth Attila 

zongorajátékát, Renczesné Nagy Nóra és Pátkai 

Anna csodálatos duettjét, Csőgör Gábor 

táncdalénekes mulatós műsorát, Stefancsik 

Annamária és Zayzon Csaba dalait.  

 

Tapsolhattunk Balogh Anita ZUMBA csapatának, a Szöllősi Edina vezette „Gólyahír” Tánccsoport mindhárom 

csoportjának, Tóth Gina és Petrovics Sándor kortárs táncának. A rendezvény „főterén” megnézhettünk a 

csikósok bemutatóját, s nevettünk, tapsoltunk a Madzag Bábegyüttes által előadott Lovagi tornán.  

A délutáni programot színesítette még a 

Virgonckodó Játszópark is, ahol kicsik és 

nagyok egyaránt, nagy érdeklődéssel vehették 

„tulajdonukba” a kipróbálható játékokat, 

valamint a pétfürdői Emberke Egyesület által 

vezetett kézműves program.  

Sajnos az erősítő berendezés meghibásodása miatt nem kerülhetett sor a nap záróeseményére, a lelkes és 

tehetséges fiatalokból alakult Stoppage, helyi rock zenekar koncertjére. Bízunk benne, hogy a fiúknak a jövőben 

még bőségesen lesz lehetőségük a fellépésre, a bemutatkozásra! 

 

 

 

 

 

 

A Szervezők ezúton szeretnének köszönetet mondani: 
 

 a falunapi rendezvény valamennyi szereplőjének, fellépőjének, hogy műsorukkal, előadásukkal 

színesítették az Ősi Falunapi rendezvényt,  

 főbb szponzoraiknak; az INGAFORG ZRt-nek, a VILOMA Kft-nek és a Nitrokémia ZRt-nek, 

 valamennyi támogatónak, akik a rendezvény lebonyolításában, szervezésében segítséget nyújtottak, 

illetve tombolatárgyakat ajánlottak fel, 

 minden kedves Lakótársunknak, Vendégünknek, hogy kilátogattak rendezvényre és együtt ünnepelhettük 

a 2012. Ősi Falunapot! 

 

Kotzó László polgármester 

Andrási Attiláné 
 



4.o.         A MI ÚJSÁGUNK                                       Templomi hírek:                             2011. Augusztus.                  
 

Hálaadás és áldozat Ősiben 
2012. 08. 21. 17:04 -  

Hálaadó szentmisére gyűltek egybe augusztus 17-én a Veszprémi Egyházmegye  kicsiny 

egyházközségében, Ősiben, ahol elkészült a templom főhomlokzatának felújítása. 
 

A falu, mint az neve is fémjelzi, ősi települése hazánknak, már a római korban 

is lakott volt, s az első írásos feljegyzések arról tudósítanak, hogy területét 

1009-ben Szent István király a veszprémi püspökségnek adta. Ekkoriban 

épülhetett meg temploma is, melyet Gyümölcsoltó Boldogasszony tiszteletére 

emeltek. A második világháború fegyveres harcai számos sebet ejtettek a 

templom falain, tetőzete szinte megsemmisült. Miután a második 

ezredfordulóra a templom egyes részei életveszélyessé váltak, 

elkerülhetetlenné vált a tetőszerkezet felújításának megkezdése. Először 

magánadomány révén a templomsisak cseréjére kerülhetett sor, majd 2009-ben, a település ezeréves 

jubileumán a kulturális minisztérium, a Veszprémi Érsekség támogatásával és a helyi egyházközség közös 

anyagi összefogásával sikerült felújítani a tetőszerkezetet. A következő évben került sorra a háborúban 

megsérült főoltárkép restaurálása is, amely az angyali üdvözlet pillanatát ábrázolja (Rudolf Steinert 

alkotása). Az idén uniós támogatással, érsekségi és helyi adományokkal a főhomlokzat felújítása valósult 

meg. A szakaszos renoválás tovább folytatódhat, mint mondta tájékoztatójában Beke Zsolt, az 

egyházközség plébánosa, a keleti oldal felújításához is rendelkeznek már a kellő anyagi háttérrel.  

A hálaadó szentmisét Márfi Gyula érsek mutatta be, Beke Zsolt helyi és Tornavölgyi Krisztián ugodi 

plébánossal együtt.  
 

A hálaadás fontosságáról, az Istennek szóló köszönetnyilvánítás sokszor elfeledett kötelezettségéről szólott 

szentbeszédében a főpásztor, Jézus példáját idézve az egybegyűltek elé. Ő hálát adott a Mennyei Atyának a 

csodálatos kenyérszaporítás előtt, az Oltáriszentség alapításakor és hálaadó zsoltárt imádkozva indult el az 

utolsó vacsora után az Olajfák hegyére. De megfigyelhetjük, hogy Szent Pál apostol is szinte minden levelét 

hálaadással kezdte. A szentmise liturgiájában is hálaadással kezdődik az eucharisztikus áldozat bemutatása, 

s a szertartás végén hálaadással veszünk búcsút Isten házától: Istennek legyen hála! Továbbá magát a 

szentáldozatot, az eucharisztiát is helyesen hálaadásnak, hálaáldozatnak fordíthatjuk.  
 

Mi, emberek hajlamosak vagyunk a hálaadásról megfeledkezni – mondta Márfi Gyula. – Talán 

túlhangsúlyoztuk az áldozat fontosságát, pedig igazi áldozatvállalás a hálás szívvel való elfogadás nélkül 

nincsen. Előbb elfogadjuk Isten adományait, majd ebből visszaajándékozunk, visszaadunk az Úrnak – 

mutatott rá az érsek. – Sokan Isten természetfölötti kegyelmi adományai mellett elfeledkeznek 

természetes, mondhatnánk hétköznapi adományairól. Pedig a teremtő Isten és az megváltó Isten ugyanaz, 

nem két különböző személy, hangsúlyozta.  

Végül Márfi Gyula rámutatott: ma az ősi katolikusok és a falu valamennyi lakosa hálát adhat azért, hogy 

templomuk „gyógyulásnak indult” az Úr kegyelme révén, s hálát adhat valamennyi adományért, amellyel ez 

megvalósulhatott eddig, s megvalósulhat ezután, s mindazokért a kegyelmekért, amelyek során a templomi 

szertartásokon lélekben megtisztulhat minden megtisztulni vágyó lélek. Buzdított arra, hogy a magyarokra 

jellemző pesszimizmust leküzdve, Isten irgalmasságában, szeretetében, gondviselésében tekintsenek a jövő 

elé. 
 

A jeles alkalmat a hittanosok is köszöntötték verssel, imádsággal, illetve a falu szülötte, Kubik Anna 

színművésznő (aki a felújítás fedezetének előteremtésében is hathatósan közreműködött) Reményik Sándor 

és Babits Mihály  szakrális témájú költeményeit tolmácsolta áhítattal az egybegyűlteknek.  

Toldi Éva/Magyar Kurír 

(Forrás: Magyar Kurír) 
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Az Ősi Andreotti SE férfi labdarúgó csapata szenzációs játékkal ismételten megnyerte a 

Szlovákiában megrendezésre került keresztpályás labdarúgó tornát. Dunaradvány vezetősége 

harmadik alkalommal hívta meg csapatunkat a sport és tűzvédelmi nap keretén belül 

megrendezett futball tornára. Elfogadtuk a meghívást és nagy örömünkre elkezdődött a kilenc 

csapatból álló küzdelemsorozat. Már az első mérkőzésen lehetett érezni, hogy ezúttal egy kicsit 

másképpen, nagyobb odafigyeléssel, elszántsággal kell játszanunk. Ugyanis minden csapat az 

Ősi Andreotti SE csapatát akarta legyőzni. Nem sok sikerrel, hiszen Dunamocsa, Komárnó és Dunaradvány három 

csapatát is legyőztük. A döntőben 6-1 lett az eredmény a mi javunkra. Az igazán jó játékosállományból álló csapatunk 120 

percen keresztül futballozott, és ismét bizonyította, hogy az Ősi erő velünk van. Így ismételten hazahoztuk az első helyért 

járó trófeát a tavalyi mellé, veretlenül. Gratulálunk a fiúknak! Név szerint: Antal Zsolt, Pilka Tibor, Antal Csaba, 

Jancsek Csaba, Baranyai Csaba, Pencz István, Horváth Zoltán, Abrincsák József, ifj. Jancsek Csaba, Horváth László - 

különböző  okok miatt csapatunk több játékosát nélkülözte (sérülések, egyéb), de bízunk benne, hogy jövőre velük 

kiegészülve, és még egy csapattal megvédhetjük a kupát.  

Sztárvendégként hívták meg a dunaradványi rendezvényre a községünk rendezvényein is nagy sikert arató több Európa,- 

és világbajnokot is felvonultató, várpalotai DSE Unió fitneszcsapatát. A nagy sikert arató bemutató után a szervezők már be 

is írták csapataink meghívását jövő évi naptárukba. 

Az Ősi Andreotti SE Női Kézilabda Csapata 2012. augusztus elején 12 fővel megkezdte alapozó felkészülését az őszi 

szezon mérkőzéseire. Várjuk fiatal lányok, asszonyok, hölgyek jelentkezését! Edzési időpontok: kedd-csütörtök 19-21 óra. 

Bajnokság várható kezdete: szeptember közepe.  

Sajnálattal közlöm, hogy a tavaly 18-as keretből hat játékosunk nem jelentkezett játékra, így 5-6 játékos igazolása 

szükséges ahhoz, hogy végig tudjuk játszani a bajnokságot! 

 

 

 

Horváth Zoltán 

Ősi Andreotti Se 

 
 

 

Ősi Petőfi Sportkör 
      A tavaszi szezon utolsó bajnoki mérkőzését követően a játékosok mintegy másfél hónapot pihenhettek a 

2012-2013-as bajnokság előtti felkészülési mérkőzésig. 

      Július végétől folyamatosan játszott együttesünk edző mérkőzést. Játszottunk Ösküvel, Herenddel, 

Peremartonnal, Martossal (szlovák csapat). Volt amelyiken sikerült győztesen elhagyni a pályát, volt ahol alul 

maradtunk, de természetesen az elsődleges cél a megfelelő erőnlét elérése volt a bajnoki rajtig. 

     A bajnoki rajt előtt az egyesület taggyűlést tartott ahol az elsődleges cél az új elnök megválasztása volt. 

Lencsés Rudolfot aki több évig töltötte be az elnöki pozíciót, Tüttő János váltotta. Illetve a két fővel megnövelt 

elnökségbe pedig Siliga Sándort és    Balogh Ádámot választották meg. 

  Átigazolási időszakban sem volt egyesületünk passzív. Több játékost is sikerült leigazolnunk. Ezek közül 

kiemelkedik Horváth László, aki egy év után tért vissza hozzánk. Sajnos  nem   csak érkeztek, de távoztak is 

játékosok akiket reméljük viszont látunk még Ősi mezben. 

    Az első tétmérkőzésre augusztus 15-ig kellett várni. A Magyar Kupa első fordulóját rendezték meg. Csapatunk 

Hajmáskér ellen lépett pályára akik ellen 2:0-ás vereséget szenvedtünk el, így rögtön az elején búcsúztunk a 

kupától. 

  Augusztus 25-én, másfél héttel a kupamérkőzés után kezdetét vette a bajnoki rajt. Balatonkenesére utazott 

csapatunk, akik ellen nem volt könnyű dolgunk. A tikkasztó meleg miatt ivó szünetet rendeltek el 20 percenként. 

Először ifjúsági együttesünk lépett pályára.    A 3:3-ra végződő mérkőzésen Szalai Dániel, Sebestyén Péter és 

Takács Gábor volt eredményes. Felnőtt csapatunk negyed óra elteltével megszerezte a vezetést Horváth László 

góljával amit sikerült is megőrizni a mérkőzés végéig. Ehhez nagyban hozzájárult  Lukács János bravúrjai aki 

büntetőt is hárított a második félidőben. 

  Így mondhatni nagyszerűen kezdte a bajnokságot csapatunk, akiknek a következő ellenfele a tavalyi bajnok 

Nemesszalók lesz. 

Továbbra is köszönjük mindazoknak akik segítik és támogatják egyesületünket illetve szurkolóinknak akik 

elkísérnek minket minden mérkőzésre. 

 

2012.augusztus 27.                                                                                                                           Balogh Ádám 

 



6.o.         A MI ÚJSÁGUNK                                   Program előzetes:                          2011. Augusztus.                        
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

A MI ÚJSÁGUNK 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA                   

Kiadja: Ősi Község Önkormányzata 

8161, Ősi, Kossuth L. u 40.  06/ 88-496-192 

ISSN szám: 2061-7593 

Felelős főszerkesztő: Winterné Holler Mónika 

                                         Szerkesztő bizottság: Andrási Attiláné, Homoki Ferencné 

ph.osi@invitel.hu, hollermonika@gmail.com, 

 

 

 

 

F E L H Í V Á S  

 

2012. SZEPTEMBER 15-ÉN  SZOMBATON LESZ 

A  

                       SZÜRETI  FELVONULÁS. 

AKI KEDVET ÉREZ ARRA, HOGY RÉSZT 

SZERETNE VENNI A FELVONULÁSON, 

KÉRJÜK, JÖJJÖN EL, LEGYEN RÉSZESE A 

FELVONULÁSNAK. INDULÁS A 

KULTÚROTTHONTÓL: 13
00

. 

KEDVES FIATALOK, (ÉS NEM ANNYIRA 

FIATALOK, VALAMINT IDŐSEBB LAKOSOK) 

KÉRÜNK BENNETEKET, MINÉL TÖBBEN 

VEGYETEK RÉSZT A FELVONULÁSON, HOGY 

ÁPOLNI ÉS TOVÁBB ADNI TUDJUK EZT A 

SZÉP HAGYOMÁNYT!  ESTE MULATSÁG A 

KULTÚRBAN. A BEVÉTELT JÓTÉKONY CÉLRA 

FORDÍTJUK. 

  A felvonulás tervezett útvonala, és a táncok 

helyszíne: 

Kossuth L. u. – Hári kocsma 
 

Sallai u. – Bem u. – Kucsera bolt 

 

József A. utca – Ladányi út Sport büfé 
 

Ladányi út  - Kossuth L. u. Szóda presszó 
 

Kossuth L. u. – Burger Tanya 
 

Ságvári E. u. – Kisköz – Kultúr. 

 

SOK SZERETETTEL ÉS TISZTELETTEL 

HÍVUNK ÉS VÁRUNK BENNETEKET, ÖNÖKET! 

 

SZERVEZŐK:  

KOVÁCS ZOLTÁNNÉ, PRÁGER IMRÉNÉ, 

RÓZSAHEGYI RÓBERTNÉ.
 

 

mailto:ph.osi@invitel.hu
mailto:hollermonika@gmail.com

