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 Ismerni a múltat, ápolni a hagyományokat, vállalni őseinket és hivatkozni mindazokra az értékekre, amit 

megalkottak, kötelességünk.  Március 15-e a magyar nép jelképévé vált. A szabadságért és a függetlenségért vívott 

küzdelem jelképévé. Hatásköre óriási, kisugárzása máig sem vesztett erejéből.                                 

  166 éve a magyar nép azt mondta elég volt! Tudjuk és ismerjük, hogy mi minden előzte meg a magyar forradalom 

kitörését. Az akkori európai viszonyok, a nemzetiségek jogainak el nem ismerése és az önkény rányomta bélyegét 

szinte minden országra. Forradalmak törtek ki Európában, de a miénk, magyaroké tartott a legtovább!  

  Kik robbantották ki a forradalmat? A fiatalok, akiket már akkor is márciusi ifjaknak neveztek. 1848 március 15-én 

a Pilvax Kör tagjai, élükön Petőfi Sándorral, Jókai Mórral és Vasvári Pállal elhatározták, hogy maguk vívják ki a 

sajtószabadságot.  

  Reggel fél 9 tájban egy csoport fiatalember lépett ki a Pilvax kávéházból és indult sietősen, rendezetlen menetben a 

közeli egyetem felé. Arcukba havas esőt vert a szél. Hányan voltak? Negyvenen? Nyolcvanan? Nem tudjuk 

pontosan. Annyi biztos, hogy kevesen. Elenyésző szám a százezres városban. Lucskos utcán gyalogolt a kis csoport; 

kitért útjukból targonca, lovas szekér. Nem kiabáltak, nem énekeltek, még ütemre sem léptek. Mégis, amerre 

elhaladtak, kinyíltak az ablakok. A boltosok az üzletajtóból mutogattak rájuk, a járókelők ámulva álltak meg. Itt is, 

ott is lelépett valaki a járdáról, és csatlakozott a menethez. Elöl nyurga, barna arcú fiatalember haladt, szigorú, 

elszánt tekintettel, Petőfi. Mentek, hogy maguk mellé vegyék az egyetemistákat, talpra állítsák a pesti nép ezreit, 

kiverekedjék a magyar szabadságot, vagy meghaljanak érte. 

 A márciusi ifjak lelkes menete megmutatta mind a honfitársaknak, mind pedig Európának, hogy képesek 

megvalósítani az álmokat, felemelve egy országot, még nem tudva, hogy a győztes forradalom csakhamar 

áldozatokat követelő szabadságharccá válik. De az erő nem tört meg a csatamezőkön sem, a küzdelem nem halt el. 

Emlékük örökké megmarad. 

Mi emeltük föl először 

A cselekvés zászlaját, 

Mi riasztók föl zajunkkal 

Nagy álmából a hazát! 

(Petőfi Sándor) 

Homoki Ferencné 

 
 

 

 

Tisztelettel meghívjuk Ősi község lakosságát az 1848- 49-es forradalom és szabadságharc 166. évfordulójára 

rendezett ünnepi megemlékezésünkre. 

 

Az ünnepély időpontja: 2014. március 15. (szombat) 11 óra 

Helye: Ősi Község Kultúrháza 

Ünnepi köszöntőt mond: Kotzó László polgármester 

Közreműködnek az Ősi Általános Iskola tanulói. 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 



2.o.         A MI ÚJSÁGUNK                                                                                                  2014. március        

 

A közmeghallgatáson elhanhzottakból… 

 

Mi történt 2013-ban? 
 

 

           Folytatódott a gyalogjárdák felújítása 
 

A gyalogos közlekedés biztonságát – különösen téli időszakban 

– veszélyessé teszi a járdák lepusztult állapota. A balesetek 

lehetőségét tovább növeli, hogy a keskeny és rossz állapotú 

járdák miatt a gyalogos forgalom részben az úttestre kényszerül 

(pl. babakocsi, mozgássérült jármű, stb.). Önkormányzatunk 

ezért 2011-től átfogó járda-felújítási programba kezdett. Ennek 

keretében 2013-ban a Kossuth Lajos utca páratlan oldalán, a 

Sallai Imre utca páros oldalán, valamint a József Attila utca és a 

Dózsa György utca egy-egy szakaszán tettük biztonságossá és 

esztétikussá a több évtizede elhanyagolt állapotú gyalogjárdát. 

 

 

                                   Javítgattuk útjainkat               

 

Önkormányzatunk 2011-ben megkezdte a település 13 km hosszú belterületi 

úthálózatának ütemezett felújítását (kátyúzás, padkázás, murvázás, aszfaltozás, 

csatornafedelek helyreállítása,).  A program keretében 2013-ban, a Várpalotai 

Közüzemi Vállalat szakembereinek bevonásával megszüntettük az 

önkormányzati utak legsúlyosabb aszfalthibáit (kátyúk, letöredezések, árkos 

süllyedések). A külterületi árkok, hidak, átereszek kitisztításával megkezdtük a 

szőlőhegyi és a gazdasági bekötőutak rendbetételét. A tél beköszöntése előtt, 

még november hónapban elvégeztük az útpadkák javítását. 

 

 

A belvízgondok megelőzése érdekében végzett munkák 
 

2013 tavaszán már csak a Szigetpuszta településrész középső, lefolyástalan területén alakult ki koratavasszal belvíz miatti 

krízishelyzet. Az évről-évre visszaköszönő probléma megoldása érdekében geodéziai méréseket végeztettünk, és vízügyi 

szakember bevonásával részletes tervet készíttettünk. A lakossági tájékoztatót követően december hónapban elvégeztük a 

szükséges munkálatokat (árokmélyítés, hidak, átereszek megfelelő szintre történő áthelyezése, út-átvágás, földmunkák, 

hídfejek-kialakítás, stb.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kossuth L. utca   Sallai I. utca 

Új árokrendszer épült Belvíz a Szigetben 

Aszfaltjavítás a Kert-közben 
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 Korszerűsítettük óvodánkat és konyhánkat 
 

2013-ban a Gólyafészek Óvodában a növekvő gyermeklétszám elhelyezése érdekében 

egy új csoportszobát alakítottunk ki (padozat, lambéria, bútorzat). A főzőkonyha 
korszerűsítésére pedig Önkormányzatunk közel 1 millió forintot fordított.   (új 

elektromos sütő, bojler, konyhai eszközök, stb., vásárlása.). 

A sorozatos beázások elkerülése érdekében 2013 őszén megtörtént a Községi Könyvtár 

lapostetős épületének tetőszigetelése, valamint sor került a gázkazán és a radiátorok 

cseréjére.. A felújítási munkálatok költsége meghaladta a 1,5 millió forintot. 

A fűtési szezon kezdetén, az óvoda és az általános iskola fűtését biztosító egyik 

gázkazán is meghibásodott, melyet szintén cserélni kellett. (A beszerelt 80KW-os 

gázkazán költsége az Önkormányzat és a KLIK között létrejött megállapodás alapján 

30:70 arányban oszlott meg.) 

 

 

                                        Megszépültek parkjaink  
 

Önkormányzatunk nagy figyelmet fordít a falu közparkjainak (Sissy park, Civil 

emlékpark, Kossuth utcai pihenőpark gondozása, kaszálása, virágosítása), 

zöldterületeinek (árokpartok, járdaszegélyek, stb.) gondozására, valamint a 

kulturált, igényes és egészséges emberi környezet kialakítására és fenntartására.  

 

A zöldterületek gondozásában nagy segítséget jelent önkormányzatunk számára a 

közmunka program, melynek keretében évente átlagosan 30-35 főt 

foglalkoztatunk. 

 

 

 

 

Mit tervezünk 2014-ben? 
 

 

 

Önkormányzati költségvetésből megvalósítható fejlesztések: 
 

 Gyalogjárdák felújítása a Kossuth utcában, valamint az Általános Iskola előtt és a 

Kossuth - Ságvári utcák közötti átjáróban, 

 Parkolóhelyek kialakítása az iskola előtt, 

 Településkép javítása (parkosítás, virágosítás, útirányjelző táblák telepítése, 

hulladékgyűjtők kihelyezése, buszmegállók javítása) 

 

 

 

Beruházás, önrész biztosításával (pályázati lehetőség függvényében!) :  
 

 

 Játszótér építése (pályázat folyamatban) 

 Gyalogjárda felújítása (a Petőfi S., a József A. és a Ladányi  Dózsa 

Gy. utcákban), 

 Parkoló kialakítása (az orvosi rendelő előtt és a temető bejáratánál), 

 Árpád, Sziget., Petőfi S. és a Deák F. utcák felújítása, aszfaltozása,  

 Sportcsarnok építése (II. ütem), 

 Ősi Sportcentrum kialakítása (Sportpálya további fejlesztése), 

 Polgármesteri Hivatal tetőzetének cseréje, 

 Közösségi tér kialakítása (a Művelődési Ház felújításával), 

 Ravatalozó építése (Tervdokumentáció, érvényes építési engedély  

már rendelkezésre áll.) 

 

Kotzó László polgármester 

Virágosítás a Kossuth parkban 

Galéria az új óvodai csoportban 

Háromtornyú kalandvár 

 

Útirányjelző táblák 
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A Képviselő-testület döntései 
2014. január 30-i ülésén  
§ Elfogadta helyi szociális rendelet módosítását, az elemi 

károk és balesetek, bűncselekmények bekövetkezésekor 

igénybe vehető önkormányzati segélyek szabályozásának 

és az egyedülálló szülőkre vonatkozó jövedelemhatárok 

vonatkozásában. 

§ Elfogadta a szociális tűzifa kiosztására vonatkozó 

önkormányzati rendelet, a kérelmek benyújtásának 

vonatkozásában.  

§ Az Önkormányzat, Ősi Polgármesteri Hivatal, és 

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde 2014. évi 

költségvetésének tervezési adatairól szóló tájékoztatót 

megtárgyalta, elfogadta.  

§ Saját bevételeinek, valamint a stabilitási törvény 3. § (1) 

bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő 

fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő 3 

évre várható összegét eFt-ban a következők szerint 

állapította meg: 

Megnevezés       2015. év     2016. év    2017. év 

Saját bevételek összege      22.150     22.150      22.150 

Saját bevételek 50 %-a     11.075     11.075      11.075 

Az önkormányzat adósságot  

keletkeztető ügyleteiből eredő  

fizetési kötelezettség                      0                  0               0   
 

§ Az Önkormányzat gazdasági programjában foglaltak 2011-

2013. közötti megvalósulásának értékeléséről, kapcsolódó 

2014. évi feladatok meghatározásáról szóló előterjesztést 

megtárgyalta, azt elfogadta. 

§ Megtárgyalta a Képviselő-testület Szervezeti és Működési 

Szabályzatáról szóló 6/2007. (IV. 2.) Ősi önk. rendelet 

felülvizsgálatáról szóló előterjesztést. 

§ A Gólyafészek Óvoda, és a hozzá tartozó konyha nyári 

zárva tartásának időpontját 2014. augusztus 1. napjától 

2014. augusztus 29. napjáig határozza meg.  

§ Mint a pályázattal érintett Ősi 04 hrsz-ú kivett, sporttelep 

megnevezésű ingatlan kizárólagos tulajdonosa - az Ősi 

Petőfi Sportkör „látvány csapatsportok támogatásának 

adókedvezménye sporttelep-felújítási program” címmel 

kiírt pályázatban való részvételi szándékával egyetértett, 5 

milliót el nem érő beruházás esetében.  

§ Elfogadta a Várpalota Kistérség Többcélú Társulási 

Megállapodás módosítását a belső ellenőrzés 

vonatkozásában. 

§ Az Ősi Polgármesteri Hivatalnál foglalkoztatott 

köztisztviselők és a polgármester részére kötelezően 

biztosítandó 2014. évre vonatkozó cafeteria-juttatás 

keretösszegét a költségvetési törvényben foglalt szabályok 

figyelembe vételével bruttó 200.000,- Ft/fő összegben 

állapította meg. 

§ Az Önkormányzatnál és intézményeinél dolgozó 

közalkalmazottak, legalább egy év időtartamú 

jogviszonnyal rendelkező nem köztisztviselő 

foglalkoztatottak részére 2014. január 1. napjától 2014. 

december 31-ig havi nettó 5.000,- Ft/fő cafeteria-juttatást 

engedélyezett. 

§ A 2014. évi Falunap időpontját 2014. június 7-8. 

időpontban határozta meg.  

§ Elfogadta az Önkormányzat 2014. évi Rendezvénynaptárát.  

§ Ingyenesen biztosította 2014. évre Lencsésné Gerőffy 

Tekla által vezetett sportrendezvények céljára a 

Gólyafészek Óvodánál a teremhasználatot, melynek 

fejében felkérte a kedvezményezettet, hogy a település 

rendezvényein térítésmentesen működjön közre.  

§ Várpalota Város Polgármesterének megkeresésére 

nyilatkozott arról, hogy az Önkormányzat a települési 

szilárd hulladékszállítás folyamatos, zavartalan 

biztosítását a Közép-Duna Vidéke 

Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulásban 

való tagságával tudja biztosítani, ezért érdeke fűződik 

tagságának, így a Társulás fennmaradásához is.  

2014. február 12-i rendkívüli ülésén támogatási kérelem 

benyújtásáról döntött az óvodai, iskolai és utánpótlás 

sport infrastruktúra-fejlesztés, felújítás címen az Ősi, 

Ságvári E. u. 10. szám alatti zárt sportudvar fejlesztése 

céljára. A kapcsolódó önrész összege 3.795.776,- Ft. 

2014. március 5-i ülésén 

§ Elfogadta az Óvodához tartozó konyha étkezési térítési 

díjaira vonatkozó rendeletet. Az új, 2014. április 1-jétől 

fizetendő térítési díjakat külön közöljük. 

§ Döntött a 2013. évi önkormányzati költségvetésről 

szóló rendelet módosításáról, a 2013. évben 

ténylegesen befolyt bevételek, és kifizetett kiadások 

átvezetése érdekében.  

§ Elfogadta az önkormányzat 2014. évi költségvetését 

313.829.000,- Ft bevételi és 313.829.000,- Ft kiadási 

főösszeggel.  

§ Támogatási igényt nyújtott be 44.000.000,- Ft 

összegre vonatkozóan a Belügyminisztériumhoz. A 

Képviselő-testület a kérelemben az alábbi támogatási 

célokat jelölte meg a vonatkozó BM rendeletben 

meghatározott lehetőségek figyelembe vételével: 

 Aszfaltjavítás, felújítás: Árpád, József Attila, Deák, 

Szigetpuszta belterületi utak 

 Járdafelújítás: Ladányi, Rózsa, Ságvári E., József A., 

Petőfi S. utcák 

 Kátyúzás, úthibák, útszakasz megsüllyedések és 

megsüllyedt csatorna-fedlapok kiemelése települési 

közutak teljes területén 

 Útpadkák gréderezése a település valamennyi útja 13 

km hosszú települési közút mentén gépi és kézi 

munkával 

 Csapadékvíz-elvezető árkok felújítása, rendezése a 

település egészén 

 Csapadékvíz-elvezető árkok felújítása, rendezése miatti 

földmunkákhoz munkagép vásárlása kiegészítőkkel 

(tolólap, markoló, henger) 

 Óvodához kapcsolódó parkolási lehetőség kialakítása 

ároklefedéssel 

 Óvodaépület csapadékvíz-elvezetése gyűjtőcsatornába 

az épületfalak felázásának, az épület állagmegóvásának 

érdekében 

 Polgármesteri Hivatal informatikai rendszerének 

fejlesztése, telefonközpontjának cseréje 

 Orvosi rendelő és védőnői tanácsadó ablakainak 

cseréje 

§ Helyt adott Farkas Pál területhasználati szándékára 

vonatkozó kérelmének a tulajdonában lévő 818/1. és 

818/2. hrsz-ú ingatlanok vonatkozásában.  

§ Elutasította a SAA Trading Clothes Kft. használtruha- 

gyűjtőedény kihelyezésére vonatkozó kérelmét. 
Összeállította: Andrásiné Marton Mónika aljegyző
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Óvoda-tükör 
Mozgolódás a Gólyafészekben  

 

 

 

„Mi a gyermekszeretettel nem elégszünk meg.  

Hirdetjük, hogy szeresd és ismerd meg a gyermeket.  

Ismerd meg, hogy igazabban szerethessed, 

 hogy mélyebben védelmezhessed, s jobban nevelhessed!" 

 ( Nagy László) 

Óvodánk gyermek létszáma 4 csoportban, a félév végén 94 fő volt, ebből 6 gyermek bölcsődés korú. Az 

óvodapedagógusok, gondozónő munkáját ez évtől pedagógiai asszisztens is segíti.  

Az idei nevelési év eddig eltelt időszaka is mozgalmas napokat, felejthetetlen élményeket szerzett a kis 

gólyáinknak. 

 

Mocorgásaink: 

- Őszi évszak kirándulás Balatonfűzfőre 

- Szüreti felvonulás a nagycsoportosaink részvételével 

- Mihály-napi vásár 

- Részvétel a Márton-napi mécses felvonuláson és megemlékezésen a római katolikus templomban 

- Idősek napi részvétel nagycsoportosainkkal 

- Gólya-bál 

- Mikulás ünnep 

- Adventi koncert és vásár 

- Adventi gyertyagyújtás a legkisebbek részvételével 

- Karácsonyi ünnep 

- Farsang 

- Nyílt napok 

 

Kiemelt programjaink mellett, mindennapos foglalkozásainkban továbbra is kiemelt szerepet kap a 

kompetencia alapú nevelés, érdekes kísérletekkel, sétákkal, megfigyelésekkel, vizuális tevékenységekkel. A 

„sosem fáradó” gyerekek emellett, játékos angol foglalkozáson, néptáncon és katolikus hitoktatáson vehetnek 

részt. 

Folytatódott az óvoda eszköz állományának bővítése. Az idei Köfém pályázaton nyert pénzből, befejeződött a 

még hiányzó két galéria kialakítása, a Szülői Munkaközösség támogatásával pedig a közkedvelt trambulinunk 

felújítása zajlik.  

 

Köszönetet mondunk a szülőknek rendezvényeink támogatásáért, Martonné Siliga Ágnes vezette Szülői 

Munkaközösség tagjainak lelkes munkájáért, Marton Attilának a pályázaton való részvételben nyújtott 

segítségéért, Kővári Xéniának felajánlásaiért. 

 

Lőkös Kálmánné intézményvezető 
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Magyar Máltai Szeretetszolgálat – Ősi 
 

A Magyar Máltai Szeretetszolgálatot az emberi szükség hívta létre. Februárban ünnepelte 

alakulásának  25. éves évfordulóját, alapítója Kozma Imre atya.  

1999. március 24-én, 15 éve alakult a MMSz helyi csoportja Ősiben a berhidai csoport mellett 

működve. Berhidáról kaptuk az „ellátmányt”, ruhaneműket, játékot, bútort, élelmiszert. A 

szállításban sokat segített nekünk Bostai Ferenc.  

2001. decemberben gyűjtést szerveztünk, a helyi vállalkozók és az önkormányzat felajánlásaiból 

csomagokat készítettünk karácsonyra. Ettől az évtől kezdve, minden évben kb. 50 csomagot osztunk ki a 

településen. Voltak évek, amikor részt vettünk mi is a Spar áruházaknál megrendezett karácsony előtti gyűjtéseken, 

hogy a csomagokat biztosan eltudjuk készíteni. 2002. április 13-án lettek felavatva csoportunk tagjai 

Székesfehérváron a Szent Imre templomban. Kozma Imre atya nagy családjának hivatalosan is a tagjai lettünk. 

Avatott tagok: Androvics Éva, Kerekes Miklósné, Kovács Zoltánné, Mátyás Istvánné, Práger Imréné, Siliga Miklós, 

Rózsahegyi Róbertné. 2002-ben felélesztettük a szüreti felvonulás hagyományát, és ettől az évtől kezdve minden 

évben megrendeztük. 2008. január 26. nappal megszűnt a berhidai csoport, mert az önkormányzat lebontotta azt az 

épületet, amit a máltai csoportnak adott, és nem tudott helyette adni másik helyiséget, és időközben elhunyt a 

berhidai csoport vezetője is. Úgy határoztak, hogy feloszlik a csoport, mi ekkor átkerültünk a várpalotai csoporthoz. 

Jó a kapcsolatunk a várpalotai és a közeli pétfürdői csoporttal is. 2011-től kerül megrendezésre a falu adventi 

ünnepsége négy vasárnapon, melynek egy vasárnapját a mi csoportunk rendezi meg szeretetvendégséggel. Részt 

vettünk a pétfürdői csoport által szervezett elsősegélynyújtó tanfolyamon, és a Mátrában megrendezett zarándok 

úton, lelki napon. 

Minden héten hétfőn 17 órától lehet felkeresni a helyiségünket a József Attila utcában. A Polgárőrséggel vagyunk 

egy épületben, melyet az Önkormányzat biztosít számunkra. Aki felkeres bennünket, próbálunk neki segíteni. 

Elsősorban ruhaneműt, használati eszközöket tudunk biztosítani annak, aki kéri. Nem rendszeresen, de eseti 

jelleggel élelmiszert tudunk adni. Ezúton is kérem a tisztelt lakosokat, hogy aki tud még használható, de számára 

felesleges holmival, használati eszközökkel, bútorral segíteni, az általunk megteheti. Igény szerint, rendkívüli 

esetben nem csak hétfőn, hanem egyedi megbeszélés alapján, időpont egyeztetéssel máskor is elérhetők vagyunk a 

lakosság számára. Jelenlegi tagjaink, akiket fellehet segítségért keresni: Androvics Éva, Kovács Zoltánné, Práger 

Imréné, Toronyi Györgyné, Rózsahegyi Róbertné. Tagunk még Siliga Miklós bácsi is. A felmerült igényeket, 

kéréseket próbáljuk megoldani és segítünk, amilyen módon tudunk. 
 

Március 22-én szombaton 17 órakor a római katolikus templomban adunk hálát, hogy csoportunk immár 15 

éve működik. Köszönjük támogatóink segítségét! A szentmisére mindenkit sok szeretettel várunk!  

Jézus Krisztus figyelmeztetése ma is érvényes: „Szegények mindig lesznek veletek.” 
 

                                                                                                    Rózsahegyi Róbertné csop.vez.       

 

Tájékoztató I. félévi adófizetési kötelezettségről 
 

Felhívjuk Tisztelt Lakosaink figyelmét, hogy a kommunális adó és a gépjárműadó 2014. I. félévére vonatkozó 

befizetési határideje 2014. március 17. napján lejár.  

A folyószámla-értesítő nyilvántartásunk szerinti tartalommal, a 2014. január 2-i könyvelési állapotot 

tükrözően valamennyi adózó számára kiküldésre került. Kérjük, amennyiben az abban foglaltakkal 

kapcsolatban 2013. évi befizetései vonatkozásában eltérést tapasztalt, ügyfélfogadási időben személyesen, 

vagy telefonon (88/496-192, 88/496-372) keresse fel ügyintézőnket.    

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a kommunális adó vonatkozásában történt változás (ingatlanvásárlás, 

eladás, öröklés, stb.) átvezetéséhez mind az adókötelezettség megállapításához, mind pedig annak 

megszüntetéséhez bevallás benyújtása szükséges. Az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCII. törvény 

rendelkezései értelmében az adókötelezettség keletkezését (változását) követő 15 napon belül kell az 

adózónak adóbevallást tennie.  

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 100 Ft alatti tartozást  – bár az az értesítőn feltűntetésre kerül - nem kell 

megfizetniük, s a 100 Ft alatti adó-visszatérítést az adóhatóságnak sem kell kiutalnia.  
 

Polgármesteri Hivatal  
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Ősi Petőfi Sportkör 
 

A játékosok megkezdték felkészülésüket a tavaszi szezonra. Februártól heti két edzéssel és edzőmérkőzéssel 

próbálják elérni azt a szintet, ami a bajnokságban elég lehet ahhoz, hogy a kitűzött céljainkat el tudjuk érni. Felnőtt 

együttesünk három felkészülési mérkőzésen van túl (Várpalota, Öskü, Pétfürdő), amiken két győzelmet és egy 

döntetlent értünk el, reméljük a jó forma a bajnokságra is megmarad. 

A tavaszi szezon kezdése a megszokottól később kezdődik, április 6-án hazai pályán rögtön egy rangadó vár ránk az 

éllovas Nemesszalók ellen. 

Ne feledkezzünk meg, hogy csapatunk még a Magyar Kupában is érdekelt. Március 16-án a harmadik fordulóban 

Bakonynána ellen kell kivívnunk a továbbjutást. 

A felnőtt csapat mellett ifistáink is elkezdték az edzéseiket és egy felkészülési mérkőzésen is túl vannak, 

Nádasdladány ellen döntetlent értek el. 

Sajnos szomorú hír, hogy a csapat edzője, Kernya Ákos magánéleti problémák miatt a továbbiakban nem tudja 

folytatni edzői tevékenységét. Ákos egy évvel ezelőtt vette át az ifi csapat irányítását és ezalatt az idő alatt egy 

egységes U19-es együttest tudott létrehozni. Köszönjük aktív munkáját. Ezúton is sok sikert kívánunk, sportbaráti 

tisztelettel! 

Papirovnyik Zsolt vezetésével megkezdődött a Bozsik korosztályosok felkészülése. Nem utolsó sorban U14-es 

focistáinknak is elkezdődik a felkészülés, hisz tudjuk, ők a megye I oszt-ban szerepelnek! 

 

Tavaly októberben megkezdődött a pálya funkcionalitás project: fűnyíró traktor, -fűkasza, pályavonalzó kocsi  

PÁLYÁZAT ÚTJÁN VALÓ BESZERZÉSE. Majd ezt követte a vendég-hazai kispad gyártása. Itt szeretném 

megköszönni: Sasvári László (Öcsi), Egyed Krisztián, Simon Róbert, Bacinschi Daniel, Nokta Norbert és Juhász 

Gyula óriási segítségét. Miattuk térkő is kerülhetett a kispadok alá. Köszönjük! 

Hamarosan befejezettnek tekinthetjük a sportöltöző felújítási programot, már csak a napkollektorok felrakására kerül 

sor.  

Rövid idő alatt teljesül projekt: széppé, komfortossá, praktikussá tette öltözőnket! 

Ezúton szeretnénk megköszönni Perjési Attilának a bútorok gyártását, amely hosszú évekig őrzi impozáns, remek 

munkáját. Köszönjük! 

Plusz bírói fürdő is kialakításra került, ill. vendégöltöző, -illemhelyek felújítása is megtörtént. Komoly 24 órás 

kamerarendszer került kialakításra internet kapcsolattal, ezzel szeretnénk megelőzni, megvédeni értékeinket. 

Szeretném közölni, hogy az internetkapcsolat az új MLSz jogszabály szerint az Ősi PSK-ra nézve kötelező, mivel 

bevezették az elektronikus jegyzőkönyvet. 

 

2014. januárban újabb TAO pályázat került kiírásra, természetesen újra pályázunk! Fő célunk az alternatív energia, 

az épület villamos ellátása. E rendszerrel képesek leszünk napelemmel villamos energiát termelni, sőt visszatermelni 

az E.ON hálózatra.  

Még egyszer szeretnénk megköszönni a Képviselő-testület hozzáállását, a Polgármesteri Hivatal összes 

dolgozójának segítségét. Polgármester Úr pozitív segítőkész, lelkiismeretes támogatását.  

További jó munkát, jó egészséget és sikeres évet kívánunk mindenkinek! 
 

Sportbaráti üdvözlettel: Tüttő János ŐSI PSK 
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2014. február 15-én Pápán lejátszotta első tavaszi mérkőzését női kézilabda csapatunk. A 

Motax-Pápa elleni mérkőzésről több játékosunk hiányzott sérülés, illetve egyéb elfoglaltság 

miatt. Játékosaink jó teljesítményt nyújtottak, így 33:28 arányban megnyerték a mérkőzést. 

Góllövők: Horváth Kitti (15), Ujvári Zsuzsanna (5), Forgács Edina (5), Szórády Zsuzsanna 

(4), Balogh Anett (2), Vrabec Szilvia (1), Simon Réka (1). 

Ezen a mérkőzésen mindenki dicsérhető. 

2014. február 23-án Alsóörsön vendégszerepeltünk, ahol a bajnokesélyes csapat ellen nagyon 

jó kezdés után 17:13-as vezetéssel vonultak a csapatok az öltőzőbe. A négy gólos vezetést végig tartani tudta 

csapatunk. Már csak öt perc volt hátra, amikor még mindig vezettünk 3 góllal. Kis pihenő – időkérés után már nem 

tudtuk megtartani előnyünket, az Alsóörs kiegyenlített. A végeredmény 32:32. Góllövők: Horváth Kitti (9), Forgács 

Edina (7), Szabó Georgina (6), Szórády Zsuzsanna (4), Ujvári Zsuzsanna (3), Rácz Katalin (3). 

Ezen a mérkőzésen mindenki kimagasló teljesítményt nyújtott. A magas színvonalú játékot ellenfelünk is elismerte 

és gratulált csapatunknak. 

2014. március 2-án játszottuk első hazai mérkőzésünket, melyen a tavalyi bajnokot, Úrkut csapatát fogadtuk. Nem 

tudtuk megismételni előző heti játékunk színvonalát és így 20:28-as arányban elveszítettük a mérkőzést. Játékosaink 

nagyon akartak bizonyítani, de a játék görcsösen ment mindenkinek. Góllövők: Horváth Kitti (11), Szórády 

Zuzsanna (3), Forgács Edina (3), Szabó Georgina (2), Rácz Katalin (1).  

Ezen a mérkőzésen csak a kapusunk, Kapusiné Berta Irénke teljesítménye dicsérhető. 

Női csapatunk a Veszprém megyei kézilabda bajnokságban III. helyen áll. 

Az Ősi Boys férfi kézilabda csapatunk 2014. március 2-án Balatonfüzfővel játszotta első tavaszi mérkőzését. Az 

eredmény 50:30 csapatunk javára. Góllövők: Druskóczi Andor (24), Karáth István (11), Nagy András (5), Göbölös 

István (5), Kobola Zoltán (2), Molnár Attila (1), Huszár Vilmos (1), Molnár Norbert (1). 

Férfi kézilabda csapatunk ellenállhatatlanul játszott ezen a vasárnapon. Kimagasló teljesítményt nyújtott Druskóczi 

Andor, aki 24 gólt dobott és így átvette a góllövő lista vezetését. A csapatból mindenki dicsérhető. 

Horváth Zoltán, Forgács Ferenc 
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TÁJÉKOZTATÓ 
 

Tájékoztatjuk tisztelt, a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsődéhez tartozó konyhán étkezést igénybe 

vevő gyermekek szüleit és más étkeztetést igénybe vevő lakosainkat, hogy Ősi Község Önkormányzatának az 

étkeztetés nyersanyag normáiról, a gyermekétkeztetés, a szociális étkezés valamint az intézményi és egyéb 

étkeztetés térítési díjairól szóló 2/2010. (III. 09.) Ősi Önk. rendelet módosításáról szóló 3/2014. (III. 06.) 

önkormányzati rendelete alapján 2014. április 1. napjától az alábbi térítési díjakat kell megfizetni: 
 

Óvodás gyermek: 329,- Ft/nap 
 

Iskolás gyermek: háromszori étkezés esetén: 410,- Ft/nap 

Iskolás gyermek: külön igényelt ebéd esetén: 267,- Ft/nap 
 

Ősi Község Önkormányzatának alkalmazottai: 476,- Ft/adag 
 

Nyugdíjas étkezők: 496,- Ft/adag 
 

Ebédet igénybe vevő „külső” étkezők: 596,- Ft/adag 
 

Szociális étkezés: 275,- Ft/adag 
 

A térítési díjak összegei az ÁFÁ-t tartalmazzák! 

Lőkös Kálmánné intézményvezető 
 


