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Kedves Ősiek! Kedves Olvasók! 
 

Adventben az Egyház egy új egyházi esztendőt kezd el! Ebben az időszakban, amelybe lépünk az alaphangulata a 

várakozás. A várakozás nem egy passzív állapot, hanem virrasztó, éberséggel való készület a megváltó, az Úr Jézus 

Krisztus születésének áldott napjára!  

 Ha a szentírás tanítását nézzük a várakozással, virrasztással kapcsolatosan, akkor azt láthatjuk, hogy ez az állapot 

azt jelenti, hogy ébernek kell lennie az embernek és küzdenie kell. Mi ellen? Nem önmaga ellen, hanem önmagáért (ez 

különben a nagyböjti készületre is igaz). Küzdenie kell mindegyikünknek, akik keresztény ember módjára akarunk 

karácsonyt ünnepelni a restség és a hanyagság ellen, hogy a célunkhoz, az igazi ünnephez elérkezzünk! 

  Mi a cél a mostani induló adventi készületben? Nem más, mint készen állni az Úr, a Megváltó fogadására. Ezen 

készületet átitatjuk a lelki megtisztulás szent feladatának elvégzésével.  

 Nem szabadna egy ünnepbe csak úgy „belecsöppenni”. Készülni kell rá! 

 Használjuk ki a közösségi alkalmakat. Hiszen az ember, még ha egyedül is él, nem egymaga ünnepel, hanem a 

közösség tagjaként.  Nem vagyunk magányosak, mert velünk van az Isten!  

 Érdemes egy kicsit megnéznünk, hogy hogyan alakult ki a mai formájára a készület időszaka. Az Őskeresztények 

hosszú időn keresztül csak egyetlen titkot ünnepeltek, az Úr Jézus halálát és feltámadását. A Húsvétot állították a 

központba. Még Szent Ágoston is egyik művében így nyilatkozik 400 körül: „Húsvétkor, az Úr halálában és 

feltámadásában, évente megvalósul a mi átmenetünk a halálból az életbe, a karácsony azonban csak emlékünnep, nincs 

titok jellege”. Nagy Szent Leó pápa, már beszél az Úr Jézus születésének ünnepéről. Bemutatja, hogy a keresztények 

számára a karácsony ünnepe a húsvéti szent titok kezdete.  

Adventkor a kezdetre várakozunk! A születés ünnepe, mint feltétel jelenik meg, hogy a húsvét öröme 

megvalósulhasson. Az Úr érkezése, „Adventus Domini” szent időszaka kezdődik lassan! A 4 gyertya az adventi koszorún 

„figyelmeztet”. Fontos a jó kezdet! Karácsony a kezdete Jézus földi működésének. Hí bennünket is Jézus, hogy legyünk 

társai itt a földön az Isten országának építésében. Erre fel kell készülnünk. Mi is várjuk az Ő születésének, a „nagy 

kezdetnek” az ünnepét. Egyesüljünk lélekben az Őt várók, a Messiást várók több ezer éves várakozó készületével. 
 

Kívánok áldott szent adventet.                                                                         Beke Zsolt H. esperes – plébános 

(Zsolt atya) 

 

ADVENTI INVITÁLÓ 
 

„Most, hogy az ünnep közeledik, meglepetéssel észlelem, mintha még mindig várnék valamire. 

Annyi karácsony múlt el, egészen sötétek, s aztán mások, csillogók, melegek és szagosak, annyi 

ünnep, s még mindig itt állok, a férfikor delén, őszülő fejjel, tele kötelezettséggel és ígérettel, 

melyeket az Angyal sem tudna már beváltani: s még mindig várok valamire.”  
(Márai Sándor) 

 

Advent, a legtöbb ember számára a reményteli várakozás, az apró örömök megtalálásának időszaka. Ott van az ünnepre 

készülő kisgyermekek igyekezetében, ott van egy pohár forralt borban, egy közös szánkózás élményében, a régmúlt egy-

egy fényes karácsonyának fenyőillatú emlékében. Az idei Adventben is miénk a lehetőség, hogy döntéseink révén saját 

belső igényeink szerint alakítsuk a december hangulatát. 
 

Településünk Önkormányzata ennek kereteit teremti meg az immár hagyományosnak mondható Adventi 

programsorozattal. Idén is arra törekszünk, hogy a Művelődési Ház rendezvényeinek meghitt, ünnepi hangulata által 

átérezhetővé tegyük a felkészülést, a várakozást még azok számára is, akik csak egy kellemes hétvégi eseményre 

látogatnak el. 
 

Csatlakozzon Ön is közösségünkhöz, kísérje figyelemmel a programokat, és osztozzon velünk az Adventi gyertyagyújtás 

ünnepi pillanataiban! 

                                                                                                       Tisztelettel várom:               

Kotzó László polgármester 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Jövőbe mutató beruházások az Iskola utcában 
 

 

Alig több, mint egy hónap elteltével a napokban fejeződött be az általános iskolát, az óvodát és a  konyhát 

magában foglaló épületegyüttes energetikai korszerűsítése. A munkálatok során a falak és a födémek 

hőszigetelése mellett sor került a nyílászárók teljeskörű cseréjére is. A korszerűsítésnek köszönhetően az 

épületek fűtésköltsége a jövőben várhatóan a felére, negyedére csökken majd. A gyors, igényes és 

lelkiismeretes kivitelezési munkáért elismerés illeti a VÁR-TOP-V Bt. valamennyi dolgozóját. A beruházás 

eredményeként  ma községünk büszkélkedhet a környék, de talán a egész megye legszebb nevelő-oktató 

intézményével. (… kár, hogy a képek nyomtatásban nem színesek!) 
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A sportcsarnok kézilabda-pályája is megújult, megszépült. Az akár nemzetközi mérkőzések megrendezésére is 

alkalmassá tett, szabványos méretű sportpálya több rétegű, kék (világos és sötétkék) színű, 11 mm vastag, 

öntött gumiburkolatot, valamint kézilabda és tenisz felfestést kapott. A Swietelsky Magyarország Kft. 

kivitelezésében végzett beruházás határidőre elkészült.   

 

 

 

 

 

 

 

 

Az új tornaterem építése is gőzerővel folyik. A Kuti és fia Kft. által végzett kivitelezési munkák eredményeként 

várhatóan december végéig elkészül majd a fűthető tornaterem, a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségekkel 

(mosdókkal, öltözőkkel, szertárakkal, edzőteremmel, és irodákkal) együtt.  Az új tornaterem az általános 

iskolások mindennapos testnevelésóráinak biztosítása mellett, helyet ad majd az óvodások játékos 

sportfoglalkozásainak és a helyi felnőtt sportnak egyaránt.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kotzó László polgármester 
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Az alábbi pályázatból szépültek meg intézményeink: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bemutatjuk…           Pihe-Tex, „Az ország boltja” 
 

Pihe-Tex. Ősiben – akárcsak a mesében – megbújik kis 

kuckójában egy vállalkozás, mi már országos hírnévre is 

szert tett. Kértem egy időpontot az egyik tulajdonostól, 

Kővári Xéniától, hogy megismertessem kicsit az 

olvasóval. Meglepetésemre egy kedves, volt utcabeli 

ismerős arccal is találkoztam, hisz Vincze Anikó, már 

szerves része a vállalkozásnak. Így, mint egy pingpong 

játszma, zajlott a vidám beszélgetés. 
 

Hogyan kerültél Ősibe? – kérdeztem Xéniát. – Férjem és 

társam által.  (Kővári Zoltán, a Pihe-Tex másik 

tulajdonosa) 
 

Honnan jött a vállalkozás ötlete? Igazából ezt tanultam. 

Én mindenképp vállalkozó akartam lenni, már 

gyerekkoromtól kezdve. Kereskedelmi iskolába mentem, 

utána boltvezetőibe, úgy csináltam mindent, hogy én 

vállalkozást tudjak nyitni. Egyéni vállalkozást. 

Gyertyákkal kezdtem. Karácsonyi vásárban, 2003 

novemberében a veszprémi, fehérvári Tescoban. 2004-ben 

megalapítottam egy gravír boltot Veszprémben, 2008 

márciusáig megvolt. Fémre, fára, üvegre, 

ajándéktárgyakra. lézergravírozás. Volt rá igény. A 

hímzés, az meg úgy jött. 2001-ben voltam egy BMW 

kiállításon és ott láttam. Kértem egy névjegykártyát, amit 

évekig őriztem. 2005 októberében aztán vettünk Zolival 

egy gépet. Most van 10 éve… Nagyon drága volt, hogy 

ennek jöjjön is vissza az ára, kitaláltam akkor, hogy 

törölközőkre hímzek. Milyen jópofa ajándék, nagyon jól 

ment nekem a gravírozás, gondoltam akkor már szövetben 

is lehetne egyedi. Átgondoltam, mi az, amit sokat 

használunk. Póló, nem akkora volumenű, mint például a 

törölköző. Hisz azt mindenki használ. Nagy terjedelmű, jó 

ajándék.  Igazából innen indult. Eleinte csak vásárokban 

árultam, Veszprémben volt egy műhelyünk. Aztán 3-4 

évig, cégeknek hímeztünk, reprezentációs ajándékoknak, 

karácsonyi vásárok, de, csak hímzett törölközőkel. 2007 

karácsonya előtt, amikor iszonyatos sok melónk volt, éjjel 

is dolgoztam meg nappal is, Zoli elaludt az asztalnál, azt 

mondta, mindjárt felkel, este 11-kor mondta, aztán hajnali 

5-kor emelte fel a fejét.  
 

Nem voltak alkalmazottaitok? De, voltak, csak ők nappal 

dolgoztak, én meg éjjel is… Azért, hogy ők ne fáradjanak 

ki, mert napközben jöttek a vevők, és velük tiszta fejjel 

kellett foglalkozni. Nekem meg nem kellett beszélnem, 

csak dolgoznom. Az egyik éjszaka alatt kitaláltam, 

karácsony előtt pár nappal, hogy milyen buli lenne, hisz 

minden nap van névnap, szülinap egész évben, az év 

minden napján. Kitaláltam, megterveztem az éjszaka 

folyamán, egy állványt, csináljunk egy hímzett törölközős 

boltot. Teljesen kitaláltam az egészet, hogy ne aludjak el. 

Az egész rendszert. Bizományba fogom adni, hány darab 

törölköző mehet ki, hogy ez nekem hogy éri meg, és azt is 

kitaláltam, hol kezdem el. Ezt kialakítottam az egész 

országban. Volt Veszprémben és Várpalotán is 

műhelyünk.  
 

Ha, most bemegyek, mondjuk veszprémi Plázába az 

ajándékoshoz, akkor a Te törölközőidet fogom ott találni? 

Na ez jó kérdés. A Tescoban igen, de a Plázában, pont egy 

volt vevőm árul. Lett ott egy konkurenciám, de elférünk 

egymás mellett, hisz elég nagy Magyarország, nagy a 

piac.  
 

Miért pont Ősiben lett az új műhely? Volt egy nagy 

balesetem, majdnem otthagytam a fogamat, akkor 

eldöntöttük, előtérbe kerül a család. Dolgoztam és 3 évig 

én szállítottam a törölközőket. Műszakoztam a csajokkal, 

kemény volt! Felborultam a 3 hetes teherautóval. 

Túléltem. Akkor átbeszéltük Zolival, házasság, jöhetnek a 

gyerekek. Pihenjek, vegyünk fel alkalmazottakat. Akkor 

vettük meg a műhelyt Ősiben, a Béke utca 2-ben. 

Kialakítottunk műszakokat és elkezdtünk dolgozni. És 

megszülettek a gyerekek.  
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Ennyire egyszerű volt? Nem, dehogy! Az volt a 

legnagyobb bajunk, hogy nyártól decemberig, sokat 

dolgozunk, január és május között holt szezon. Januárban 

feltöltjük a boltokat, akkor még jó, aztán 3 nap munka és 

ott volt a csütörtök, péntek üresben. Én nem az a típus 

vagyok, aki meg tud ülni egy helyben, jöttek az újabb 

gondolatok, ötletek. Mit lehetne erre ráépíteni.  Jött egy 

ötlet, és itt jön képbe Anikó. (Vincze Anikó, 

varrodavezető, szabász, tervező) Anikó 2010. február 

elsejével került oda hozzánk, még Várpalotára. Itt a 

műhelyt 2010. március 15-én vettem meg, április 17-vel 

költöztünk be. Pont kislányom, Panna születése napján. 

Mire kitaláltuk, hogy beköltözünk, nekem megindult a 

szülésem. Én mentem a kórházba, a csajok maguk 

rendezték be műhelyt. Közben én elérhető voltam, jókat 

nevettünk. Kis vajúdás, aztán tanácsokat osztogattam. 

Zolinak ott is kellett hagynia, mert segíteni kellett a 

lányoknak. Mondtam, megvárlak, meg is vártam… 1 év 

múlva megszületett második kislányunk, Zsófia. 

Anikóval, addig csak, mint beosztott-főnök kapcsolat volt 

köztünk, amit most is jól szét tudunk választani a 

barátságunktól. Én itthon voltam gyerekekkel, elkezdtünk 

beszélgetni. Először magánéleti dolgokról, majd 

mindenről, összebarátkoztunk nagyon.  Elmentünk 

vásárolni ágyneműket, és kiderült, ugyanolyanok vannak, 

mint 1 évvel ezelőtt. Ugyanazok a termékek, ugyanaz a 

szín, ugyanaz a mintával, gondoltam, na, ezt nem, ne 

csináljuk. Elmentem a méteráruba, megvettem az 

anyagot, Anikóval meg megvarratattam. Nagyon szépen 

varr. Innen indult útjára a Baba-mama termékmárka. 
 

Anikó, Neked ez a szakmád? Igen én varrónő vagyok.  A 

ruhagyárban dolgoztam sokáig, majd bezárását követően, 

több kósza munkahely után, kikötöttem Xéniánál. Xénia 

folytatja - 2011. június 13-án, Pünkösd napon született 

Zsófi, és 2012, februárjában már kimentünk 

Lengyelországba anyagért. Minden alapanyagot 

Lengyelországból, Törökországból és Kínából hozatunk. 

Olyan nagy értékben vásárolok, hogy nekünk már 

leszállítanak. Mindent interneten intézzük. Évente csak 

2x kell kiutaznunk. Nem vásárolok Magyarországon, 

mert nem tucatárut szeretnék eladni, hanem egyedi 

dolgokat. Volt olyan bababolt, akik kidobtak minket, mert 

- Anikó közbe szólt - nem volt évekig ugyanaz az az 

anyagunk… 

Mi hamar változtatunk rajta. Nekik ez gyors – veszi 

vissza a szót Xénia. Az élet viszont minket igazol, hiszen 

kapjuk az elismerő díjakat, és az ország egyik legnagyobb 

bababoltjának az igazgatója, akik 2 éve elutasítottak, 

személyesen keresett meg. 

 

            
 

Megemlítettük a díjaitokat. 2014-ben minőségi díjat, 

2015-ben, megkapta a Pihe-Tex, „Az ország boltja” 

kitüntető címet, amit a vásárlók elégedettsége alapján 

ítélnek oda. Sőt idén a Baba-mama termékkategóriában I. 

helyezést értetek el. Ez nem kis dolog… 

Anikó kezdi a választ – Az Árukereső oldallal mi 

kapcsolatban állunk, és ott adhatják le vevőink a 

szavazataikat. Elégedettség, weboldal, ügyfélszolgálat, 

szállítás. Ez egy komplett véleménynyilvánítás. Egyedül 

kezdtem el ezt az egészet. Odahozta Xéni az anyagot és 

azt mondta, csináljak belőle valamit. - Ő a szabász is. Én 

máig nem szólok bele a munkájába. Tejhatalma van ezen 

a területen.  – mondja Xénia. Vettünk egy szabász gépet, 

amit akkor láttunk először. Mondtam, tessék ez a Tied. 

Egy hétig nézegette az anyagokat, miből mit lehetne 

csinálni. – Igen, mert minden termékhez kellett egy 

minta, teljesen nulláról indultam – jegyezte meg Anikó – a 

méretek adottak voltak, de minden mást nekem kellett 

kitalálnom hozzá, anyag, cérna, kellékek, minél 

takarékosabban, de szép legyen. – 2012-ben – mondja 

Xénia - amikor 20 éve piacon lévő áruházakhoz akarsz 

bejutni… Én többször abba akartam hagyni. Itthon téma 

volt, hogy minek öljük bele a pénzt, amikor nincs 

értelme, mert eleinte tényleg nem volt. Akkor jött a 

webáruház ötlete. Elkezdtük feltölteni az árukat. 
 

Eleinte úgy vittétek személyesen a bababoltokba? Igen, 

nem volt azért jelentéktelen a fogyásunk, volt az ovi 

szezon. A második évben volt érezhető egy kis mozgás, 

2013. december 13-án, pénteken, nyitottuk meg a 

webáruházat, és rá 5 percre már jött az első megrendelés. 

Mi meg csak lestük… Nem akartuk elhinni! Akkor 

rengeteget kiadtunk. Ennek is van egy menedzsmentje, 

minél előbbre kerüljünk a Google keresőbe, ezeket 

fizettük, de már akkora a kereslet irántunk, nagy a 

látogatottságunk, hogy fizetés nélkül is az első helyen 

állunk. 10 hónapos webáruházunkkal nyertük meg az első 

díjunkat. Ez egy zártkörű gálaest, és úgy mentünk el, 

hogy egy jót eszünk, iszunk. Híres celebekkel, 

műsorokkal. Idén nekem Sarka Kata adta át az egyik 

díjat, a másikat meg az Árukereső igazgatója.  812 

webáruház között lettünk mi az „Ország boltja” – szól 

közbe Anikó – a díjátadó után sokan odajöttek hozzánk, 

hogy visszaadtuk nekik a hitet, hogy nem csak nagy 

üzletek nyerhetik el ezt az elismerést.  
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Mielőtt a fődíjat bekonferálják a végén, van 5 perces 

tájékoztató, hogy mennyi volt a szavazat, stb. Mondtam 

Anikónak, „Na, ez az a díj, amit mi soha nem fogunk 

megnyerni!” Erre azt súgta, „Soha ne mond azt, hogy 

soha!” Ahogy ezt kimondta, abban a pillanatban 

bemondták, hogy Pihe-Tex! Egymásra néztünk, mondta, 

menjek. Elindultam, de visszamentem érte, hiszen ez a 

kettőnk érdeme. Mindenki tapsolt, voltak vagy 500-an, 

együtt mentünk fel a színpadra átvenni a díjat. Kis 

csapatunk van, de pont olyan emberekkel vagyunk 

körülvéve, akik lelkiismeretesek, igényesek a 

munkájukra. Ehhez a díjhoz az Ő munkájukra is szükség 

volt. Ez a díj mindannyiunké! A férjemmel mi vagyunk a 

tulajok, a hímzett törölközők az én kisgyermekeim, a 

Baba-mama dolgok meg Anikóé. Így áll össze egésszé. 

Ha Anikó nem lenne, mi sem tartanánk itt.  

A webáruházat eleinte a barátnőm rendezte, de sajnos 

gondok adódtak és teljesen meg is szakadt a 

kapcsolatunk. Átvettük tőle. Anikó lánya, Tünde kezeli 

most. Szívom a vérét rendesen, mindig viccelek vele, Ő 

elhisz mindent, Anikó már nevet, tudja, nem mondok 

igazat. Amióta Ő csinálja, ki merem mondani, azért 

lettünk az ország boltja. Nagyon tud az emberekkel bánni. 

Vevőorientált, kedves, és rendkívül szerény (szereti a 

főnök vicceit ) Rólam is mondanak sok mindent, 

kemény vagyok, nagyképű. Szerintem nem. Nem vagyok 

kedves ember (ezt én első találkozásunk után meg is 

cáfolnám szerk.) amit ki kell mondanom, kimondom. De 

korrekt, egyenes ember vagyok. Az embereimet nem 

bánthatja senki sem. 16-an vannak és 6-an bedolgozók. 

Nagyon nehéz jó varrónőt találni. 
 

Tehát szállítotok nagykereknek, bababoltoknak, és van a 

webáruház? A webáruház, a Pihe-Tex, a Pazsó-Tex, a 

nagykerünk külön van választva, viszont 2016 januárjába 

egybe szeretnénk olvasztani sokak kérésére.  
 

Xéniát elszólítja egy telefon, Anikóval fejezem be a 

riportot. – Belekezdtünk egy felnőtt ágyneműgyártásba, 

mert eddig csak gyermek volt. Pamut, krepp, 

pamutszatén, ez egy drágább kategória, prémium 

minőségű ágynemű. Most ezzel próbálkozunk. Ezt is én 

tervezem, én szabom, és kiadom varrásra. Karácsony előtt 

jó időszak a bevezetésre… Gyártó és forgalmazó is 

vagyunk egyben. Az anyagtól a késztermékig, mindent mi 

csinálunk. Meg kell tervezni a zacskót, a kísérő lapot, a 

bevarró címkét, a matricákat, használati útmutatót. 
 

Jövőre fogjátok árusítani? – Nem, ez már az üzletekben 

van, csak a weboldalon még nincs élesítve. Ezt most 

tapasztaljuk, mire van igény. Ez is országrészekre szakad 

úgy, mint a baba-mama dolgokban. Van, ahol szeretik a 

hímzett babaágyneműket, valahol egyáltalán nem kérnek. 

A weblapra a képeket Bajcsi Dávid készíti. Távolabbi, és 

nagyon közeli kép is látható, ami nagyban segíti a vevői 

választást. 
 

A riport végére megérkezett Xénia, kérdezte, mikor fog a 

cikk megjelenni, mosolyogtam, hogy ezt ma meg kell 

csinálnom. Ő visszamosolygott és csak annyit mondott:  

„A feladat adott, old meg!”  

Zárszóként ezzel búcsúzom, kérem tisztelettel, én 

megpróbáltam!  
 

További sikeres munkát az üzleti életben, és jó egészséget 

kívánok a szerkesztőség nevében ennek a fantasztikus 

csapatnak. 

Winterné Holler Mónika

 

 
Óvoda-Tükör – Óvodai Jótékonysági Bál 

 

Ebben az évben 2015. november 14-én ismét megrendezte a Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde Szülői 

Munkaközössége, hagyományos Jótékonysági Bálját. 

A bál bevétele évek óta az óvoda programjainak megvalósítását segíti. A Szülői Munkaközösség támogatja az Évszak-

kirándulásokat, a Farsang sikeres megrendezését, a búcsúzó nagycsoportosaink tiszteletére rendezett Ovi-napot, udvari 

játékeszközök beszerzését. Az idei évben még a tervek között szerepel az óvoda udvarának fásítása, virágültetés, és 

lehetőség szerint új udvari játékok vásárlása. 

Ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak a segítségét, a szülőknek a támogatói jegy vásárlását, a tombola 

ajándékokat, süteményeket, mellyel hozzájárultak a bál sikeréhez. 

Külön köszönet illeti a szülői munkaközösség tagjainak munkáját: Magyarósi Henrietta, Borz Bernadett, Tost Judit, 

Pandúrné Rózsahegyi Niki, Egyedné Gabi, Szabó Nóra, Mátyásné Mihók Viktória, Rózsáné Vinter Magdolna. 

 

Tombola ajándékaikat köszönjük: Tollner Boza Andrea, Brilló Erzsébet, Práger Gábor és cs., Csala Ilona, Holler 

Józsefné, Lencsésné Gerőfi Tekla, Hegedűs Györgyi, Molnár Péter, Rőth Szabolcs és cs., Czirákiné Pál Renáta, Trafik, 

Kriszti ABC, Bezzegné Vona Katalin, Báthory Balázs és cs., Judit ABC, Grund Tüzép, Mátyás Attila és cs., Magyarósi 

Henrietta és cs., Magyarósi Lajosné, Horváth Niki, Balogh Róbertné, ifj. Gerebics Vilmosné, Perjési Attila és cs.,Gálné 

Újvári Barbara, Egyed Krisztián, Egyed Krisztiánné, Martonné Siliga Ágnes, Dobsi Trade Kft, Asbót András, Szkubenics 

András, Alföldiné Berci Mónika, Csaplár cs., Papirovnyikné Boza Mónika, Balogh Judit, Tost Judit, Rózsa Attila, Burger 

tanya, Magyarósi Henrietta, Pannon Sütő Kft., Szabó Nóra, Xezo Kft., Kőváriné Oláh Ibolya, Andrási Attiláné 
 

Külön köszönjük Papirovnyik Vivien és Terebesi Márk színvonalas műsorát.                                        
 

Jövőre is szeretettel várunk mindenkit!                                                                                              

  Gólyafészek Óvoda nevelőközössége és Szülői munkaközössége 
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2015. november 29-én községünkben is kigyúltak az adventi fények. Ezen a napsütötte, gyönyörű napon került 

megrendezésre az Ősi Községi Könyvtár szervezésében az Advent első vasárnapját ünneplő program.  

A Művelődési Ház is ünnepi díszbe öltözött. A díszítést az „Ősiért!” Egyesület tagjai és a Máltai Szeretetszolgálat helyi 

csoportjának tagjai, a betlehemet a Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportjának tagjai, az adventi koszorút Balogh Róbert 

készítette. Ezúton is köszönet mindenkinek, aki munkájával hozzájárult, hogy a Művelődési Ház méltó legyen az 

ünnepvárásra.  

Andrási Attiláné könyvtáros verssel és pár ünnepi szóval köszöntötte a rendezvényre ellátogató gyermekeket és 

felnőtteket. Köszöntő szavai után Kotzó László, Ősi község polgármestere megnyitotta az Ősi Advent 2015 évi 

Programsorozatot, mely hétvégi programokra szívesen invitált mindenkit, ünnepeljünk, készüljünk együtt az év 

legcsodálatosabb ünnepére, a karácsonyra. 

A köszöntő szavak után az első adventi gyertya is kigyulladt, mellyel ünnepélyesen is elkezdődött az örömteli várakozás.  
 

A gyertya meggyújtása után a várpalotai Zeneiskola ősi növendékei – Bátor Benedek, Bökönyi Barbara, Grund 

Sebestyén, Láncz Enikő, Őri Réka – furulyajátékukkal örvendeztették meg a jelenlévőket. A furulyajáték után Andrási 

Mónika játszott nekünk karácsonyi dallamokat szaxofonon, majd Sipos Eszter mondott verset a Karácsonyról. A vers után 

Horváth Attila szintetizátoron zenélt, s varázsolta el a közönséget és röpített bennünket karácsonyi tájakra. 

A zenei műsor után Fata Szilvia és Sipos Eszter bábjátékkal kedveskedett a gyermekeknek, Bob és Bobek kalandjairól 

mesélt a nagyérdeműnek.  
 

A műsor után minden jelenlévőt kézműves foglalkozásra invitáltunk. A kézműves foglalkozáson segítségemre voltak az 

iskolai közösségi szolgálatban résztvevő diákok, akik segítettek a gyermekeknek, felnőtteknek a díszeket elő- és 

elkészíteni. Papírból, kartonból, gipszből gyönyörű karácsonyi ajándékok, karácsonyfadíszek, képeslapok, hűtőmágnesek 

kerültek ki a gyerekek kezei közül, amelyek minden családban biztosan méltó helyre kerültek.  
 

Ezúton szeretném megköszönni mindenkinek, aki eljött, s részese volt e vidám délutánnak.  
 

Andrási Attiláné könyvtáros 
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II. Adventi hétvége 
 

2015. december 6. (vasárnap) 
 

Magyar Máltai Szeretetszolgálat  

Helyi Csoportja várja szeretettel az érdeklődőket  

az Ősi Művelődési Házban  

14.30 órától 

megrendezésre kerülő 

adventi és Mikulás-napi rendezvényére.  
Program: 

Megnyitó 

Ősi Dalkör műsora 

Odor Bernadett – vers 

Eleven Társulat: Eltérített Mikulás c. mesejátéka 

Szereplők:  

Csili – Zayzon Csaba, 

Fa Gyöngyi – Füsi Gyöngyi 

Renátó – Verebi Renáta 

A Mikulás érkezése után mindenkit 

szeretetvendégségre várnak. 

 

III. Adventi hétvége 
 

2015. december 13. (vasárnap) 
 

Az „Ősiért!” Egyesület szeretettel vár 

minden kedves érdeklődőt 

az Ősi Művelődési Házban  

14.00 órától 

megrendezésre kerülő  

Adventi vásárra. 
Az adventi jótékonysági vásáron kézművesek, helyi 

civil szervezetek és közösségek, intézmények, 

környékbeli gazdák termékei láthatóak és 

vásárolhatóak 

A vásári program: 

Vásári forgatag, 

ingyenes Mikulás-vonat, 

fenyőfa ültetés a Művelődési Ház udvarán, 

színpadi fellépők: 

Birtalan Dorotea, Papirovnyik Vivien, 

Pergel Dolóresz, Lőrincz Máté 

 

IV. Adventi hétvége 
 

2015. december 20. (vasárnap) 
 

Az Ősi Kolping Család Egyesület szeretettel  

meghív minden érdeklődőt  

az Ősi Római Katolikus Templomban  

15.00 órakor  

megrendezésre kerülő  

Adventi koncertre  
és az azt követő vendéglátásra a Plébánián. 

 

Az Ősi Általános Iskola szeretettel vár minden  

kedves érdeklődőt  

az Ősi Művelődési Házban  

17.00 órakor  
megrendezésre kerülő  

Falukarácsonyra.  
Az ünnepi műsor után lélekmelegítő baráti 

beszélgetésre várják a szervezők az ünnepre 

készülődőket. Az itt árusított forró tea,  

forralt bor bevételéből  

az Ősi Általános Iskola  

rendezvényeit támogatják.  

 

 

A rendezvényekre a belépés ingyenes. 

A programokra a szervezők mindenkit tisztelettel várnak.  
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