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FÉLIDŐBEN 

 
A választási ciklus félidejénél járunk. Nehéz, küzdelmes, de 

sikerekben és eredményekben gazdag két év áll mögöttünk, 

melyre úgy gondolom, mindnyájan büszkék lehetünk. 

Még jól emlékszem a kezdetekre, mikor képviselőtársaimmal 

először ültünk le, hogy közösen végiggondoljuk a választási 

programomban megfogalmazott célokat és az ebből eredő 

feladatainkat. Nem voltunk könnyű helyzetben, hiszen egy 

morálisan lezüllesztett, tekintélyében megtépázott, és 

gazdaságilag reménytelenül kivéreztetett önkormányzat 

romjain kellett újrakezdenünk az „építkezést”. Még ma is a 

fülemben cseng a mondat, amit a féltők (és talán a kétkedők 

is), akkoriban sokszor nekünk szegeztek; „Hogyan mertétek 

felvállalni!??” Mi tagadás, hatalmas bátorság, elszántság 

kellett hozzá, hiszen mindnyájan tisztában voltunk az 

előttünk tornyosuló hatalmas gondokkal, de azt is tudtuk, 

hogy emberséggel, együttgondolkodással, széleskörű 

összefogással mindent meg tudunk oldani, …és az élet 

minket igazolt. 

Most, két év elteltével büszkén és bátran nézhetünk a 

szemébe mindazoknak, akik bíztak (vagy éppen kételkedtek) 

bennünk, hiszen időarányosan teljesítettük (sőt, jócskán 

túlteljesítettük!) mindazt, amire 2010-ben vállalkoztunk.  

Elmondhatjuk, hogy túl vagyunk a nehezén. Az elmúlt két 

esztendőben – a válságköltségvetés szigorú béklyója ellenére 

- olyan eredményeket értünk el, és olyan értékeket 

teremtettünk, melyekre bárki, bármikor, még egy gazdasági 

fellendülés idején is büszke lehetne. 

Az előző időszak értelmetlen, rosszindulatú csatározásai után 

községünkben, és a falu kisebb-nagyobb közösségeiben 

végre békességet, nyugalmat teremtettünk. Ez minden 

további fejlődés fundamentuma, ha úgy tetszik ez az a 

bizonyos „kőszikla”, amire a továbbiakban biztonsággal 

építhetjük falunk jövőjét. 

A lakosság, az egyházi és civil szervezetek, a helyi 

vállalkozók összefogásával, a támogatók segítségével 

szebbé, otthonosabbá és élhetőbbé tettük környezetünket. 

(A válságköltségvetés szűkös lehetőségei ellenére kinyitottuk 

a sportcsarnokot, felújítottuk a település árokrendszerét, 

újraaszfaltoztattuk a vadászházhoz vezető utat, több 

kilométernyi gyalogjárdát építettünk, helyrehoztuk a 

megsüllyedt csatornafedeleket. Kiharcoltuk a Malomcsatorna 

kotrását, felújítását, több százezer forintos munkát 

végeztettünk a katolikus templomkertben és a temetőben, 

valamint osztálytermeket, hivatali helyiségeket újítottunk fel, 

és soha nem látott mértékben tettük széppé település 

zöldterületeit, parkjait, temetőjét,…és ez nem kevés!!!). 

Településünk méltó képviseletével, érdekeinek 

maradéktalan érvényesítésével, - és nem utolsó sorban az 

elért eredmények pozitív sajtóvisszhangjának köszönhetően - 

sikerült helyreállítanunk Ősi község megtépázott hírnevét, 

tekintélyét. 

Az elődeinktől örökölt 337 millió forint adósságot teljes 

egészében rendezni tudtuk. így két év alatt pénzügyi téren is 

sikerült talpra állítottuk a falut. A siker azonban nem hullott 

könnyen az ölünkbe.  

Ugyan a Magyar Állam 2011-ben elengedte a japán hitelként 

ismerté vált adósságunkat, de a banki, szolgáltatói és szállítói 

tartozásainkra (38 millió forint) továbbra is megoldást kellett 

találnunk. Mivel pénzügyi forrás nem állt rendelkezésünkre, 

ezért adósságaink ellentételezéseként a bíróságnak 

településünk forgalomképes vagyontárgyait kellett volna 

felosztania a hitelezők között. Tekintettel arra, hogy 

Művelődési Házunkat, sportpályánkat mindenképpen 

szerettük volna megtartani, ezért örömmel fogadtuk a hírt, 

mely szerint az Magyar Állam átvállalja az 5000 fő 

lélekszám alatti települési önkormányzatok 

adósságállományát. Azonban a megjelent jogszabály 

esetünkben, a folyamatban lévő adósságrendezési eljárás 

miatt nem tette lehetővé a hiteleink kiváltását. Ennek 

ellenére nem adtuk fel a reményt, és ügyünk érdekében 

továbbra is megpróbáltunk minden követ megmozgatni. 
(országgyűlési képviselők, önkormányzati és parlamenti 

államtitkárok megkeresése, meggyőzése, támogatásuk 

kérése, törvénymódosítási javaslat kidolgozása, éjszakákba 

nyúló pályázatírás, adatgyűjtés, számítási munkák, 

jelentések, az adósságrendezési eljárásban résztvevő 18 

település összefogásának, együttes fellépésének sürgetése, 

koordinálása). Kitartó munkánkat végül siker koronázta. 

December utolsó napjaiban, az egyedi elbírálást követő 

miniszteri döntés eredményeként, önkormányzatunk 

számlájára került a hiányzó 38 millió forint, melyből 

minden tartozásunkat rendezni tudunk. 

Az élet igazolta, hogy a Képviselő-testület bölcs döntést 

hozott, mikor 2010-ben kezdeményezte az adósságrendezési 

eljárás megindítását. Bár sokszor túlzottan hosszúnak, 

elviselhetetlennek tűnt, és gyakran fájt, hiszen kőkemény 

szabályok regulázták az önkormányzatunk gazdálkodását, 

…de megérte! Megérte, hiszen a szigorú, odafigyelő 

gazdálkodás eredményeként ma Ősi olyan gazdasági 

helyzetben van amire, az elmúlt évtizedekben még nem volt 

példa. Az ésszerű és takarékos önkormányzati gazdálkodás 

stabil pénzügyi helyzetet teremtett, mely megfelelő hátteret 

biztosít településünk jövőbeli fejlesztéseihez. 

A választási ciklus félidejénél tartunk. Köszönöm eddigi 

bizalmukat, türelmüket, támogatásukat és segítő munkájukat. 

Bízom benne, hogy az elért eredményeknek köszönhetően 

az elkövetkező években az eddigieknél kedvezőbb 

körülmények között végezhetjük majd munkánkat. Ehhez 

kívánok Ősi Község valamennyi lakójának erőt, kitartást és 

sikereket!             

                                              Kotzó László polgármestert 

A MI ÚJSÁGUNK 
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A Képviselő-testület 2012. november 29-i rendes ülésén 

az alábbi döntéseket hozta: 

 A testület a lakosság teherviselő képességére, a helyi 

sajátosságokra, az elmúlt év tapasztalataira, valamint az 

Önkormányzat gazdálkodási követelményeire tekintettel a 

bevezetett helyi adók körén az azokra vonatkozó 

szabályozáson nem módosított. 

 Elfogadta a település 2012. évi háromnegyed éves 

gazdálkodásának helyzetéről szóló polgármesteri 

tájékoztatót.  

 Támogatta Várpalota Kistérség Többcélú Társulásának 

továbbműködését, különösen a szociális ellátás, család-, 

gyermek-, és ifjúságvédelem, az egészségügyi ellátás, a 

központi háziorvosi ügyelet és a belső ellenőrzési 

feladatok ellátása tekintetében.  

 Elfogadta az Önkormányzat 2013. évi költségvetési 

koncepcióját, s a 2013. évi költségvetés összeállításához 

szükséges szempontrendszert. A kiemelt főbb 

szempontok: érvényesíteni kell a takarékos, ésszerű 

gazdálkodás követelményeit, a közfeladatot ellátó 

intézmények és a lakossági szolgáltatások biztonságos 

működtetése 2013-ban is előnyt élvez, törekedni kell a 

tervezhető bevételek teljes körű beszedésére, csökkentve a 

helyi munkanélküliséget 2013 is részt kell venni a 

közfoglalkoztatásban, át kell tekinteni a Polgármesteri 

Hivatal létszámát. 

 Egyetértett Ősire vonatkozóan az Ősi Általános Iskola, 

mint kötelező felvételt biztosító általános iskola 

kijelölésével.  

 Elfogadta a környezeti állapotról szóló tájékoztatót.  

 2013. december 1. – 2013. február 28. közötti időszakra a 

hóeltakarítási munkák elvégzésével a Pipec Trans Kft-t 

bízta meg.  

 „Bakonyalja” Vízrendezési Társulat üzemeltetési 

szerződését jóváhagyta az annak működési területén lévő 

önkormányzati tulajdonú vízfolyások fenntartására, 

kezelésére vonatkozóan. 

   2013. január 1-jétől törvényi rendelkezés alapján az 

ivóvízellátást és szennyvízelvezetést szolgáló 

viziközművagyon ingyenesen, a tulajdonjogokhoz 

kapcsolódó jogokkal és kötelezettségekkel együtt az 

Önkormányzatok tulajdonába szállt át. A testület 2012. 12. 

04-i rendkívüli ülésén elfogadta a víziközművagyon 

Önkormányzatra való átháramoltatásával kapcsolatos, 

Bakonykarszt Zrt-vel, mint szolgáltatóval megkötendő 

Egyetértési nyilatkozat és Üzemeltetési Szerződés 

Kiegészítés tervezetet.  
 

A 2012. december 13-án megtartott ülésen a Képviselő-

testület:  

 Tárgyalta és elfogadta a Petőfi Sportkör éves 

beszámolóját. Úgy határozott, hogy a Sportkör 

használatában lévő önkormányzati tulajdonú 

sportpályához kapcsolódó közüzemi számlák költségeit 

2013. január 1-jétől az Önkormányzat átvállalja. 

 A 2013. évi várható infláció alapul vételével határozott az 

Önkormányzat intézményeinél hozzáférhető egyes 

szolgáltatások, bérletek igénybe vételét illetően fizetendő 

térítési díjak 2013. évi összegéről. A testület a település 

civil szervezetei részére a bérleti díj ellenében kiadható  

helyiségek használatát továbbra is ingyenes biztosítja.  

 A 2013. január 1-jétől hatályba lépő jogszabályi 

rendelkezések szerint felülvizsgálta és módosította a 

háziorvosi szolgálatra vonatkozó feladat-ellátási 

szerződést annak felmondására, az ügyeletben való 

részvételre, a helyettesítés rendjére, szakszemélyzet 

alkalmazására, háziorvos kártalanítására vonatkozóan.  

 Elfogadta a Kistérségi Társulással kötött megállapodás 

módosítását a központi háziorvosi ügyelet 

finanszírozásával kapcsolatban.  

 Tekintettel arra, hogy az általános iskolára vonatkozó 

pedagógiai szakszolgálati feladtok ellátása állami feladat 

lett, döntött az erre vonatkozó kistérségi társulási 

megállapodás megszüntetéséről.  

 Elfogadta a Képviselő-testület 2013. évi munkatervét.  

 Határozott arról, hogy a könyvtári szolgáltatást az 

Önkormányzat 2013. január 1-jétől – az előző évek 

szerinti módon - az Eötvös Károly Megyei Könyvtár 

szolgáltatásainak igénybevételével teljesíti.  

 Ősi Község weboldalának karbantartásával továbbra is 

Tollner Norbert vállalkozót bízta meg.  

 Jóváhagyta a köznevelési intézmények állami fenntartásba 

vételével összefüggő intézmény átadás-átvételről, 

feladatellátáshoz kapcsolódó létszám, átadásról, valamint 

a feladatellátáshoz kapcsolódó vagyonelemek, jogok és 

kötelezettségek megosztásáról szóló megállapodást.  

 Döntött a hulladékszállítás 2013. évi szolgáltatási díjáról. 

A szolgáltatás díja 2013. január 1-jétől 350,- 

Ft+ÁFA/ürítés. 

 Az önkormányzatok állami adósságkonszolidációjával 

kapcsolatban döntött arról, hogy tartozásai megfizetéséhez 

igénybe kívánja venni az állam által biztosított egyszeri, 

vissza nem térítendő költségvetési támogatást.  

 Döntött az állami hozzájárulással pályázati úton 

hozzáférhetővé vált szociális tűzifa kiosztásához 

kapcsolódó további intézkedések előkészítéséről. 

 Annak érdekében, hogy az évi 50 óránál több szolgálatot 

teljesítő polgárőrök 100 % mértékű kommunális adó 

kedvezményben részesüljenek, döntött a kommunális adó 

rendelet módosításának előkészítéséről. 
 

2012. december 13-i zárt ülésén döntött a testület a Bursa 

Hungarica Felsőoktatási Ösztöndíjrendszer 2013. évi 

pályázati fordulójára benyújtott pályázatokról. „B” típusú 

pályázat nem érkezett, 6 fő nyújtott be „A” típusú 

pályázatot. 1 pályázatot a testület a bírálatból – tekintettel 

arra, hogy a pályázó kérelmét nem az EPER-Bursa 

rendszerben rögzítette, így támogatás odaítélésére nem 

volt lehetőség – kizárt. 5 pályázó 10 hónapra havi 5.000,- 

Ft összegű támogatásban részesült. Mivel az 

Önkormányzat jelenleg még adósságrendezési eljárás alatt 

áll, a támogatás fedezetét külső támogató biztosítja.  
 

2012. december 20-i rendkívüli ülésén a testület ÖNHIKI 

pályázat benyújtásáról döntött. A pályázat kedvező 

elbírálásban részesült, az Önkormányzat részére 

38.000.000,- Ft összegű működési célú támogatás került 

megállapításra. 
 

(Összeállította: Andrásiné Marton Mónika) 
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Elindult a Járási Hivatal 
 

2013. január 1-től a Várpalotai Járási Hivatal hatáskörébe 

került az okmányirodában intézhető minden ügy, a 

gyámhatósági ügyek (védelembe vétel, iskoláztatási 

támogatás), valamint több szociális tárgyú ügy 

(közgyógyellátás alanyi és normatív jogon, egészségügyi 

szolgáltatásra való jogosultság, az alap- és emelt összegű 

ápolási díj, az időkorúak járadéka, valamint a hadigondozotti 

pénzellátás) a szabálysértési feladatok, valamint egyes 

környezetvédelmi, természetvédelmi és kommunális 

igazgatási feladatok is. 

 
Dr. Ferencz Kornél a Várpalotai Járási Hivatal vezetője 

elmondta: a járási hivatal a Veszprém Megyei 

Kormányhivatal szervezeti egységeként jött létre. A járási 

hivatalok kialakítása nem volt előzmény nélküli. 2011-ben a 

kormány megalkotta a Magyary Zoltán Közigazgatás-

fejlesztési Programot, amellyel a cél: a Jó Állam 

megteremtése volt. Az állam attól és akkor tekinthető 

jónak, ha az egyének, a közösségek és a vállalkozások 

igényeit a közjó érdekében és keretei között a lehető 

legmegfelelőbb módon szolgálja. A program egyik jelentős 

elemeként 30 év után újraindult a járási rendszer 

Magyarországon. Az országban 175 vidéki és 23 budapesti 

kerületi hivatal jött létre. A Veszprém megyében található 

217 település 10 járásba került.  

A járások kialakítása során minden tekintetben figyelembe 

vették a 30 km-en belüli elérhetőséget, a területi határokat, a 

leendő körjegyzőségeket, illetve a települések érdekeit, hogy 

azok mit szerettek volna. Így alakult ki a Várpalotai Járás is, 

amelyhez az alábbi települések kerültek: Berhida, Jásd, 
Öskü, Ősi, Pétfürdő, Tés, Várpalota és Vilonya. A 

Várpalotai Járás székhelye: Várpalota, de állandó 

kirendeltség működik Berhida Városban is. A járási hivatal 

felépítése: törzshivatal, okmányirodai osztály/kormányablak, 

járási szakigazgatási szervek, járási kirendeltség, települési 

ügysegéd. 

A járási hivatalvezető tájékoztatást adott arról is, hogy a 

járásban élő állampolgárok ügyeinek segítése érdekében a 

járási hivatal ügysegédi rendszert működtet. A települési 

ügysegéden keresztül a járási hivatal általában hetente egy 

napon (Ősiben szerdánként) tart ügyfélfogadást Ősi, Öskü, 

Jásd és Tés községekben a polgármesteri hivatal épületében. 

Ezen a napon az ügyfeleknek nem kell a járási székhelyre, 

vagy a kirendeltségre beutazniuk, hanem az ügysegéden 

keresztül intézhetik azon ügyeiket, amelyeket korábban a 

helyi polgármesteri hivatalban kezdeményezhettek (pl.: 

szociális ellátásokra vonatkozó kérelmek benyújtása, vagy a 

lakcímváltozással kapcsolatos bejelentések megtétele).  

A közigazgatás átalakításának következő tervezett lépései 

között szerepel a kormányablakok kialakítása. A 

járásszékhelyek mellett, a korábban okmányirodát 

működtető településeken is lesznek (így a Várpalotai 

Járásban Várpalota mellett Berhidán is) járási 

kormányablakok. A kormányablakok kialakításával a járási 

rendszer lesz az egyablakos ügyintézés bázisa. Ez azt jelenti, 

hogy a járási rendszerre épülő kormányablak hálózatnak 

köszönhetően az állampolgárok egyetlen helyen tudják majd 

hivatalos ügyeik nagy részét intézni 2013. év végére. 

Dr. Ferencz Kornél hivatalvezető 1974-ben született Ajkán, 

nős, két gyermek apja. Diplomáit Budapesten a 

Közgazdaságtudományi és Államigazgatási Egyetem 

Államigazgatási Karán valamint a Pécsi Tudományegyetem 

Állam- és Jogtudományi Karán szerezte. 1999. óta 

folyamatosan a közigazgatásban dolgozik. Ezen időszakban 

gyámhivatal-vezető volt Devecser Város Polgármesteri 

Hivatalában, ahonnan 2000-ben a Veszprém Megyei 

Közigazgatási Hivatalba került. A közigazgatási hivatalon 

belül 1,5 évig a Megyei Gyámhivatal, ezt követően pedig a 

Hatósági Főosztály ügyintézőjeként végzett elsősorban 

másodfokú hatósági tevékenységet. 2011. év elején került 

Várpalotára a Polgármesteri Hivatalba, ahol hatósági 

irodavezetőként dolgozott járási hivatalvezetői kinevezéséig. 
 

Várpalotai Járási Hivatal ügyfélfogadási rendje és 

elérhetőségei: 

(8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 

Ügyfélfogadás rendje Elérhetőségek: 

Hétfő:  8.00-16.00       

Kedd:    nincs     

ügyfélfogadás       

Szerda:  8.00-17.00                      

Csütörtök: 8.00-16.00 

Péntek:  8.00-12.00                         

88/592-719 hivatalvezető 

88/592-706 okmányirodai         

osztály 

88/592-702 hatósági osztály  

/szociális ügyek 

Fax: 88-592-712 

e-mail: 

hivatal@varpalota.vemkh.gov.hu 

 

Várpalotai Járási Hivatal Berhidai Kirendeltség 

ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei: 

(8181 Berhida, Veszprémi út 1-3.) 

Ügyfélfogadás rendje Elérhetőségek: 

Hétfő:  8.00-16.00 

Kedd:    8.00-16.00 

Szerda:  8.00-17.00 

Csütörtök: nincs 

ügyfélfogadás 

Péntek:  8.00-12.00  

Telefon/fax: 88/455-085 

e-mail: 

okmanyiroda.berhida@varpalota. 

vemkh.gov.hu    

 

Várpalotai Járási Hivatal Járási Munkaügyi Kirendeltség 

ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei: 

(8100 Várpalota, Fehérvári út 13.) 

Ügyfélfogadás rendje Elérhetőségek: 

Hétfő:  8.00-14.00 

Kedd:    nincs 

ügyfélfogadás 

Szerda:  8.00-14.00 

Csütörtök:8.00-14.00  

Péntek:  8.00-12.00        

Telefon/fax: 88/372-318 

e-mail: 

veszpremmmkvarpalota@lab.hu 

 

 

                  

Várpalotai Járási Hivatal Járási Gyámhivatal 

ügyfélfogadási rendje és elérhetőségei: 

(8100 Várpalota, Gárdonyi G. u. 39.) 

Ügyfélfogadás rendje Elérhetőségek: 

Hétfő:  8.00-16.00 

Kedd:    nincs 

ügyfélfogadás 

Szerda:  8.00-17.00 

Csütörtök: 8.00-16.00 

Péntek:  8.00-12.00                         

 

Telefon: 88/592-723 

Fax: 88/582-712     

e-mail: 

gyamhivatal@varpalota.vemkh. 

gov.hu 

mailto:okmanyiroda.berhida@varpalota
mailto:veszpremmmkvarpalota@lab.hu
mailto:gyamhivatal@varpalota.vemkh
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Események és eredmények az iskolában 
 

2012. szeptember 1-jén megszólalt az iskola csengője. A gondtalan nyári napokat felváltották a dolgos hétköznapok.  

Iskolánkban 141 tanuló kezdte meg a munkát.  

Az első félév eseményei és eredményei arról tanúskodnak, hogy a rendszeres munka, a felkészülés, előbb vagy utóbb 

meghozza a várva várt sikereket tanulóink számára. Az alsó tagozaton 65, a felsőben 77 félévi bizonyítvány kiadására került 

sor. A kitűnő tanulók száma 5 fő volt. Az iskola magatartási átlaga 4,3, szorgalmi átlaga 4,0. Tanulmányi átlaga 3,9, mely a 

következőképpen alakult az osztályok lebontásában:

3. osztály: 4,1 4. osztály: 4,0 6. osztály:3,9 5. és 8. osztály: 3,8 7. osztály: 3,6 

Diákjaink tanulás mellett számos rendezvényen, versenyen képviselhették iskolánkat.  

November elején a Magyar Államkincstár „Én így takarékoskodom” címmel hirdetett rajzpályázatán Andrási Mónika 5. 

osztályos tanuló 1. helyezést ért el.  

Idén is részt vettünk a nádasdladányi iskola által megszervezett vetélkedőkön, ahol 1. osztályos tanulóink a meserajz 

kategóriában a 2. hellyel térhettek haza. A csapat tagjai voltak: Balogh Benedek, Csizmadia Sarolta és Rideg Tamás.  A 

játékos sportvetélkedőn is szép eredmény született, Sasvári Seron (3.o), Cserepes Violetta (3.o.), Jenei Barbara (4.o.), Omász 

Balázs (2.o.),  Nagy Dominik (3.o.) és Andrási Krisztián (4.o.) a 2. helyezést érték el. A játékos angol kategóriában 

Beregszászi Boglárka (8.o) 1. hellyel, Weisz Blanka (6.o.) 2. helyezéssel dicsekedhet. Az „ACTIVITY” csapat tagjai sem 

vallottak szégyent, az erős mezőnyben 2. helyet szerezték meg. Iskolánkat Omász Roland (7.o), Hudák Péter (8.o), Haag 

Bence (8.o.) és Schmid Péter (8.o.) tanulók képviselték ebben  a kategóriában. 

A hajmáskéri Gábor Áron Általános Iskola meghívásának is eleget tettünk, hiszen felsős tanulóinkkal részt vettünk egy 

vetélkedőn, amely a népszokásokról, ünnepeinkről, hagyományainkról szólt. A felkészülés eredményeképpen a 3. helyet 

szereztük meg. Andrási Mónika (5.o), Kovács Kitti (5.o.), Molnár Anna (6.o.), Weisz Blanka (6.o), Omász Roland (7.o.), 

Szili Adrián (7.o), Beregszászi Boglárka (8.o.) és Hudák Péter (8.o.) öregbítették iskolánk jó hírnevét ezen a megmérettetésen. 

Október 4-től október 7-ig 39 tanuló táborozáson vett részt Balatonszárszón, az Erzsébet táborban, mely egy sikeres pályázat 

eredményeképpen vált valóra.  

Harmadik osztályosaink Monostorapátiban töltöttek élményekben gazdag 3 napot.  

Tanulóink a veszprémi Petőfi Színház és a Pannon Várszínház több előadására is ellátogattak.  

A turista szakkör tagjai körbebiciklizhették a Velencei- tavat Péter bácsi, Lajos bácsi és Zoli bácsi vezetésével. 

Ezúton szeretnénk köszönetet mondani mindazoknak, akik támogattak bennünket: 

1. Fekete László meghívására vettünk részt Várpalotán a László Classic erősember világversenyen. 

2. Boza Andrea és Tolner András karácsonykor minden tanulónkat ajándékcsomaggal lepte meg. 

3. Márton napkor Beke Zsolt főtisztelendő esperes úr meghívására vendégül láttak bennünket a templomban, ahol a 

kedves segítők által készített zsíros kenyérrel, teával vendégeltek meg bennünket.  

4. A pétfürdői Napfény Női Kar karácsonyi koncerttel kedveskedett nekünk.  

5. Liter Jánosné Eszti néni kertjéből ajánlotta fel ünnepélyünkhöz a karácsonyfát.  
 

 

                             Itt a farsang, áll a bál… 
 

 

A farsangi időszak téli ünnepkörünk 

legvidámabb időszaka, amely 

vízkeresztkor (január 6.) kezdődik és 

hamvazószerdáig tart. A hagyományok 

szerint ez az önfeledt mulatozás, dús 

lakomák időszaka, amikor búcsúzunk a 

téltől és köszöntjük a tavaszt.   

A farsang szó jelentését különböző források, más-más módon 

magyarázzák. Legvalószínűbbnek tűnik, hogy a német 

fasching szóból ered.  Ezeken a napokon minden a feje 

tetejére állt. A fordított világ ünnepe már az ötezer évvel 

ezelőtti Egyiptomban is megvolt. Ilyenkor megszűntek a 

rangkülönbségek, rabszolgák és uralkodók egy asztalnál 

ültek. Kényes igazságokat lehetett kimondani az álarc 

védelme alatt. A rómaiaknál ezeken a napokon nyilvánosan 

bírálhatták uraikat, sőt meg is dobálhatták őket, de csak 

jelképesen, rózsaszirmokkal. A középkorban is tovább élt a 

jelmezes mulatságok szokása. A reneszánszkori Firenzében 

hatalmas álarcos felvonulásokat és utcabálokat rendeztek, ezt 
a hagyományt őrzi mai napig is a Velencei karnevál. 

A hazai farsangi szokásokról a XIV. századtól kezdve 

találunk írásos feljegyzést, melyek német hatásra utalnak, de 

a szertartások szláv és balkáni elemeket is tartalmaznak, 

melyek gyökerei egészen az ókorig nyúlnak. Mátyás idejében 

a királyi udvartól a kis falvakig mindenütt farsangoltak. A 

legnagyobb bálokat, a farsang farkán, a három utolsó napban 

rendezték. A délszláv eredetű, faálarcos sokácok 

felvonulásáról, a híres mohácsi busójárásról már a XIX. 

századból vannak feljegyzések. 

A jelmezes felvonulásokon gyakran tréfás jeleneteket 

rögtönöztek, szalmabábot égettek, így temetve a telet. A 

babona szerint a kiszebáb elégetése megszabadítja az 

embereket minden bajtól. 

A farsang jellegzetes étele a fánk. Rengeteg változatban 

készítik. Régen farsang vasárnapján és húshagyó kedden 

húslevest és töltött káposztát főztek, de sokszor ettek még 

ciberelevest és kocsonyát is.  

Napjainkban is sokan készülődnek bálba, vagy óvodai-iskolai 

farsangra, esetleg jótékonysági rendezvényekre. Az óvodás 

és kisiskolás korú gyerekek szülei azon izgulnak ilyenkor 

általában, hogy lesz-e elég idő elkészíteni a gyerek jelmezét, 

és természetesen kellene egy jó ötlet is.  Idén iskolánk alsó 

tagozatosai február 8-án, felső tagozatosai február 15-én 
tartják hagyományos farsangi 
rendezvényüket.  

Szép ez az időszak, jó készülődni a 

bálokra és nagyon jó várni a 

tavaszt. Kívánok mindenkinek 

jókedvű báli szezont! 

Homoki Ferencné
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Bezzeg régen… 
 
„Bezzeg régen a tél igazi tél volt, derékig érő hóval, a nyár 

meg igazi nyár, perzselő forrósággal!”  

 

Ugye sokszor hallottuk már ezt az idősebb generációk 

elbeszéléseiből. Hát, az elmúlt hetekben néhány napra ízelítőt 

kaphattunk a régmúlt idők klasszikus téli időjárásából. Órák 

alatt úgy húsz, harminc centis hó esett. Nincs azonban ebben 

semmi rendkívüli, csupán az elmúlt évek enyhe telei után 

elszoktunk már a lábszárig érő hótól, a cipőnkbe csapó 

latyaktól, a hajnali hólapátolástól és a csúszós utaktól, pedig 

ezek a tél természetes velejárói.  

Nem vagyunk egyformák, ezért mindenki másként élte meg 

mindezt. A gyerekek persze kitörő lelkesedéssel fogadták a 

hirtelen lehullott jelentős mennyiségű „fehér áldást”. Mi 

felnőttek pedig személyiségünknek és habitusunknak 

megfelelően, eltérő módon reagáltunk a „szokatlan” 

természeti jelenségre.  

A munkába, iskolába, rendelőbe, boltokba sietők 

közlekedésének biztosítása érdekében már a hajnali órákban 

megkezdődött a belterületi utak tisztítása. Simon Robert helyi 

vállalkozó az Önkormányzattal kötött megállapodás 

értelmében munkagépével folyamatosan végezte a hó 

eltakarítását a település 11 kilométer hosszú úthálózatán. 

Természetesen az egész faluban egyszerre nem lehet száraz 

utakat varázsolni, ezért a fontossági sorrend betartása miatt 

egyes útszakaszok, elágazások előbb, míg mások csak később 

szabadulhattak ki a hó fogságából.  

Mivel a hókotró elszállítani, megsemmisíteni nem tudja a 

havat csupán oldalra tolni, ezért az utak szélén minden egyes 

forduló után magas hófalak keletkeztek, melyek többnyire 

eltorlaszolták a már megtisztított kijárókat. Ez sokak számára 

ugyan bosszúságot jelentett, de tudomásul kellett vennünk, 

hogy az utak letakarítása ezzel a kellemetlenséggel együtt jár.  

 

 

 

Sajnos - év eleje lévén - az országos közmunka programra 

még nem lehetett pályázni, ezért Önkormányzatunknak két 

saját dolgozóval és egy decemberben felvett közmunkással 

kellett nekilátnunk a hótolóval nem tisztítható, „finomabb” 

takarítási munkáknak (közintézmények, közterületek 

járdaszakaszai, buszmegállók, útkereszteződések, stb.) 

 

A lakosság is becsülettel kivette részét a hó eltakarításból. 

Már kora hajnalban sokan söpörték, lapátolták a 

gyalogjárdákat, hogy a munkába, vagy az iskolába, óvodába 

sietők, ne kényszerüljenek a síkos, latyakos úttestre, hanem 

biztonsággal és száraz lábbal közlekedhessenek. 

Jó érzés volt látni, tapasztalni, hogy a járdatisztítás során nem 

csak a saját portájuk előtt lapátolták el a havat, hanem a 

szomszédokra is gondoltak.  

Példaértékű volt, hogy a fiatalemberek egy csoportja csapatba 

összeállva járta a falut és közös erővel takarították el a havat 

rokonok, ismerősök, barátok udvarán és portái előtt.  

Molnár Lajos tanár úr vezetésével az iskolás diákok is 

lelkesen segítettek az idős, egyedül élő, idős embereknek.  

Nagy segítséget jelentett, hogy a közmunka programban már 

részt vettek közül - a rendkívüli helyzetre tekintettel - többen 

is (Domokos Béla, Csonka Lajos, Valkó István, Nokta Kornél) 

önkéntes munkára jelentkeztek.  

Tóth József helyi gazdálkodó is szép példáját nyújtotta az 

önzetlen segítségnyújtásnak, mikor felajánlotta, hogy szükség 

esetén munkagépével szívesen besegít a Dózsa György utca 

hó eltakarítási munkálataiba. 

 

A közösségért végzett önzetlen munkát és a példaértékű 

települési összefogást Önkormányzatunk nevében ezúton is 

tisztelettel megköszönöm. 

    Kotzó László polgármester 

Szociális tűzifa támogatásról… 
 

 

Ősi Község Önkormányzata a Belügyminisztérium által kiírt, 

szociális tűzifa igénylése iránti pályázatot nyújtott be. A pályázat 

kedvező elbírálásban részesült, 36 erdei m
3
 tűzifát kapott 

Önkormányzatunk – a környező települések közül a legtöbbet.  

A szociális tűzifa odaítélésének és kiosztásának szigorú szabályait 

a Belügyminisztérium és Ősi Község Képviselő-testületének 

rendelete tartalmazza. A Képviselőtestület Szociális és Népjóléti 

Bizottságára ruházta át a szociális tűzifa kiosztásának döntési 

jogát. A Bizottság a beérkezett kérelmeket megtárgyalta, s a 

szigorú feltételeknek és szempontoknak megfelelően döntött a 

tűzifa kiosztásáról. A Bizottság elsődleges és legfontosabb 

szempontja az volt, hogy a kérelmezők közül a lehető legtöbben 

tudjanak kapni tűzifát, így a rendelkezésre álló mennyiségből 70 

családot tudott támogatni a Bizottság. Sajnos a keret kevésnek 

bizonyult, több kérelem érkezett, amelyben a Bizottság már csak 

elutasító döntést tudott hozni.  
Ezúton szeretnénk megköszönni a Hivatali dolgozókon kívül 

Csonka Lajos, Domokos Béla, Valkó István és Nokta Kornél 
segítségét, akik a fa kiszállításában segédkeztek, valamint Balogh 

Károly Képviselő Úrnak, hogy a kiszállított tűzifa összevágásában 

segédkezett.  

Andrási Attiláné ügyintéző 

 

Felhívás 
   
 

Az elkövetkező napok enyhébb időjárása a 

hóréteg hirtelen olvadását idézheti elő, ami 

megnövelheti a kül-, illetve a belterületi 

vízfolyások szintjét.  

 

A megelőzés érdekében szükséges a belterületi 

vízelvezetők, árkok medrének tisztán tartása, az 

esetlegesen ősz óta felhalmozódott különböző 

hordalékanyagok eltávolítása, amelyek hirtelen 

hóolvadás esetén elzárhatják a víz szabad 

lefolyását és kiöntések okozói lehetnek.  

 

A fentiekre tekintettel kérjük a lakosság 

segítségét, hogy portájuk előtti vízelvezetőket, 

átereszeket takarítsák, tisztítsák, hogy az 

esetlegesen hirtelen kialakuló nagyobb 
víztömegnek szabad lefolyása legyen.  

 

 

Együttműködésüket megköszönjük.  

     

         Polgármesteri Hivatal  
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Winterné Holler Mónika rovata:  

 

Megkérdeztük… 

Ön, hogyan őrzi egészségét a téli hónapok alatt? 
 
 

Winter Károlyné: Én semmiféle gyógyszert és gyógynövény kivonatokat nem szedek. Naponta 1-2 órát a szabad levegőn 

vagyok, az udvaron tevékenykedek. Az egészségem még eddig jó, így nincs szükségem gyógyszerekre. 

Nem hiszem, hogy jó riport alany vagyok, mivel nyugdíjas létemre nem panaszkodok, jól érzem magam. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  

 
 

 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinnyés Mariann: Természetesen próbálok odafigyelni a vitaminforrások bevitelére sok 

zöldséggel, gyümölccsel, savanyú káposztával. Rengeteg fokhagymát eszek, paradicsomlevet és 

citromos vizet iszok. Figyelek a folyadékbevitel mennyiségére. A C vitamin pótlását orvosi 

javaslatra aszkorbinsavval egészítem ki. Tavaly gyűjtöttem gyógynövényeket, amiből teát főzök: 

bodza, hárs, csalán, cickafark. Mostanában kávé helyett többször cikória kávét iszok, rágcsálni 

valóként müzlit, köles golyót fogyasztok. Edzésbe kezdtem az állóképességem növelése és a 

jobb közérzet miatt. Valamint nagyokat sétálunk a kutyákkal a természetben. Nem utolsó sorban 

hiszem, hogy egészségünk megőrzésének fontos momentuma, hogy olyan dolgokkal is 

foglalkozzunk, ami örömet okoz, Nekem személy szerint a kézműves dolgok készítése. 

Salamon Georgina: Kismama vagyok, ezért most sokkal jobban odafigyelek mindenre. 

Nagyon sok gyümölcsöt eszem. Édesanyám is rendszeresen vásárol nekem, így az 

egészségemet gyümölcsökből nyert, természetes vitaminokkal védem.  

Ha nem muszáj, nem megyek nagy társaságba, a fertőzések elkerülése miatt, a hideg ellen meg 

rétegesen öltözködöm. 
 

 

Stefszkyné Edit: A mai világban egyre többet hallunk a médián keresztül arról, hogy a 

szervezetünkbe vitaminokat vigyünk be, ápoljuk a bőrünket tudatosan. Nekem nagy szerencsém 

van, hogy egy Svédországból származó cég termékei jelen vannak a minden napjaimban. Olyan 

termékekről van szó, amelyek természetes összetevőkből állnak. Akár a vitaminokat, akár a 

kozmetikumokat nézzük. 

A vitaminokat bátran szedheti bárki kórtól, nemtől függetlenül. Garantáltan nem fog elhízni tőlük. 

A hideg időkben, nagyon fontosnak tartom, hogy a bőrünket is ápolnunk kell. Nem csak kívülről, 

hanem belülről is! Nagy örömmel tölt el, hogy rajtam keresztül már számtalan családhoz eljutottak 

ezek a kiváló termékek.  
 

Szabó Ferencné: Ha tehetem egy Amerikából származó termékcsalád termékeivel próbálom 

magam és a családom védelmét is megóvni. Ennek a cégnek a fő terméke az aloe vera, ami 

már egymagában is immunerősítő. Ősszel ajánlatos az echinacea szedése is, mert védelmet 

nyújt a hűléses megfázások és az immunrendszer erősítésében, persze a C-vitaminnal együtt. 

A csodálatos fokhagymát se hagyjuk ki, ami nem csak kiváló antioxidáns, hanem 

méregtelenít, segíti az emésztést, ez által véd az influenza és a légúti megbetegedések ellen, de 

nem utolsó sorban, mint tudjuk, nagyon jó hatása van a szív-érrendszerünkre is. De 

megemlíteném a mézet és ha már erősebb antibiotikumra van szükség akkor a természetes 

antibiotikumot a propolisz tablettát. Jó egészséget mindenkinek!  

 

 

Dr. Várkonyi Zoltán, háziorvos: Igazából semmi különöset nem csinálok. Gyakori kézmosás, 

szellőztetés. Megfelelő, réteges öltözködés, ha kimegyek az utcára. Próbálok vitaminokban dúsabban 

étkezni, több zöldséget és gyümölcsöt fogyasztani (amit én annyira nem szeretek egyébként). 
Fokhagymát szoktam enni nyersen. A fogyókúrát ilyenkor kerülni kell, mert a koplalás gyengíti az 

immunrendszert. Valamint nyomelemeket is tartalmazó immunerősítő készítményt szoktam szedni a 

téli hónapokban, itt fontos a cink, szelén, ami segíti az immunrendszer működését. Reggelente pedig 

tornázni szoktam, mivel a testmozgás is javítja az ellenálló képességet. Illetve fontos a megfelelő 

pihenés, alvás is az immunrendszer működéséhez. Kerülni kell a mértéktelen alkoholfogyasztást. 

Tehát végül is semmi extra dolgot. 
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KÉK HÍREK 

 

A Várpalotai Rendőrkapitányság járőrei igazoltatták január 

20-a délután a Péti úton azt a helyi lakost, akivel szemben a 

Veszprémi Járási  Bíróság adott ki elfogatóparancsot lopás 

elkövetése miatt. A férfit ezt követően őrizetbe vették és 

elfogásáról értesítették a körözést kiadó hatóságot. 
 

Eltűnés miatt körözte a Várpalotai Rendőrkapitányság azt a 

személyt, akit január 20-án kora délután állítottak elő a 

Veszprémi Rendőrkapitányság járőrei egy Veszprém 

belvárosában található drogériából a kapitányságra. Az 

elfogott várpalotai lakost  lopáson érték tetten az üzletben. 

Ezt követően a tolvajt tulajdon elleni szabálysértés 

elkövetése miatt őrizetbe vették.  

 
Egy várpalotai lakos tett telefonon bejelentést január 21-e 

délután a kapitányság ügyeletére, hogy gondnokoltja 

lakásába nem tud bejutni, csengetésre, kopogásra sem nyit 

ajtót pedig biztosan otthon tartózkodik. A kiérkező járőrök 

figyelemmel a bejelentő által elmondottakra befeszítették a 

bejárati ajtót és az ingatlanba lépve az előszoba padlóján 

megtalálták az idős hölgyet.  

A néni elmondta, hogy szombaton elesett és emiatt nem 

tudott a bejárathoz menni. Egészségügyi állapota miatt a 

rendőrök értesítették a mentőszolgálat munkatársait akik a 

veszprémi kórházba szállították be.  

 
 

 

 

 

A Várpalotai Rendőrkapitányság járőrei a helyi polgárőr 

egyesület tagjaival együttműködve fogták el, majd 

vették szabálysértési őrizetbe azt a 17 éves berhidai 

férfit, aki gyermekkorú társával a város kezelésében lévő 

erdőből két fát kivágva próbált eltulajdonítani mintegy 5 

mázsa fát. Az eljárás során az eltulajdonítani kívánt fát a 

helyszínen a tulajdonos képviselőjének 

visszaszolgáltatták. 

 
 

Polgárőr és rendőr a fémtolvajokkal szemben 
 

A Polgárőrség együttműködésével, egy inotai polgárőr 

szemfülességének köszönhetően ért tetten egy fémtolvajt a 

várpalotai rendőrök január 24-én este. A 2 tolvaj éppen 

lángvágóval vágták a vasat, amikor a polgárőr kiszúrta a 

jogellenes cselekményt és értesítette a rendőrkapitányságot. 

A kiérkező rendőr munkáját négy polgárőr segítette az 

intézkedés során, miután tetten érték a fémlopókat.  

A két férfit a Várpalota Rendőrkapitányságra állították elő, 

ahol gyanúsítottként hallgatták ki őket. Az eljárás 

megindulásával párhuzamosa végrehajtott házkutatások 

során felmerült annak gyanúja, hogy nem ez volt az első 

bűncselekmény, amit megkíséreltek elkövetni a 

gyanúsítottak, de ennek tisztázására az eljárás további 

szakaszában kerülhet sor. 
 

Veszprém Megyei Rendőr-főkapitányság 

                                             SPORT 
 

Az Ősi „Andreotti” S.E. Női Kézilabda csapata 2013. január 10-től megkezdte alapozó edzéseit. 

Forgács Ferenc vezetésével heti két alkalommal, jó hangulatbantelnek az edzések. Örömteli, hogy 

a foglalkozásokat 15-16 fő látogatja. Hamarosan edzőmérkőzéseket fogunk játszani, hiszen a tervek 

szerint február végén már indul a bajnokság. Addig nagyon sok munkát kell elvégezni 

játékosainknak, hisz a már elért 3. helynél lejjebb nem adhatjuk. Célunkat csak akkor tudjuk teljesíteni, ha mindenki legalább 

olyan jó teljesítményt nyújt, mint az előző szezonban.  

Továbbra is várjuk vissza azokat a játékosainkat, akik pihenőt írtak maguknak. Velük együtt még erősebbek lennénk, így 

stabilabbá válna csapatunk.  

 

Köszönet támogatóinknak a 2012. évben nyújtott 

támogatásáért 

INGAFORG ZRt. 

„Palota-Vidék 2000.” ZRt. 
Andrási Attiláné 

Andreotti Építőipari 
Vállalkozó 

Balogh Károly és családja 

Balogh Péter és családja 
Balogh Róbert  

Bodnár László 
Böröczky Péter 

Forgács Ferenc 

Mariann Udvar 

Ősi Általános Iskola 

Ősi Község 
Önkormányzata 

Ősi Polgárőrsége 
„Ősiért!” Közhasznú 

Egyesület 

Szőke János 
Timár József 

Tompa Gergő 
Varsányi József 

Ifj. Varsányi József 

 

 

Horváth Zoltán 

 

 

VÁRPALOTAI RENDŐRKAPITÁNYSÁG 

8100 Várpalota, Honvéd u. 3. Pf.: 31.    Telefon/telefax: 88/371-511 

e-mail: ugyelet.varpalotark@veszprem.police.hu 
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Az Ősi Kovács Alkotóműhely hírei 
 

 

Jelenleg zajló kiállításaink: 

Januárban: 
Ősi Kovács Imre: 

 Székesfehérvár Platán Hotel Galéria 

 Várpalota Mozgássérültek Székháza 

Nógrádi Katalin: 

 Ősi Közösségi Ház (Posta mellett) 

A kiállítások egy hónapig tekinthetők meg! 

 Februárban: 
 Kerekesné Brilló Erzsébet: 

 Ősiben a Közösségi Házban 2013. február 

13-án 17.00 órakor, melyre nagy szeretettel 

várok mindenkit, ahol egy festmény kerül 

kisorsolásra! A kiállításon régi és új alkotások 

lesznek megtekinthetőek. 
 

Ezúton szeretném tájékoztatni a kedves lakosságot, hogy ezentúl a kiállítások méltó helyen, a Közösségi Ház nagytermében 

kerülnek bemutatásra.  

           Kerekesné Brilló Erzsébet 

 

 
 

 

Hírek az Ősi Nyugdíjas klubból! 
 

Elmondhatjuk magunkról, hogy a tavalyi évben is a kis létszámú csapatunk teljesítette vállalásait. 

Ezt az eredményt, csak egy jó vezetővel, az Ő ragyogó munkájával együtt érhettük el. Sajnos mára, egészségi állapotának 

romlása miatt fel kellett adnia vezetői teendőit, de továbbra is aktív tag marad.  
 

Ezúton szeretném az egész klub nevében megköszönni Körösztúri Ferencné Erzsike, több éves vezetői munkáját. 

Kívánjuk még nagyon sok boldog és jobb egészségnek örvendő perceket, órákat tölthessünk el együtt a nyugdíjas 

klubban.  
 

Az új vezetőség és tagság továbbra is számít a segítségedre! 

Új vezetőség: Holler Józsefné vezető 

                       Hidvégi Attiláné helyettes 

                       Nagy Józsefné pénztáros 

Programajánlónk: 2013.02.15-én, pénteken 16.00-kor FARSANG 
 

Várjuk új tagjainkat, kik csatlakoznának egy lelkes kis csoporthoz! 
Itt találkozhatunk: Civil ház (Posta mellett, volt könyvtár helyisége) minden hónap első és harmadik péntekén, 16.00-19.00-ig   

 

Holler Józsefné 

 

 
 

 

Adója 1 %-ával támogatható községi szervezetek, egyesületek: 

 

 

Ősi Kolping Család 

Adószámuk: 18938546-1-19 

 

 

„Harangszó Alapítvány” 

Adószámuk: 18937837-1-19 

 

Ősi Gyermekekért Alapítvány 

Adószámuk: 18924347-1-19 

 

 

„Ősiért!” Közhasznú Egyesület 

Adószámuk: 19381648-1-19 

 

Ősi Polgárőrsége 

Adószámuk: 18931178-1-19 

 

 

Ősi Petőfi Sportkör 

Adószámuk: 19900805-1-19 
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