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Az Ősi Általános Iskola nevében ezúton  

tisztelettel meghívjuk Önöket 
2015. október 23-án (péntek) 11.00 órára 

az Ősi Művelődési Házban tartandó,  
az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékére rendezett 

 ünnepélyre. 
       

 
Október… Nekem minden évben (kevés kivétellel) jelenti 
az október 23-i ünnepély előtti próbaidőszakot. Azt a 
kihívást, hogy egy újabb kamasz csapattal végig éljem, 
eljátszassam, megértessem 1956 eseményeit, örömét és 
bánatát, a forradalom üzenetét.  
Úgy megélni és megértetni a nyolcadikosokkal egy 
ország, és benne rengeteg egyén tragédiáját, hogy amikor 
a megemlékezés napján kiállnak a színpadra, ne egy 
gépiesen betanult szöveget és verset mondjanak el némi 
mozgással és zenével társítva, hanem érzéseket, 
élményeket, saját magukból kiszenvedett hiteles 
mondatokat, mozdulatokat közvetítsenek a tőlük telhető és 
elvárható módon.  Ne eljátsszák, hogy dühösek, hanem 
valóban érezzenek dühöt azért, mert az országot szovjet 
csapatok szállták meg, akik függetlenséget, szabadságot, 
jólétet hirdettek, de valójában zsarnoksággal 
nyomorították meg az embereket. Mit sem ér e nélkül az 
érzés nélkül a „Ruszkik haza!”skandálása.  
Nehéz megértetni egy 14-15 éves, folyton ítélkező 
kamasszal, hogy akkor nem volt szólásszabadság. Hazánk 
akkori vezetője Rákosi Mátyás lett, aki igazi zsarnok 
módjára vezette az országot. Aki más véleményen volt 
börtönbe, átnevelő táborba került, vagy kivégezték.  
    Ők még nagyon keveset tudnak erről az időről, mivel 
nem tartanak ott a történelem tanulmányaikban és sajnos 
már a szülők és nagyszülők sem tudnak személyes 
élményekről mesélni a forradalommal kapcsolatban. 
Pedig ettől érezné meg egy kamasz, hogy a jelenben 
benne van a múltunk, s ahogy éljük a jelent, kihatással 
van a jövőnkre. 
Amikor egy iskolai műsorral osztályszinten készülünk, 
mindig fontos tudni, hogy miért is tesszük ki ezeket a 
„fáradt” kamaszokat bő két hétig a próbák embert 
próbáló feladatának?        Azért, mert ez a szokás? Azért, 
mert október 23-án illik műsort adni? Talán igen, ezért 
is. Ám, ha csak ennyi lenne a pedagógiai célkitűzés, 
vajmi keveset tennénk magáért a gyerekekért. Nekik 
sokkal többet kell megtanulni, sőt, megtapasztalni 
magukról, az együttműködésről, az akaratról, a talán 
utolsó osztályszintű megmozdulásukból egy ismert 
közösségben. 

      Bármilyen érdekes egy műsor annak a 
próbafolyamata sok-sok mélyponttal tarkított. Van, 
amikor nagyon könnyen megy minden. Jó a szöveg, 
izgalmas a díszlet, fülbemászó és megható a zene, könnyű 
a rendezői instrukciót követni, úgy érezzük, már 
megnyertük a forradalmat!  Mint azt 56-ban október 31-
én, amikor  a média hírül adta a leginkább várt hírt: a 
szovjet kormány határozatot hozott csapatainak 
Magyarországról történő kivonásáról. S Nagy Imre kora 
délután beszédet mondott a Kossuth téren, amelyben 
bejelentette, hogy tárgyalások kezdődtek az országnak a 
Varsói Szerződésből való kilépéséről, és hogy október 23-
a nemzeti ünnep lesz. Hurrá! 
Így éreznek a gyerekek is az ünnepély előtt 4 nappal, mert 
még azt gondolják, rengeteg idő van! De eljön a nap, 
amikor már két órája próbálnak és valahogy semmi sem 
sikerül. S talán műsorban is éppen november 4-hez 
értünk, amikor újra megjelennek a szovjet tankok 
Budapesten. Ezt, ha eddig jól vezettük a próbát, tényleg 
megtorpanásként, tragédiaként éljük meg.  
      Állandóan megállunk, újra kell kezdeni, nem jó, még 
egyszer, hangosabban, nyisd ki a szád, nem értjük, amit 
mondasz stb., stb. Ilyenkor a kamaszoknak elmegy a 
kedvük: „úgy se lesz jó, miért nem jó így, miért kezdjük 
újra, én hazamegyek, nem érdekel, nem tudom, nem 
akarom”… és még sorolhatnám a jogos érzéseket! 
Ilyenkor kell nekünk felnőtteknek átsegíteni, lelkesíteni 
őket! Ahogy, gondolom annak idején 56-ban tették, az 
elszántak az éppen csüggedőkkel. Én szeretem ezeket a 
mélypontokat, mert annyira emberi, s ilyenkor el lehet 
mondani a gyerekeknek, hogy ez miért nem tragédia. 
Mert most annyira lent vagyunk, hogy innen csak felfelé 
lehet lépni. S akkor elindul valami nagy változás. Jó 
esetben nem csak a műsorban, hanem bennük is! S 
„odateszik” magukat úgy igazán! Megérzik azt, hogy 
annak az energiának, amit beleteszünk, kell, hogy legyen 
eredménye! S hogy ez a nehéz, fáradságos közös munka 
jó! Jó érzéssel tölti el a lelkünket és a szívünket. Ekkor 
lesz méltó műsor, ha ez az érzés és értés megszületik a 
gyerekekben! 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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       Szerencsés helyzetben vagyok, hogy több évtizede 
megélhetek ilyen pillanatokat a kamaszokkal. Az egyik 
ilyen pillanat volt az, amikor tíz évvel ezelőtt a főpróbán 
olyan beleéléssel mondta a záró jelenet egyik versét 
Vámos Fanni, Feka Barbi, Mészáros Zsani, hogy éreztem 
a remegést a gyomromban, s láttam, ahogy néznek rám, 
mert ők is érzik, hogy itt megszületett már most valami! S 
még hátra volt Balogh Sára pár sora, amit tudtam, hogy 
ezek után úgy fog mondani, mint még soha:  

... Én dolgozni akarok. Elegendő 
harc, hogy a múltat be kell vallani. 
A Dunának, mely múlt, jelen s jövendő, 
egymást ölelik lágy hullámai. 
A harcot, amelyet őseink vívtak, 
békévé oldja az emlékezés 
s rendezni végre közös dolgainkat, 
ez a mi munkánk; és nem is kevés. 

Szerencsére itt megvolt a könnyes zárás, s ebből lehetett 
töltekezni az ünnepélyig! Megható pillanat volt, mert őket 
én fogadtam kis elsősként az iskolába, s most ott álltak 
előttem és ilyen okosságokat szavaltak csodaszépen!!! 
       Szintén emlékezetes pillanat volt, amikor kamaszokat 
rá tudtam venni arra, hogy tenyerüket összeérintve, egy 
szép szerelmes dalra eljátsszák az emigrációba 
kényszerülő fiú búcsúját a szerelmétől.  
A mai napig hálás vagyok ezért Lencsés Rudinak és 
Szigeti Anikónak! 

Hosszasan sorolhatnám még azokat jelenteket és 
gyerekeket, akik csintalan hírüket megcáfolva tényleg 
férfi módra odatették magukat az ünnepély kedvéért, s 
legyőzve saját kamasz nyegleségüket kihozták magukból 
a legtöbbet. Ilyen élmény volt együtt próbálni, a teljeség 
igénye nélkül többek között, Vígh Józsival, Szalai 
Danival, Varga Sebastiánnal, Vati Ferivel.  
     S a szívemnek kedves osztállyal, a tavalyi 
nyolcadikosokkal, hiszen köztük ott volt a lányom, Anna. 
Így cikkírás közben eszembe jutott Kis Ádám, aki azt 
mondta ő nem akar ilyen negatív figurát játszani (a 
kitelepítettek őrét), de végül tökéletesen hozta a hirtelen 
hatalmat kapott, s azzal vissza is élő őr figuráját. Vagy 
Simon Robi, aki teljes orosz felszerelésben személyesítette 
meg Edward királyt, vagyis az oroszokat, s ha kellett 10-
szer is felpattant és újra mondta a szöveget!  
      Bár minden évben elbukik a forradalom, bármennyi 
energiát, lelkesedést és akaratot teszünk is bele az ünnepi 
műsorba, azonban mindig van egy lelkes gyerekcsapat, 
akik győztesként nagy tapssal, és rengeteg gratulációval 
a tarsolyukban térhetnek haza október 23-án! 
 

Kapu Bernadett 
 
 

 
Tájékoztató jegyző kinevezéséről 

 

Tájékoztatom a Tisztelt Lakosságot, hogy Péringer Ferencné jegyző Önkormányzatunknál fennálló munkaviszonya, 2015. 
szeptember 6-án, végleges áthelyezéssel megszűnt. Munkáltatói jogkörömben eljárva, a megüresedett tisztség betöltése 
érdekében, pályázatot írtam ki. A pályáztatási eljárás érvényes és eredményes volt. Az Ősi Polgármesteri Hivatal 
jegyzői feladatainak ellátására, 2015. szeptember 22. napjától, határozatlan időre, Andrásiné Marton Mónika 
aljegyzőt neveztem ki. 
 
 

Andrásiné Marton Mónika 1973. március 3-án született, születése óta Ősiben él, férjével itt építették fel otthonunkat, 
két gyermekükkel jelenleg is itt laknak. 

Pályafutását 1993-ban gyakornokként kezdte az Ősi Polgármesteri Hivatalban. Ezt 
követően munkaköre főként szociális igazgatáshoz, és egyéb igazgatási feladatokhoz 
kapcsolódott. 1998-ban kapta meg első diplomáját az Eötvös Lóránd 
Tudományegyetemhez csatolt Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Tanárképző Főiskola 
Szociális Munkás Karán, mint szociális munkás. Felsőfokú végzettségének 
megfelelően az Ősi Községi Családsegítő Szolgálat vezetője lett, majd annak 
megszűnését követően ismét visszakerült a hivatalba.  
2007-ben igazgatásszervezői diplomát szerzett a Budapesti Corvinus Egyetem 
Közigazgatástudományi Karán. Az elmúlt 8 év során több alkalommal huzamosabb 
ideig, saját munkakörének ellátása mellett - a jegyzői állás betöltetlensége miatt - 
jegyzői feladatok ellátásával is megbízták. 2013. május 15-től aljegyzőként dolgozott 
jegyzői kinevezéséig. Feladatát mindig lelkiismeretesen, becsületesen látja el. Több 
éves példaértékű, elhivatott szakmai munkája alapján alkalmasnak találtam a jegyzői 
tisztség betöltésére és kineveztem Ősi község jegyzőjévé. 
 

 

Vezetői kinevezéséhez gratulálok és további munkájához sok sikert kívánok! 
 

Kotzó László polgármester 
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Tájékoztató az Önkormányzat Képviselő-testületének döntéseiről 
 

A Képviselő-testület 2015. július 21. – október 7. napjáig megtartott ülésein az alábbi döntéseket hozta: 
 

2015. július 21. napján zárt ülést tartott, melyen 
„Sportlétesítményekkel kapcsolatos építési beruházás 
megrendelése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
megindításával kapcsolatos döntéseit hozta meg, melyben 
az 1. rész tárgya „Új, általános iskolai tornaterem építése 
és járulékos munkák”, a 2. rész tárgya „Fedett, zárt 
sportudvar küzdőtéri burkolat építése” címmel került 
meghatározásra. Döntött mindkét rész vonatkozásában a 
közbeszerzést megalapozó kiviteli tervek jóváhagyásáról, 
a fedezeti forrás összegéről. 
2015. július 30. napján megtartott ülésén 
� Jóváhagyta a Bakonykarszt Zrt. által összeállított, 

ivóvíz és szennyvíz víziközmű rendszerre vonatkozó 
gördülő fejlesztési tervet, 2016-2030. évekre 
vonatkozóan. 

� Elfogadta az „Ősiért!” Egyesület, a Máltai 
Szeretetszolgálat Helyi Csoportja, a Kolping Család 
Egyesület és az Ősi Gólyahír Tánc Egyesület 
beszámolóit.  

� Az Ősi Általános Iskola és Gólyafészek Óvoda és 
Egységes Óvoda Bölcsőde épületenergetikai 
korszerűsítése érdekében a „KEOP-2015-7.5.0 - 
Középületek kiemelt jelentőségű épületenergetikai 
fejlesztése” címmel pályázat benyújtását határozta el, 
maximum 35.000.000,- Ft pályázati összeg 
vonatkozásában.  

� Jóváhagyta a települési újság, a „MI ÚJSÁGUNK” 
szerkesztőbizottságának változását. A szerkesztő-
bizottság Homoki Ferencné szerkesztőbizottsági tag 
leköszönése után 3 fővel működik a továbbiakban.  

� Elbírálta a 3 db buszváró építésére vonatkozó 
ajánlatokat, a kivitelezés a Valcol cég 2.101.800,- Ft 
összegben beérkezett ajánlata alapján történt.  

� Úgy döntött, hogy a közvilágítás aktív elemeit (a 
rendszer lámpatesteit) nem kívánja megvásárolni, 
azokat a továbbiakban is bérelni kívánja. 

� Elfogadta az Ősi, 766, 769 és 770 kivett, beépítetlen 
területekre vonatkozó bérleti szerződések bérlőjének 
felmondását. Úgy döntött, hogy a területek további 
bérbeadása érdekében pályázatot ír ki.  

� Úgy döntött, hogy a Bakonyerdő Zrt-nél dolgozó 
közfoglalkoztatottak rendezvényének megtartása 
céljára térítésmentesen bocsátja rendelkezésre a 
Művelődési Háznál lévő volt pizzéria helyiséget. 

2015. augusztus 17-i ülésén: 
� Megtárgyalta az Ősi, Kossuth L. u. 14/A. szám alatti 

szolgálati lakás bérlőinek kérelmét bérleti 
jogviszonyuk 2015. szeptember 1. napjától való 
szüneteltetésére. Tájékoztatta a bérlőket, hogy a 
jogviszony szüneteltetésére nincs lehetőség.  

� Módosította a „KEOP-2015-7.5.0 - Középületek 
kiemelt jelentőségű épületenergetikai fejlesztése” 
projekt keretében benyújtandó pályázatát azzal, hogy 
az a pályázható legmagasabb összeg vonatkozásában 
kerüljön benyújtásra, e döntésnek megfelelően a 
pályázott összeg 83.228.876,- Ft összegben került 
meghatározásra. 

� KEOP pályázatban foglaltak szerinti beruházással 
kiegészítette 2015. évi közbeszerzési tervét 

2015. augusztus 27-i ülésén: 
� Az óvodai étkeztetési térítésre vonatkozó szabályok 

változása miatt módosította az Élelmezési 
Szabályzatot. 

� A BAKONYKARSZT Zrt. részére a víziközmű-
rendszer vagyonértékelése tárgyában megadott 
meghatalmazást visszavonta, arra való tekintettel, hogy 
a vagyonértékelés elvégzésének határideje 2019. 
december 31. napjára módosult. Az így felszabaduló 
944.600,- Ft összegű vagyonkezelési díjat a testület 
víziközmű vagyonának kötelező vagyonértékelésével 
kapcsolatos költségek fedezete és a kapcsolódó 
gördülő fejlesztési tervek forrásának megteremtése 
érdekében céltartalékba helyezte.  

� Elfogadta az Ősi, Kossuth L. u. 14/A. szám alatti 
szolgálati lakás bérlőinek bejelentését bérleti 
jogviszonyuk fenntartására vonatkozóan 

� Az Ősi, 766, 769, 770 számú területek vonatkozásában 
pályázati eljárás lefolytatását követően új bérleti 
szerződés megkötéséről határozott.  

� Úgy döntött, hogy az Önkormányzati ASP központ 
szolgáltatásait jelenleg nem kívánja igénybe venni, 
azonban a rendszerhez való csatlakozás feltételeinek 
megteremtése érdekében szükséges teendők felmérését 
látta indokoltnak.  

2015. szeptember 1-i zárt ülésén: 
Meghozta a „Sportlétesítményekkel kapcsolatos építési 
beruházás megrendelése” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás részvételi szakaszát lezáró döntést. Döntött arról, 
hogy mely részvételre jelentkező ajánlattevők részére 
kerüljön megküldésre a részvételi felhívás. Ezek az 1. rész 
(tárgya: Új, általános iskolai tornaterem építése és 
járulékos munkák elvégzése) vonatkozásában: EB 
HUNGARY INVEST Kft., Kuti és Fia Kft., Fertődi Építő 
és Szolgáltató Zrt., INTER-ALP Kft.,  SWIETELSKY 
Magyarország Kft., 2. rész (tárgya: Fedett, zárt sportudvar 
küzdőtéri burkolat építése) vonatkozásában: "GLOBÁL 
SPORT" Kft., SWIETELSKY Magyarország Kft., Fertődi 
Építő és Szolgáltató Zrt. 
2015. szeptember 10-i zárt ülésén: 
� Az „Ősi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda 

és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai 
korszerűsítése – KEOP-2015-5.7.0 pályázati 
konstrukció” tárgyában kiírt, ajánlattételi felhívás 
megküldésével 2015. augusztus 18. napján megindított 
hirdetmény közzététele nélküli, a Kbt. 122/A §-a 
szerinti  közbeszerzési eljárást eredményesnek 
nyilvánította és nyertesként a Vár-Top-V. Kivitelező 
és Szolgáltató Betéti Társaságot hirdette ki, nettó 
61.305.289,- Ft ajánlati árral. A Képviselő-testület a 
kivitelezés fedezetét kizárólagosan a KEOP-2015-5.7.0 
pályázati forrásból biztosítja, szállítói finanszírozással.  
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� A „Sportlétesítményekkel kapcsolatos építési 

beruházás megrendelése” tárgyában kiírt közbeszerzési 
eljárás ajánlattételi szakaszában arról hozott döntést, 
hogy mely ajánlattevőkkel folytat tárgyalásos eljárást. 
Ezek: 1. rész (tornaterem építés): Fertődi Építő és 
Szolgáltató Zrt., INTER-ALP Kft.,  Kuti és Fia Kft., 
SWIETELSKY Magyarország Kft., 2. rész  
(sportpadló burkolat építése): "GLOBÁL SPORT" 
Kft., SWIETELSKY Magyarország Kft. 

2015. szeptember 14-i ülésén: 
� Az „Ősi Általános Iskola valamint Gólyafészek Óvoda 

és Egységes Óvoda-Bölcsőde energetikai 
korszerűsítése KEOP-2015-5.7.0 pályázati 
konstrukcióban” projekt megvalósítása során 
elvégzendő műszaki ellenőri feladatainak ellátására 
előzetes ajánlattételi eljárást követően a MAVA-PLAN 
Kft-t bízta meg, bruttó 2.286.000,- Ft díj ellenében, a 
projekt projektmenedzsmenti feladatainak ellátásra az 
EuroConsult Alapítványt bízta meg, bruttó 1.650.000,- 
Ft díj ellenében. A költségek pályázati forrásból 
kerülnek finanszírozásra. 

� Meghatalmazta a Seurcing Hungary Szolgáltató Kft-t a 
2016. évi villamos energia beszerzési eljárás Ősi 
Község Önkormányzata nevében való teljes körű 
lefolytatásával.  

� Döntött a Bursa Hungarica Felsőoktatási 
Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2016. évi 
fordulójához való csatlakozásról. 

� A 89/2013. (09. 19.) számú határozatával elfogadott 
Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévente előírt 
áttekintésének eleget tett, a program határidőre 
megvalósult intézkedéseinek teljesítését elfogadta, 
megállapította, hogy felülvizsgálat nem szükséges, a 
Helyi Esélyegyenlőségi Programot változatlan 
formában helybenhagyta. 

� Az Ősi Andreotti Sportegyesület által a Magyar 
Kézilabda Szövetséghez benyújtott, a „Csarnok 
küzdőtér és épület felújítása” projektelem 
megvalósításához, mint az érintett Ősi, 638/5. hrsz-ú 
ingatlan tulajdonosa hozzájárulását adta, további 
egyeztetési kötelezettségek meghatározása mellett.  

2015. szeptember 19-i zárt ülésén: 
A „Sportlétesítményekkel kapcsolatos építési beruházás 
megrendelése” tárgyában kiírt közbeszerzési eljárás 
ajánlattételi szakaszában meghozta az eljárást lezáró 
döntéseket, a közbeszerzési eljárás ajánlattételi szakaszát 
mindkét részben eredményesnek nyilvánította. 
Figyelemmel a beérkezett ajánlatokra a 2. részben a 

rendelkezésére álló anyagi fedezet összegét nettó 
3.477.237,- Ft-tal megnövelte. A nyertes ajánlattevők az 1. 
részben (tornaterem építés) a Kuti és Fia Kft. ajánlattevő 
nettó 141.671.934,- Ft ajánlati árral, a 2. részben 
(sportpadló építése) a SWIETELSKY Magyarország Kft. 
ajánlattevő nettó 22.064.422,- Ft ajánlati árral. A 
szerződéskötés a nyertes ajánlattevőkkel 2015. október 2. 
napján megtörtént, a kivitelezések ezt követően azonnal 
megkezdődtek. 
2015. szeptember 29-i ülésén:  
� Elfogadta az Önkormányzat első félévi 

gazdálkodásáról szóló beszámolót. 
� Véleményezési jogkörében eljárva egyetértett a 

Gólyafészek Óvoda és Egységes Óvoda Bölcsőde 
2015-2016. nevelési évre szóló munkatervével, 
elfogadta annak Szervezeti és Működési 
Szabályzatának és házirendjének módosítását. 

� A helyi önkormányzatok szociális célú tüzelőanyag 
vásárlásához nyújtható támogatásra pályázatot 
nyújtott be, szociális tűzifa iránt, vállalva azt, hogy a 
szociális célú tűzifában részesülőtől ellenszolgáltatást 
nem kér, valamint a támogatás igénybevételéhez 
szükséges 193.040,- Ft önrészt és a felmerülő 
szállítási költségeket biztosítja. 

2015. október 7. napi rendkívüli ülésén: 
� Úgy döntött, hogy a 2016. január 1. napjától 

kialakítandó család- és gyermekjóléti szolgáltatás 
biztosítása érdekében továbbra is együtt kíván 
működni a várpalotai járást alkotó, illetve a 
járásszékhely településsel. Ősi Község Önkormányzata 
javasolja 2016. január 1. napjától is az átalakuló 
szociális és gyermekjóléti szolgáltatások jelenlegi 
kereteit szolgáló intézményi forma és a társulási 
feladatellátás megtartását.  

� A nyugdíjba vonulás miatt megüresedett védőnői 
állás betöltése érdekében az előző pályázatok 
sikertelensége miatt harmadik alkalommal írt ki 
pályázatot.  

� A villamos energia versenypiacról való 
megvásárlására két éves időszakra szóló szerződés 
megkötéséről döntött.  

� A képviselő-testület Edelény Város Képviselő-
testületének határozatával való egyetértését fejezte ki, 
méltatva a Kormány vidéki településekért tett 
erőfeszítéseit. A határozatot Edelény Város 
Polgármestere részére megküldtük. 

 
Összeállította: Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 
 

 
 

 
Ősi Község Önkormányzata 2015. november 6-án (péntek) 15.00 órai kezdettel tartja hagyományos Idősek 
napi ünnepségét az Általános Iskola éttermében, melyre ezúton tisztelettel meghívjuk minden községünkben 
élő 65 év feletti lakosunkat.  
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Mikor az álmok valóra válnak… 
 

Idén is nagy lépést tettünk előre a járdafelújítás 
terén, hiszen az ősz beköszönte előtt átadhattuk a 
falu egyik leghosszabb és talán az egyik 
legrosszabb állapotban lévő gyalogútját. A József 
Attila utca páros oldalán húzódó felújított 
járdaszakasz mostantól lehetővé teszi, hogy a 
faluközpont (orvosi rendelő, polgármesteri hivatal) 
a Ladányi utca irányából gyalogszerrel is könnyen, 
biztonságosan megközelítő legyen.  Nem kell már 
többé az úttesten tolni a babakocsikat, és ezen túl 
az idősebbek is biztonságosabban közlekedhetnek a 
másfél méter széles betonjárdán.  Értékteremtő és 
faluszépítő munkájukért dicséret illeti a „járdaépítő 
közmunkás brigádunk” tagjait. Önkormányzatunk nevében megköszönöm Feka Lajosnak, Lukács Tamásnak, 
Bányász Jánosnak és Tóth Józsefnek, azt hogy idei nyár, embert próbáló hőségében, a közel 40 kilós betonlapokat 
emelgetve újjáépítették és járhatóvá tették az évtizedek óta elhanyagolt járdát. A járdaépítő csapat mellett dicséret 
illeti azokat a közfoglalkoztatott dolgozóinkat is, akik lelkiismeretes munkájukkal szép, virágos és tiszta környezetet 
teremtettek parkjainkban, közterületeinken. Külön megköszönöm Takács Attiláné, Salamon Lajosné, Szabó István 
és Szabó Imre lelkiismeretes munkáját!  
 
Nagy öröm és jóleső érzés volt számunkra, az a sok-sok dicsérő szó, köszönet és bíztatás, melyeket a buszmegállók 
cseréje kapcsán kaptunk Önöktől, Tőletek! Persze azért voltak olyanok is, akik megszokásból, vagy éppen praktikus 
okokból (… hisz a régi buszmegállók még megjavíthatók), inkább a továbbiakban is ragaszkodtak volna a régi 
építményekhez. Azonban úgy tűnik, hogy az Ő véleményük is lényegesen megváltozott az új buszmegállók láttán. A 
csere több szempontból is indokolt volt már. A régi buszvárók az elmúlt évtizedek során elöregedtek, beáztak, 
javításuk, festésük, teljes körű felújításuk már nem várhatott tovább. Számításokat végeztünk, és úgy döntöttünk, 
hogy a meglévő buszmegállókat a költséges javítgatás helyett, célszerűbb inkább újakra cserélni. A busszal 
közlekedő ősi lakosok érdekeinek, igényeinek és kényelmének figyelembevételén túl, döntésünk során fontos 
szempont volt, hogy változtatásunkkal hozzájáruljunk egy kulturált, mindenki számára vonzó településkép 
kialakításához is.  

Községünk megítélése szempontjából ugyanis nem 
mindegy, hogy településünk milyen látványt nyújt, 
milyen közérzetet biztosít az itt élők, az átutazók, vagy 
az ide látogatók számára. Nem mindegy számunkra, 
hogy miként ítélnek meg bennünket, mert községünk 
jövője, lélekszáma, ingatlanaink értékállósága elsősorban 
ettől függ. (Jó hír, hogy településünk pozitív 
megítélésének eredményeként az utóbbi időben 
jelentősen megnőtt a kereslet az ősi lakóingatlanok iránt. 
Egyre több terveket-szövő, kisgyermekes fiatal vásárol 
családi házat és telepedik le községünkben.)   
 

A jövő évben folytatni szeretnénk a buszvárók cseréjét, és az eddigi gyakorlattól eltérően nem csupán az úttest egyik 
oldalán. 
 
Tisztelt Lakótársaim! Kérem Önöket, hogy a jövőben is legyenek partnerek abban, hogy közös munkával szebbé, 
élhetőbbé tegyük településünket!  Vigyázzunk a fáradtságos munkával, jelentős anyagi ráfordítással létrehozott 
értékeinkre! Gondozzuk és tartsuk tisztán a házunk előtti csapadékelvezető árkokat, járdaszakaszokat és virágok 
ültetésével tegyük még szebbé környezetünket! 
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2015. október 6-a nevezetes nap kis falunk életében, 
hiszen egy több mint két évtizede dédelgetett álom 
megvalósulásának kezdetét jelenti. Ez volt az a nap, 
mikor jelképesen megtörtént az első „kapavágás”, s végre 
megkezdődött a tornaterem építése.  Azt azonban csak 
kevesen tudják, hogy az út, ami idáig vezetett, milyen 
reménytelenül hosszú, és milyen kíméletlenül rögös volt.  
Az elmúlt hónapokban rendkívül küzdelmes időszakot 
éltünk át munkatársaimmal, mely óriási erőfeszítést, 
rengeteg munkát, sok-sok időt és energiát igényelt. 
Ráadásul az előkészítő munka egyáltalán nem látványos, 
hisz a kívülállók mindebből jóformán semmit sem láttak. Pedig a gyakorlat azt mutatja, hogy a legtöbb esetben ez a 
„láthatatlan tevékenység” teszi ki az egész beruházás időtartalmának 2/3-ad részét. Aggódó lakótársaim lépten-
nyomon kérdezték tőlünk, hogy mikor kezdődik már végre az építkezés?  Természetesen mi is nagyon vártuk, 
sürgettük, hogy megkezdődjön a munka, és ennek érdekében munkatársaimmal és képviselőtársaimmal együtt meg 
is tettünk mindent. Azt azonban mindenkinek meg kell értenie, hogy ez nem megy egyik napról a másikra. Még egy 
egyszerű melléképület építése is legalább fél éves előkészületet (terveztetés, engedélyeztetés, stb.) igényel, nem 
hogy egy közintézmény, egy gyermekintézmény, egy sport-komplexum létesítése! 
 

Mint arról a Kedves Olvasókat már korábban 
tájékoztattuk, 2014 decemberében a Magyar Kormány 
bruttó 200 millió forint vissza nem térítendő 
támogatásban részesítette Önkormányzatunkat, mely 
forrásból reményeink szerint befejezhetjük a már több 
mint két évtizede megkezdett tornaterem beruházásunkat. 
Mivel a támogatás odaítélésekor még nem rendelkeztünk 
a kivitelezéshez szükséges tervekkel, engedélyekkel és 
egyéb dokumentációkkal, ismerve a tervezett beruházás 
hosszadalmas eljárásrendjét, azonnal munkához láttunk.  
 

Azonban bármennyire igyekeztünk sürgetni az eseményeket, számtalan, előre nem látható akadályba ütköztünk.  
A beépítési százalék növelése és az épületmagasság meghatározása érdekében módosítanunk kellett a Helyi Építési 
Szabályzatunkat, mely még az egyszerűsített eljárás mellett is hónapokig elhúzódott.  
A tervezett beruházás helyszíne a Településrendezési Terv szerint több övezetet érintett, így az egységes építési 
besorolás érdekében azonnali telekmegosztásra is szükség volt, mely eljárás heteket vett igénybe. 
Az egyes feladatok elvégzéséhez, valamint a tervezői, a műszaki ellenőri és a közbeszerzési szakértői megbízások 
során ajánlatokat kellett bekérnünk, melyek lebonyolítása és testületi elbírálása szintén értékes napokat-heteket 
követelt.  
A sportlétesítmény tervezési munkálatai során - a 
megalapozott és felelősségteljes döntések meghozatala 
érdekében - többszöri egyeztetés történt a tervező 
iroda szakemberei és a képviselő-testület tagjai között. 
(Képviselő-testületünk csupán 2015 évben – a 
kötelező havi egy alkalom helyett - ez idáig 36 
alkalommal ülésezett!) Az elkészült engedélyezési 
tervek hatósági jóváhagyása szintén elhúzódó – több 
hetes - folyamat volt. 2015. június 19-én kaptuk meg a 
jogerős építési engedélyt. A jogerős építési engedély 
alapján a tervező iroda elkészítette a kiviteli terveket, 
melyet a Képviselő-testületünk 2015. július 21-én 
elfogadott.  
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A kiviteli tervek birtokában, július 22-én végre 
megindulhatott a nyílt, kétfordulós közbeszerzési eljárás.  
Az eljárás két részre (két beruházásra) terjedt ki 
egyidejűleg, mivel azok egy ingatlan építési 
beruházásaira vonatkoztak.  
Az 1. rész, egy új, 15x30 m játékterű, fűthető tornaterem 
és a hozzá tartozó kiszolgáló helyiségek (öltözők, 
mosdók, szertárak) építési munkáira terjedt ki.  (Forrása: 
bruttó 200 millió Ft kormányzati támogatás).  
A 2. rész, a meglévő, fedett aszfaltos kézilabda pálya 
felújítására, (vízszintbehozását, korszerű, versenysportra 

alkalmas, öntött gumi burkolattal való ellátása) vonatkozott. (Forrása: bruttó 15 millió Ft pályázati támogatás és 
bruttó 13 millió Ft önkormányzati hozzájárulás).   
A felhívásra 13 részvételi jelentkezés érkezett, melyből a referenciák alapján súlyozva 5 jelentkező részére került 
ajánlattételi felhívás megküldésre. Az 1. rész (tornaterem) tekintetében a legkedvezőbb ajánlatot a veszprémi 
székhelyű, Kuti és Fia Kft., a 2. rész (pályafelújítás) tekintetében pedig a budapesti székhelyű, Swietelsky 
Magyarország Kft. nyújtotta be. A közbeszerzési eljárás nyerteseivel megkötendő szerződések aláírására 2015. 
október 5-én került sor. A tényleges (tereprendezési) munkálatok már másnap megkezdődtek. Az idő sürgeti a 
kivitelezőket, hiszen év végéig mindkét beruházásnak el kell készülnie. 
 
Önkormányzatunk – az említetteken túl - eredményesen 
pályázott az általános iskola, az óvoda és a konyha 
épületegyüttesének energetikai korszerűsítésére. Az elnyert 
támogatás összege bruttó 83 millió forint. A Nemzeti 
Fejlesztési Minisztériummal kötött Támogatási Szerződés 
értelmében a pályázaton elnyert összeget 
Önkormányzatunk az intézmények külső falazatának 
szigetelésére, vakolására, színezésére, a födémek, 
padlásterek szigetelésére, valamint a korszerűtlen 
nyílászárók cseréjére fordíthatja. Képviselő-testületünk, az 
előzetes közbeszerzési eljárás lefolytatását követően, a várpalotai székhelyű „VÁR-TOP-V” Kivitelező és 
Szolgáltató Betéti Társulást bízta meg a kiviteli munkák elvégzésével. A 2015. október 14-én hatályba lépett 
szerződést követően, (állványozással és a vakolat leverésével) azonnal megkezdődtek a munkálatok. Az idő, ennél a 
beruházásnál is szűkös, mivel a pályázati feltételeknek megfelelően a kivitelezőnek november végéig be kell 
fejeznie a munkát. Bízunk benne, hogy a most megvalósuló épületenergetikai fejlesztéssel a jövőben jelentősen 
csökkenteni tudjuk majd nevelési intézményeink fűtési költségét. 
 

Tisztelt Lakótársaim! Az iskola előtti útszakasz, 
különösképpen a reggeli órákban tapasztalható forgalom, 
valamint az úttest két oldalán parkoló gépjárművek miatt, 
rendkívül balesetveszélyes.  A most induló beruházások 
következtében (tehergépjármű forgalom, erőgépek 
mozgása) azonban ez a veszély az elkövetkező két hónap 
során várhatóan még tovább növekszik majd. 
Kérem a gyerekek, a szülők, a nevelők, az intézményi 
dolgozók, és különösképpen az Iskola utcában lakók 
türelmét, együttműködését az építkezés ideje alatt! 

 
Kérem, legyenek megértőek, hiszen csupán két hónapról van szó, ami úgy gondolom nem nagy ár azért, hogy két 

évtizedes álmunk végre valóra válhasson! 

           Kotzó László polgármester 
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 A Gólyafészek Óvoda a nyár tovarepülésével ismét megnyitotta kapuit, 
gyerekzsivajtól hangos.  
Az idei nevelési évben 86 gyermek kezdte meg óvodai életét, az elmúlt 
évekhez hasonlóan 5 bölcsődés korú gyermekkel kiegészülve. 
A nyár sem múlt el nyomtalanul. Befejeződött az óvoda egészének 
kifestése, mely a csoportszobák festésével ért véget. A gyerekek számára 
ágyneműk, törölközők készültek, üzenve a kis gólyáknak, „már vártunk 
benneteket” 
Óvodánk mind a 4 csoportjában folytatódik a kompetencia alapú 
nevelés, mely sok-sok tevékenységgel, változatos programokkal 
biztosítja a gyerekek fejlődését, a még sokáig felidézhető élményeket. 
És akik az élményeket, tevékenységeket szervezik, nap, mint nap …. 

Nevelő testületünk tagjai. Óvónénik: Csala Ilona, Hegedűs Györgyi, Pilka Zsoltné, Kószó Ágnes, Horváthné Tar Erika, 
Újvári Ágnes. Pedagógiai asszisztens: Bezzegné Vona Katalin. Gondozónő: Veres Jánosné. Dajka nénik: Práger 
Imréné, Kenéz Józsefné, Szalai Ferencné, Siliga Istvánné. 
És akik a fejlődéshez elengedhetetlen finomságokat biztosítják…. 
Szakács: Kerekes Józsefné, Tüttő Anita, Balogh Péterné. Élelmezésvezető: Szili Gyuláné 
Intézményvezető: Lőkös Kálmánné 
Minden szülőnek, kis gólyának barátokban, mozgásban, élményekben gazdag, sírástól mentes évet kívánunk!    
          

Gólyafészek Óvoda nevelőtestülete 
 

„Tessék, tessék jó portéka! Egynek sincsen maradéka!” 
Mihály napi forgatag az óvodában 

 

Immáron 6. éve, hogy óvodánkban megrendezésre került a Mihály napi vásárunk.  
Na, de ez a vásár, nem az a vásár ám, amit a hétköznapi emberek ismernek! Nálunk  
a vásárfiát szülők és óvónők kézzel készítik, a dajka nénik a vásárfiát gesztenyékért 
adják a  vásárban. A gesztenyékért persze meg kell  dolgozni! 12 pályát  megjárva, 
mókás feladatokon kell részt venni,  így lehet gesztenyéket gyűjteni. Idén azonban 
kicsit átgondoltuk a gesztenyegyűjtés szabályait. Mivel  minden gyermeket  kísért  
egy  felnőtt segítő  (általában Anyu, Apu  vagy Nagyszülő),  úgy  éreztük  az  idei 
vásártól kezdve, nekik is aktív feladatot adunk egy-egy játékpályán. 

Néhány feladat ízelítőként: 
Pl.: burgonyagyűjtés talicskában utazva, felnőtt gumicsizmában tök terelgetése, "csirkepofozás" kosárba fakanállal, 
"mocsárjárás" a szülő lábfején álló gyerekkel, "krumpli-kapkodó" (szülő próbálja elkapni gyermeke dobásait), kolomp 
megszólaltatása célbadobással. De volt még gyümölcsfelismerő, diótörő, kukoricamorzsolás, rönkgurítás, "sötét alagúton" 
átkelés, tök-súlyemelés, "krumpliterelés" fakanállal-bekötött szemmel stb. 
Summa-summarum: az idei mulatságunk fergetegesre sikerült! Mindenki mosolyogva s reméljük jó érzéssel távozott, 
vásárfiákkal megrakodva. Köszönet nagycsoportosainknak és óvó nénieiknek a nyitótáncért és köszönjük a kedves 
Szülőknek, kísérőknek, hogy vásárfiákkal segítették a program sikerességét, s hogy gyermekeikkel részt vállaltak a 
mókázásban. A díszítés is sok dicséretet kapott, mert remekül sikerült. Köszönjük Bodor Mártonné kedves, saját készítésű 
figuráit! és a sok hasznos kiegészítőt Tolnerné Boza Andreának. Nem utolsó sorban, mint mindig: köszönet minden 
kedves kollégámnak, akik lelkesen segítettek mindenben, aktív részeseiként a vásárnak! 

(Pilka Zsoltné) 
 

Jótékonysági Bál 
Az Ősi Gólyafészek Óvodai Szülői Munkaközössége szeretettel és tisztelettel meghív minden érdeklődőt 2015. 
november 14-én (szombat) 20.00 órai kezdettel megrendezésre kerülő jótékonysági Gólyabálra az Óvoda Éttermébe. 
Belépő: 2.000,- Ft/fő. A zenéről és a jó hangulatról Sudri gondoskodik. Jegyek elővételben kaphatóak az Óvodában.  

„A dolgok általában úgy végződnek, ahogy kezdődnek."  
(Rudolf Steiner) Beköszöntő 
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A Községi Könyvtár az idén nyáron és ősszel gazdag programokkal várta az olvasókat, a programok iránt érdeklődőket. A 
programok a Könyvtárellátási Szolgáltató Rendszer keretében valósultak meg, a Községi Könyvtár szervezésében. 
Néhány pillanatkép és pár szó a programokról: 

 

2015. április 16-án került megrendezésre „A tudás biztonsága – a biztonság tudása” című 
program, melyen Orsós Károly rendőr őrnagy mutatta be a „ „Bűnmegelőzési RecepTúra – 
Balaton-Bakony 2013”, valamint a „Közlekedésbiztonsági kóBORló” című könyveket. 
Beszélt arról, mi inspirálta a könyvek megírását, elmesélte megalkotásának, kiadásának 
történetét. Az előadás folyamán többek között megtudhattuk kié volt Magyarország második 
automobilja, valamint ki és hogyan lobbizott, hogy megépülhessen a Balaton északi partján a 
vasúti pálya. A történeteket szívesen hallgatták vendégeink. A könyvek kikölcsönözhetőek 
Könyvtárunkban.  
 

2015. július 3-án, 6-án, 11-én és 15-én került 
megrendezésre az angol nyelvi játszóház, melyet Holler Anikó vezetett, ismertette 
meg az angol nyelvet a résztvevő gyermekekkel és felnőttekkel. Minden résztvevő 
aktív részesei volt a programnak, meséltek, énekeltek, verseltek együtt angol 
nyelven. A játszóházban foglalkoztak az ABC-vel, színekkel, számokkal, a 
családdal, az állatvilággal, a foglalkozásokkal. Köszönöm Holler Anikónak, hogy 
mindezt lehetővé tette a számunkra, s tanította a gyermekeket.  

                    
 

2015. augusztus 9-én került megrendezésre a 
„Mozgasd a lábad! Használd az eszed!” 
elnevezésű program, mely a helyi Polgárőrséggel közösen került megrendezésre. A 
gyermekek közlekedéssel kapcsolatos teszteket tölthettek, találós kérdésekre 
adhattak választ, kipróbálhatták ügyességüket a különböző játékokban 
(csirkepofozó, diótörő, lángosevés) és a kerékpáros akadálypályán. 
Rendezvényünkre ellátogatott a várpalotai Rendőrkapitányság rendőrautója, 
amelybe beülhettek a gyerekek, kérdéseket tehettek fel a rendőröknek. Aki ott volt, 
nagyon jól szórakozhatott ezen a délelőttön. Köszönöm az Ősi Polgárőrség lelkes 

tagjainak és családtagjainak a részvételt, támogatásukat. 
 

2015. augusztus 29-én került megrendezésre az Ősi "Andreotti" S.E utánpótlás játékosaival a kézilabdát bemutató 
sportnap. Közös bemelegítés és egy kis játék után fergeteges játékot láthattunk a gyerekektől. Köszönöm mindenkinek, 
aki eljött. Nagyon jó hangulat volt, mindenki jól érezte magát. Köszönöm az "Andreotti" S.E. közreműködését!  
 

2015. szeptember 17-én került megrendezésre Döbrentey Ildikó „Titkok titka. A mesék csodálatos világa” című műsora.  

Nagy öröm volt a számunkra, hogy Levente Pétert is ismét köszönthettük településünkön, aki szintén ismerősként 
köszöntött bennünket. 

A mesék világába s az írónő gyermekkorába repítette a nézőközönségét 
Döbrentey Ildikó. A délután folyamán egy kutyus is a nevére talált, Buksi 
keresztnevet kapott egy kicsi plüsskutya, aki szereplője is lett a délutánnak. 
Mesét hallhattunk a Pötyi családról, s hogyan meséltek régen nagyanyáink 
gyermekeiknek. Bátor óvodások, kisiskolások, s természetesen az írónő 
segítségével Totyi kacsa kalandjairól hallhattunk izgalmas mesét, melyet a 
gyerekek rögtönöztek közönségük nagy örömére. A vidám, zenével 
színesített „mesedélutánt” szívesen hallgatták a jelenlevők, együtt kacagtak, 
énekeltek, tapsoltak művészeinkkel.  
Csodás, szeretetteljes órában volt részünk, remélem, még találkozunk, hogy 
folytathassuk a mesét, s további titkokat ismerhessünk meg. 
Köszönöm mindenkinek, aki eljött az előadásra. Köszönöm Katona Péternek 

a hangosításban való közreműködését, az iskola diákjainak a terem berendezésében nyújtott segítségét, a Gólyafészek 
Óvodának a terem biztosítását.  
 

2015. október 5-én került megrendezésre gróf Nádasdy Borbála „Zagolni zabad” című előadása.  
Gróf Nádasdy Borbálát Pardiné Mórocz Magdolna, az Eötvös Károly Megyei Könyvtár munkatársa mutatta be a 
jelenlevőknek. Ezután Nádasdy Borbála mesélt, beszélt az életről, szeretetről, az emberi kapcsolatokról. 
Közvetlenségével, lehengerlő modorával mindenki azonnal a szívébe zárta.  
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Előadásában beszélt a magyar nyelv szépségéről, a magyarság megőrzéséről 
bárhol is van az ember a világban. Beszélt a kis könyvtárak fontosságáról, azok 
közösségformáló erejéről. 
Bemutatta számunkra az eddig megírt öt könyvének rövid történetét, bepillantást 
nyerhettünk Bakonyban töltött gyermekkoráról, franciaországi életéről. 
Gyermekeiről, unokáiról beszélt, akikről büszkén mesélte, már ismerik az egri 
vár védőinek történetét, az Egri csillagok regényből.  
Szeretettel és odaadással mesélt Magyarországról, mencshelyi otthonáról, ahová 
szívesen várja és látja vendégül családját, barátait.  
A hallgatóság közül volt, aki fényképekkel örvendeztette meg vendégünket, volt, 
aki Lepsényről dvd-t készített a számára, s volt, aki szeretettel, szeretetből font 
kosárral. Vendégünknek mindenkihez volt egy kedves szava, mosolya, ölelése.  
A találkozó végén kötetlen beszélgetés keretében a helyszínen megvásárolható 
könyveit szívesen dedikálta olvasóinak.  
Köszönjük, hogy itt volt nálunk, s megismerhettünk egy csupa szív és mosoly embert.  
 
Folytatódott a tavasszal elkezdett író-olvasó találkozók sorozata: 
Bemutatkozott nálunk verseivel, írásaival az érdeklődő közönség számára Sipos Mari, Erdődi Mária, Ladányi Maya, 
Kovács Mónika, Hoffmann Katalin, Stancsics Erzsébet, Szántai Sándor, Bene Edit, Tóth Ildikó.  
A délutánokat nagyon jó hangulatban, baráti légkörben töltöttük. Köszönöm az íróknak, költőknek, hogy eljöttek, s 
bemutatták írásaikat.  

 
 

2015. október 30-án (péntek) 15.00-18.00 óráig Halloween-party! Jelmezben vagy anélkül! Kicsiknek és nagyoknak! 
Rémesen jó buli - veletek! 
Páros hét hétfőin 17.00 órai kezdettel „Fűben, fában orvosság” elnevezésű klubba várjuk a gyógynövények, 
egészséges táplálkozás iránt érdeklődőket Androvics Évával. 
Páros hét péntekén 16.00 órától kézimunka szakkörbe várjuk az érdeklődőket, akik megismerkedhetnek a horgolás, 
kötés technikájával Imrefi Lászlóné, Edit néni segítségével.  
 

A Községi Könyvtár átmeneti időre új helyen várja olvasóit, az Ősi, Kossuth L. u. 117. szám alatt (Posta mellett, 
közösségi terem). Rendezvényeinkről, programjainkról, új könyveinkről az Ősi Könyvtár facebook oldalán is 
olvashatnak.  

Andrási Attiláné 

 
 

 
 

Mi a közösségi szolgálat? 
2016. évtől az érettségi vizsgára jelentkezés előfeltétele, 
hogy minden diák 50 óra közösségi szolgálatot végezzen 
középiskolai tanulmányai során. 
„A közösségi szolgálat: szociális, környezetvédelmi, a 
tanuló helyi közösségének javát szolgáló, szervezett 
keretek között folytatott, anyagi érdektől független, 
egyéni vagy csoportos tevékenység és annak pedagógiai 
feldolgozása.” 
Mindenképpen olyan foglalkozást érdemes választani, 
amely valamilyen módon kapcsolódik a személyes 
érdeklődéshez. A közösségi szolgálat teljesítésére a 
középiskola 9-11. évfolyamos tanuló számára lehetőség 
szerint három tanévre, arányosan elosztva van lehetőség.  
Közösségi szolgálati projekt olyan intézménnyel jöhet 
létre, amellyel az iskola együttműködési megállapodást 
köt. Ősi Község Önkormányzatának az alábbi iskolákkal 
van jelenleg együttműködési megállapodása 
(együttműködésünk a szülők, diákok, illetve iskolák 
kérésére bővíthető): 

• Fáy András Közlekedésgépészeti Műszaki 
Szakközépiskola, Budapest, 

• Táncsics Mihály Szakközépiskola, Szakiskola és 
Kollégium, Veszprém, 

• Thuri György Gimnázium, Várpalota, 
• Öveges József Szakképző Iskola, Gimnázium és 

Kollégium, Balatonfüzfő, 
• VSZC Közgazdasági és Közigazgatási 

Szakközépiskola, Veszprém. 
 

Szívesen fogadjuk azon diákok jelentkezését, akik 
szeretnének közösségi szolgálatot teljesíteni 
Önkormányzatunknál.  
Közösségi szolgálattal kapcsolatosan érdeklődhetnek a 
Polgármesteri Hivatal ügyintézőjénél, Andrási 
Attilánénál személyesen vagy a 88/496-192. (18. mell.) 
telefonszámon.  
(Jogszabályi háttér: 2011. évi CXC törvény a nemzeti 
köznevelésről, 110/2012. (VI. 04.) Kormányrendelet, 2005. évi 
LXXXVIII. (XII. 11.) a közérdekű önkéntes tevékenységről, 
2011. évi CLXXV civil törvény) 
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Szeptember 26-án nem volt napsütéses idő, amikor a szüreti felvonulók elindultak a faluban, hogy megmutassák 
örömtáncukat, éneküket. A vidám csapat fél kettőkor indult a Közösségi Háztól, és hat helyen állt meg a faluban, hogy 
eljárja, bemutassa műsorát. Először a nagycsoportos óvodások táncolták el a 
táncukat, majd a kibővült Gólyahír Táncegyesület műsorát láthattuk. A műsor 
keretében Margit néni (Csizmadia Ferencné) hangját hallhattuk, aki a szüret 
hagyományáról beszélt. Záró produkcióként a Dalkörtől hallhattunk bordalokat, 
citera kísérettel. Örültünk, hogy a bizonytalan időjárás ellenére megtudtuk tartani a 
felvonulást, mivel nagyon sokan készültek erre az eseményre. Készültek a fellépők, 
hogy sikeresen betudják mutatni a műsorukat, és készültek vendéglátással a 
fellépőknek a lakosok is. A Sport Büfé előtt – Tolner-Boza Andrea és segítői az 
utcából, akik sütötték a süteményeket, valamint az Ági Bolt előtt, ahol Siliga Ági és Hollerné Jutka invitálta enni és 
innivalóval a felvonulókat. Nagyon szép, hangulatos, ötletes „díszletet” készítettek a portájuk előtt az üzletek tulajdonosai 
és segítői. Köszönjük szépen a szíves vendéglátást, nagyon hálásak vagyunk érte, jól esett ez a figyelmesség! Az egyetlen 
lovas kocsiról szólt a citera- és dob hangja az énekeket kísérve, mely feledtette a hideg, csepergős időjárást. Sajnos ebben 
az időpontban több helyszínen is rendeztek felvonulást, ezért nem tudtak lovasok jönni hozzánk, illetve az Ősi lovasoknak 
más programja volt. A lovas kocsi hiányát autókkal oldottuk meg, így legalább nem áztak, fáztak annyira a kicsik, és a 
Polgármesteri Hivatal traktorja is kisegített minket. A hangulat jó volt, duda szóval is kísérte a menetet. Az útvonalat a 
polgárőrség biztosította, ha kellett elterelték, megállították a forgalmat. Mire visszaértünk a Kultúrhoz várt ránk a finom 
gulyás, amit Anita, Erika, és Judit főztek. Az esti bálban a jó zenéről Szőke Csaba és Szőke János gondoskodott, ahol 
reggelig szólt a talp alá való zene, és jó kedvvel mulattak a bálozók. 
Nagyon szépen köszönöm a felvonulóknak a részvételt, a segítőknek pedig a munkáját, illetve aki bármi módon 
hozzájárult a rendezvényünk lebonyolításához, köszönök minden segítséget, támogatást! 

         

  
 
 

 
 
 
 
 
 

Szervezők nevében: Rózsahegyi Róbertné Ildi 
 

SZELEKTÍV HULLADÉKGYŰJTÉS 
 

„Köszönöm a Képviselő-testületnek és Polgármester Úrnak, hogy szépítik a falut. A buszmegállók, és környezetük 
kialakítása nagyon szép lett. Akik használjuk, utazunk, örömünket leljük benne. Egyre lakájosabb, szebb lesz a 
településünk, ezért vigyázzunk a rendjére, tisztaságára mindnyájan, hiszen itt élünk. Az áthaladó utazók, autósok azt 
látják ami az út mellett van, így kapnak képet a településről, ilyen szemmel is kell néznünk környezetünket, ezért a saját 
házunk táját is tartsuk rendben. Használjuk ki, és szokjunk hozzá a szelektív hulladékgyűjtéshez, hiszen ma már nekünk is 
megadatott, hogy külön gyűjthetjük a papírt, fémdobozokat, műanyag flakonokat, és azt elszállítják egy hónapban 
egyszer. ☺” 

 
Köszönjük a figyelemfelhívó sorokat. Tájékoztatjuk lakosainkat, hogy a szelektív hulladék elszállítását házhoz menő 
hulladékgyűjtés formájában az alábbiak szerint vehetik igénybe:  
Műanyag/fém italoskarton hulladék gyűjtése: A háztartásokban keletkező tiszta csomagolási műanyag hulladék elkülönített 
gyűjtésére a lakosság bármilyen átlátszó zsákot igénybe vehet. A zsákba kizárólag az alább felsorolt hulladékokat 
szíveskedjenek gyűjteni: Üdítős, ásványvizes PET palackok, Tejes, illetve gyümölcsleves dobozok, Kozmetikai és 
tisztítószeres flakonok, Tejfölös, joghurtos, margarinos poharak (fém anyagú záró fólia nélkül), Fóliák, bevásárló szatyrok, 
zacskók, fém italos (üdítős, sörös) ill. konzerves dobozok. A műanyag palackokat, flakonokat, többrétegű italos 
kartondobozokat kiöblítve, laposra taposva rakják a gyűjtőzsákba, mert így a tárolás kevesebb helyet igényel, és gazdaságosabb 
a hulladék elszállítása. A hulladék hasznosíthatósága érdekében a zsákban elhelyezett hulladékokat minden esetben mossák ki, 
soha ne tegyenek bele zsíros, olajos, élelmiszerrel vagy vegyszerrel, illetve mérgező anyaggal szennyezett hulladékot, valamint 
ismeretlen anyagot, szemetet. A szennyezett hulladék nem hasznosítható! 
Papírhulladék gyűjtése: Kérjük, hogy az alábbi papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve helyezzék az ingatlanok 
elé! A papír nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett. 

Az idei évben a következő napokon történik a szelektív hulladék elszállítása: 
2015. november 11. (szerda), 2015. december 9. (szerda) 
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A Várpalota déli elkerülő építésének I. ütemével kapcsolatos kivitelezési munkálatok miatt Várpalotán a Csákány-híd 
alatti úton pályaszint-süllyesztést kell végezni. A kivitelezővel történt egyeztetés szerint a munkálatok miatt az érintett út 
2015. november 9-étől 2015. november 20-áig lezárásra kerül. A lezárás ideje alatt a Várpalotáról Ősibe, illetve Ősi 
érintésével Nádasdladányba, Jenőbe és vissza irányba közlekedő autóbuszjáratok terelő útvonalra kényszerülnek.  
 

A lezárás ideje alatt az érintett autóbuszjáratok az alábbi útvonalon közlekednek: 
� Várpalota-Ősi irányba a 8. sz. főútnál a lámpás kereszteződésnél egyenesen áthaladva a Mészáros Lőrinc utcán, 

valamint a vasúti átjárón át közlekednek. Az utasok le- és felszállítása a Mészáros Lőrinc utca végén 
elhelyezkedő Várpalota, vá. bej. Út elnevezésű megállóban történik. 

� Ősi-Várpalota irányba a vasúti átjárón áthaladva a Dankó utcai kereszteződésnél jobbra, majd az utca végén 
balra kanyarodva a Kossuth utcán végighaladva a 8. sz. főúton átkelve a Szabadság tér irányába közlekednek. Az 
Ősi felől érkező járatokról az utasok le- és felszállítását a vasúti átjáró után a Vasút utcán ideiglenesen 
elhelyezett megállóban történik. 

Az autóbuszjáratok a terelő útra kényszerülve az útlezárás ideje alatt nem érintik Várpalota Kenyérgyár és Kiskertek 
nevű megállókat. Az utasok eljutása az úti céljukhoz a Dankó utca – Vasút utca – Mészáros Lőrinc utca 
kereszteződésében lévő megállókban történik.  

(Északnyugat-magyarországi Közlekedési Központ Zrt. tájékoztatása) 
 

 
 
Kedves Olvasóink!  
Most, egy nagyon kedves kérésnek teszek eleget. Közreműködöm egy cikk megjelenésében, aminek érdekessége, hogy 
községünkből elszármazottak dicsérő szavait tolmácsolja. Mária, többek nevében írt, és nagy örömmel tölt el, hogy 
gondolataikat megosszák velünk. Minden pozitív visszajelzést szívesen fogadunk, hisz a falu fejlődése mögött, komoly, 
érdemi munka áll. Olvassák szeretettel! 

Winterné Holler Mónika 
 

„Az én falum 
 

Azok közé tartozom, akik valamilyen okból elkerültek a szülőfalujukból. Továbbtanulás, házasság, munkahely – 
legtöbbször ezek a tényezők határozzák meg, ha lakóhelyet vált az ember. Én a közeli Veszprémben élek családommal. 
Szüleim elvesztése óta a temető az a hely, ahova rendszeresen megyek. Szerencsére vannak rokonaim, barátaim is, így 
teljesen nem szakadtam el a falutól. 
 

Bármerre is jártam, jó volt Ősibe visszajönni, szüleimnél lejelentkezni, hogy megérkeztem. Azért is nem győzök 
hálálkodni, hogy milyen rendezett a temető. A bejárat mellett egy fiatalember ápolja a virágokat. Egy hölgy pedig olyan 
sírokat gondoz, ahova nem jönnek a hozzátartozók. 
Jól esik látni a játszóteret, a rendezett parkkal. Nagy öröm nézni az új utakat, járdákat is. 
Tetszenek a kialakított buszvárók, nemcsak esztétikusak, hanem az akadálymentes megoldással praktikusak, minden 
követelménynek megfelelnek. 
A katolikus templom és a bejárat kimondottan szép, a kikövezett út illik az épülethez. 
A minap olvastam az újságban, hogy Ősi tornatermet is kap. Tudjuk, hogy milyen fontos már kiskortól a rendszeres 
testnevelés, a sport, egészségünk megőrzése szempontjából. 
 

Nagyon örülök, hogy szülőfalum ilyen szépen fejlődik, büszke vagyok rá! 
Gondolom, ez a jó vezetésnek és az itt élők szorgalmas munkájának köszönhető. 
További sok sikert és egészséget kívánok a falu minden lakosának: 

Gröpler Eberhardné  (Palenik Mária) 
Veszprém, 2015. okt. 17-én” 
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