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„… Szép volt a múlt, várjon ragyogva rátok 

Még szebb jövő, még dúsabb jutalom, 

S ezek között, bár szerény fény gyanánt ég, 

Szeretetünk is hadd legyen ajándék.”   (Tóth Árpád) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andrási Gábor 

Andrási Gyula 

Balázs Dávid 

Barna Mónika 

Birtalan Dominika 

 

 

 

Gillich Rihárd 

Haász Kinga 

Halasi Ákos 

Kovács Kitti 

Márkus Eszter 

 

 

 

Nyári Richárd 

Pergel Dolóresz 

Pintér Dorina 

Schmidt István 

Szladovits Márk 

Tóth László 

Kedves Nyolcadikos Diákok!  

 

Az Ősi Általános Iskola szülői munkaközössége és tanáraitok elköszönnek tőletek. De ahogy a családi ház 

mindig az otthonotok, úgy ez a kis iskola is örökre a ti iskolátok marad. Ide mindig visszajöhettek, várunk 

benneteket!  

 

Sok sikert és boldog életet kívánunk! 

 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Az ünnepek az összetartozás szimbólumai. Az ünnepélyes pillanatokat családi körben, de tágabb közösségünkben 

többnyire közös beszélgetésekkel, szórakozással fejezzük be. Ilyen pillanatokat élhettünk át 2016. április 23-án, az Ősi 

Sportközpont avatásán is.  

Már hetek óta mindenki izgatottan várta, hogy végre megnézhesse, milyen új létesítménnyel gyarapodott településünk. 

Most végre minden érdeklődő számára lehetőség nyílt, hogy személyesen is végigjárhassa a tornatermeket, helyiségeket, 

és nézője, vagy aktív részese legyen a sportbemutatóknak. 

A megnyitó keretében Kotzó László polgármester köszöntötte a jelenlévőket, majd településünk országgyűlési 

képviselője, Kontrát Károly államtitkár úr mondott avató beszédet. Mindketten az összefogás fontosságát hangsúlyozták, 

s azt, hogy a most átadásra kerülő létesítmény jó példája annak, hogy az álmok valóra válthatóak, ha az álmodóik elég 

bizakodóak, tettre készek és kitartóak. 

Az Ősi Sportközpontot és az iskolát, óvodát magában foglaló épületegyüttest 

megáldotta a római katolikus egyház részéről Beke Zsolt h. esperes plébános, a 

református egyház részéről pedig Papp Gyuláné lelkész asszony. 

Az áldás után az ünnepélyes avatás, szalagátvágás következett. A szalagot, 

Kontrát Károly országgyűlési képviselő úr és Kotzó László polgármester úr vágta 

át, majd jelképesen átadták a Sportközpont kulcsait a majdani használóknak, 

melyet az óvodás gyermekek nevében Czirák Lili, az iskolás gyermekek nevében 

Nagy Dominik és a felnőtt sportolók nevében Pilka István vehetett át. Az iskolai 

célokat is szolgáló új létesítményért Vágán Zsuzsanna az Ősi Általános Iskola 

igazgatónője mondott köszönetet, míg Fekete László, Ősi község díszpolgára a mozgás, a „tiszta” sport, az erőnlét 

fontosságát hangsúlyozta beszédében.  

Verset hallhattunk Láncz Rebekától és Láncz Enikőtől, Andrási Attilánétól, majd a jelen lévők az Ősi Dalkörrel közösen 

elénekelték a Himnuszt. 

Jó volt látni azt a sok ismerős arcot, nemcsak az ősieket, de a már máshol élő régi 

iskolatársakat, sportolókat, akik erre az ünnepségre visszaérkeztek 

településünkre, hogy együtt örüljenek velünk. 

Az ünnepélyes avató után a sportpályákon sportbemutatók kezdődtek. 

Igyekeztünk minél több sportágat bemutatni, mit is ad és adhat ez a létesítmény 

sportolóinknak. A bemutatókhoz elsősorban ősi kötődésű, vagy baráti 

kapcsolatokat kihasználva környékbeli sportolókat kértünk fel. A bemutatott 

sportágak: 

 frizbi,  

 karate – a várpalotai Kyokushin Karate Klub tagjai, 

 MMA és birkózó bemutató – Magyarósi Zsolt közreműködésével, 

 kézilabda – az Ősi „Andreotti” S.E. kézilabdázói, 

 labdarúgás – a mérkőzés közvetítésében az Ősi Petőfi SK tagjai 

vettek részt,  

 kosárlabda,  

 tenisz – Jánosi Jenő és barátai,  

A sportok mellett láthattunk sorversenyt az általános iskola diákjaitól, táncot a 

Gólyafészek Óvoda, az Appril Secret Section és a Pearl Dance tagjaitól. 

 

Fergeteges sport-kavalkádot tudtunk bemutatni ezen a napon, köszönet 

mindenkinek, aki eljött és bemutatta tehetségét. Talán olyanok is mozogtak jó 

kedvvel, akik már régen tették. Csapatversenyek voltak labdarúgásban és kosárlabdában, a nyertes csapatok egy-egy 

Fekete László által dedikált labdát kaptak ajándékba.  
 

Ami nagyon fontos: találkoztunk, beszélgettünk a rég nem látott ismerősökkel, ismerkedtünk érdekes sportokkal és 

emberekkel, nagyon jól szórakoztunk. 
 

A Szervezők köszönik, azt a rengetek segítséget az Ősi Általános Iskola pedagógusainak, Vágán Zsuzsanna igazgató 

asszonynak, Katona Péter igazgató-helyettes úrnak, Vidamon Ildikónak és munkatársaiknak, akik igazi házigazdái voltak 

az avató ünnepségnek. 

Továbbá ezúton szeretnénk megköszönni minden támogatónknak, akik bármilyen formában hozzájárultak az avató 

programjának lebonyolításához, megszervezéséhez, valamint akik a sportversenyek bemutatásában voltak segítségünkre. 

 

a Szervezők nevében: Andrási Attiláné 
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2016. május 14-15-n került megrendezésre a település Falunapi ünnepsége.  

A program ünnepélyes megnyitójára május 14-én, szombaton a Művelődési Házban, 11.00 órai kezdettel került sor. Az 

ünnepség keretében köszöntőt mondott Kotzó László, Ősi község polgármestere, s az ünnepségsorozatot megnyitotta 

Talabér Márta, Várpalota város polgármestere. 

 

A megnyitó alkalmával kerültek átadásra Ősi Község Önkormányzatának Képviselő-

testülete által alapított kitüntető díjak. 2016. évben a Képviselő-testület döntése 

értelmében  

elismerő oklevélben részesült: 

 Héninger Jánosné a református egyházi közösségben Ősi községért végzett több 

évtizedes munkájáért, 

 Huber Lászlóné a katolikus egyházi közösségben Ősi községért végzett több 

évtizedes munkájáért, 

 Ősi Gólyahír Tánc Egyesület a községi rendezvényeken való rendszeres 

közreműködéséért, a település hírnevét öregbítő rendezvények szervezéséért,  

 az Ősi Dalkör a községi rendezvényeken való rendszeres részvételéért, a 

települési rendezvények szervezésében való közreműködéséért, Ősi község 

hírnevét öregbítő tevékenységéért. 

 a Vadrózsa Citerazenekar a községi rendezvényeken való rendszeres 

közreműködéséért, a település hírnevét öregbítő tevékenységéért, 

 a Vár-Top V. Bt. Ősi község közintézményeinél végzett lelkiismeretes kivitelezői 

munkájáért. 
 

Ősi Nívódíja kitüntető díjban részesült: 

 néhai Kovács Imréné a helyi civil szervezetek megalakításában, tevékenységük 

elindításában való áldozatos munkájáért, a helyi közösség szolgálatában végzett 

tevékenységének elismeréseként. 
 

„Ősiért!” kitüntető díjban részesült: 

 Hidvégi Attiláné Ősi községben végzett több évtizedes köztisztviselői munkájáért 

és a település közösségi életében való aktív részvételéért, 

 Andrási Attiláné Ősi község közéletében végzett kiemelkedő tevékenységéért, 

közösségi kezdeményezések megvalósításában, szabadidős rendezvényekben 

való észvételéért. 
 

A falunapi megnyitó keretében két, az Ősi Általános Iskolában tanító pedagógus részére 

gyémántdiploma átadására is sor került, melyet Kovács Ferencné, Rózsika néni és 

Baranyai Imre vehetett át.  

 

        

 

 

Az ünnepségen fellépett: Andrási Mónika szaxofon, Balogh Benedek szintetizátor, Horvárth Attila szintetizátor, Nyári 

Gergő vers, Rács Richárd szintetizátor, zongora. 

 

A 2016. május 15-i (vasárnapi) program a Képviselő-testület felkérésére az „Ősiért!” Egyesület szervezésében és 

lebonyolításában zajlott.  

 

Sajnos az időjárás az idei évben nem volt kegyes a programhoz. A vendégeket és fellépőiket biztonságban szerették volna 

tudni a szervezők, ezért úgy döntöttek, hogy a program a Művelődési Házban kerül megrendezésre. A falunap enapi 

programjának így több helyszínt is otthont adott.  
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9 órakor a Szépkorúak Nyugdíjas Klub megnyitotta a Közösségi Házban kiállítását, 

mely az idei évben ügyes kezű klubtársaik által készített ajándéktárgyakból, 

kiegészítőkből, használati tárgyakból állt. A kiállítás megtekinthető volt egy hétig. 

A hideg délelőttre tekintettel sajnos volt olyan előre jelentkezett vásározó, aki nem 

érkezett meg, így a nagy „vásári forgatag” elmaradt, de ettől függetlenül nagyon jó 

családias vásár alakult ki a Kultúrház udvarán. Az előre meghirdetett főzőversenyen öt 

bátor csapat vett részt, főzték a finomabbnál-finomabb, titkos receptek alapján készült 

ételeket, amelyeket a későbbiekben három fős zsűri értékelt.  

 

A Kultúrotthonban az Egyesület 10 órakor nyitotta meg a falunapi programot, mely 

után az Ősi Gólyahír Tánc Egyesület és a Vadrózsa Citerazenekar előadását, 

valamint Zayzon Csaba gyermekműsorát láthatta a közönség.   

A délutáni program a főzőverseny eredményhirdetésével kezdődött. A 

vidám főzőcsapatok boldogan vették át ajándékaikat.  
Az eredményhirdetés után Polgármester Úr átadta a Képviselő-testület Elismerő 

Oklevelét a Vár-Top V. Bt. vezetője részére, akik az előző napi ünnepélyes 

megnyitón személyesen jelen lenni nem tudtak, de a vasárnapi programra mint 

főzőverseny résztvevői érkeztek. A Bt. vezetője nagy tapsot kapott a jelenlevőktől.  

 

Az eredményhirdetés után folytatódtak színpadi programjaink. Fellépők voltak:  

 Ősi Gólyafészek Óvoda néptáncosai, 

 Várpalotai Zeneiskola növendékei, 

 Gólyafészek Óvoda tánccsoportja, 

 Pearl Dance Tánccsoport, 

 Pergel Dolóresz, 

 Birtalan Dorotea, 

 Appril Secret Section, 

 Papirovnyik Vivien,  

 Hoktezuma, 

 Zayzon Csaba, 

 The Crazy Rogues és 

 Effek együttes. 

Az idei évben a helyi tehetségek mellett bemutatkozott a Dél-Amerikából származó és 

a zenét pánsípon megszólaltató Hoktezuma együttes. Nagy sikerük volt, a közönség 

vastapssal jutalmazta játékukat. Nemcsak zenéjük, de népi öltözetük is üde színfoltja 

volt falunapi programunknak.  

Új fellépőink voltak még a The Crazy Rogues együttes tagjai. Fiatalokból álló együttes, 

akik az ír népzenét ötvözik a rockzenével. Nagyon jó, fergeteges hangulatot varázsoltak 

a Kultúrházba, a nézők nagy örömére.  

Az est végén, a falunapi rendezvény zárásaként az Effekt zenekar adott koncertet, akik 

ismételten elmondták, nagyon szeretnek Ősibe jönni, szeretik az ősi embereket, szeretnek itt zenélni.  

 

A délutánon tombolasorsolás is várta a résztvevőket, akik vásároltak tombolát, azok magánszemélyek, vállalkozások által 

felajánlott ajándéktárgyakat nyerhettek.  

A nap folyamán 11-18 óra között a falunap eredeti helyszínén, a Közösségi Ház mögötti területen megállapodás szerint a 

gyerekek és körhintát kedvelő felnőttek ingyenesen vehették igénybe a mozgó vidámpark kis- és nagy körhintáját, 

valamint a kisvasutat. A Kultúrháznál a bátrabbak pedig a rodeóbikát próbálhatták ki, amelynek igen nagy sikere volt. 

Gyermek, felnőtt egyaránt próbálkozott, ki az ügyesebb.  

A délután folyamán még Zoli Lufibohóccal hajtogathattak virágot a gyerekek, aki nagy türelemmel és szeretettel fogadta 

a gyermekek és felnőttek rohamát.  

A Pizzéria helyiségben kézműves foglalkozás és arcfestés várta a gyermekeket.   

 

A nap végén elmondható volt, hogy nagyon jó hangulatú, minden igényt kielégítő, vidám falunapi forgatagot, 

rendezvényt zárhattunk.  

Ezúton szeretnénk megköszönni támogatóinknak, akik bármilyen formában hozzájárultak a falunapi program 

lebonyolításához, megrendezéséhez.  
 

Ősi Község Önkormányzata, „Ősiért!” Egyesület 
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A tanítási év június 15-ével véget ért. A naplókat 181 tanítási nappal lezártuk. Közös munkánk eredménye ott van 

bennük, de az idén még ettől is nagyobb jelentőséggel bír, ami itt körülvesz bennünket. Megszépült épületegyüttes, színes 

tantermek, bajnoki mérkőzésekre is alkalmas sportpálya és az áhított tornaterem, aminek élmény a talajára lépni. Soha 

ennyi pénzt nem fordítottak még erre az iskolára, mint az idei tanévben. Ezúton is köszönjük mindenkinek, aki ennek 

megvalósításáért tett. 

Egy kimerítő tanév végén, fáradtan, de nagyon boldogan mondhatjuk: Büszkék vagyunk, hogy ezen túl ilyen szép 

környezetben tanulhatunk, dolgozhatunk!  

 

Emlékezzünk közösen a főbb történésekre! 

Az osztálykirándulások idei helyszínei: Fonyód-liget, Siófok, Gyenesdiás, Ajka, Balatonszárszó. Hatodikosaink és 

hetedikeseink most tértek haza az egy hetes zánkai Erzsébet táborból. 

Az ötödikeseink úszni tanultak, fejlődik a kézilabda utánpótlás, a kicsik kölyök atlétikáztak, és a csarnokavatón tökéletes 

összhangban versenyzett együtt az összes korosztály.  

Büszkék vagyunk tehetséges táncosainkra, énekeseinkre, zeneiskolásainkra, versmondóinkra, csodáltuk tanulóink szép 

rajzait. 

Sok jó helyezést hoztak tanulóink a helyi- és környező települések szaktárgyi versenyeiről: 

 a 7. osztályos Láncz Rebeka kapott arany minősítést angolból, 2. és 3. helyezéseket szavaló és nyelvtan 

versenyeken;  

 a 2. osztályos Sági Evelin a nádasdladányi és ösküi énekversenyen is 1. helyezést nyert;  

 a 4. osztályos Láncz Enikő a berhidai szavalóversenyen lett 1. helyezett; 

 az 1. osztályos Bordács Janka a hajmáskéri szavalóversenyen lett különdíjas; 

 rajzból a nyolcadikos Kovács Kitti 1. helyezett, Barna Mónika különdíjas lett; 

 nyelvtanból hoztak 2. helyezést Márkus Eszter nyolcadikos és Kőnig Hajnalka ötödikes tanulóink; 

 Schmidt Dávid 5. osztályos tanulónk angol 3. helyezéssel tért haza Nádasdladányból,  

 meserajzból a másodikos csapat (Csaplár Erika, Szalai Tamara, Tamás Natali) 2. helyezést,  

 a negyedikes csapat (Balogh Benedek, Csizmadia Sarolta, Tamás Olívia) 3.helyezést hozott haza. 

 az activity csapat szokásosan jól szerepelt, másodikak lettek (csapattagok: Büttel Flóra, Sipos Eszter, Andrási 

Krisztián, Kovács Kitti),  

 a helyi szépkiejtési verseny eredménye: Csik Balázs és Kovács Kitti I., Birtalan Dorotea és Márkus Eszter II., 

Sipos Eszter III. helyezést, Puskás Elizabet különdíjat kapott. 

 október 6-án, 23-án, március 15-én, és a Karácsonyi ünnepélyen diákjaink megint bizonyították tehetségüket!  

 humorérzéküket is megmutatták a vicces jelmezekkel és előadásokkal a farsangokon.  

 az előző tanév 6. és 8. osztályosainak országos szövegértési és matematika mérési eredménye ismét elérte az 

országos átlagot, büszkék vagyunk rájuk! 

 tanulóink ügyesen és önfeledten alkottak a karácsonyi és húsvéti játszóházakban. 

 a Gyereknapról nem is beszélve! Itt a tanulók mellett a szülők is gyermeki örömmel játszottak, versenyeztek a 

négy színes csapatban! 

 papírgyűjtéskor ismét megtöltöttünk egy egész konténert! 

 színház, korcsolya, klubdélutánok. Mi kell még? 

Szóval nem unatkoztunk, minden évszakra jutott bőven program, talán ezért telt el ilyen gyorsan ez a tanév! 

 

Néhány év végi számadat: 

Iskolánk tanulói létszáma: 128 fő, magatartási átlag: 4,2, a szorgalmi átlag: 3,9 tanulmányi átlag: 3,8, kitűnő 5 tanuló: a 3. 

osztályból Drahovszky Jázmin, a 4. osztályból Tamás Ármin, Tamás Olívia, Őri Róza, Láncz Enikő.  

 
A nyolcadikosok közül a végig kitartó szorgalmáért és jó tanulmányi eredményéért jutalmazhattuk Márkus Esztert és 

rendezvényeink színvonalának emeléséért Pergel Dolóreszt. 

Bukás csak 4 esetben volt, de szerencsére 3 tanuló javító vizsgát tehet. 

A legjobb magatartású és szorgalmú osztályunk az idén a 6.osztály lett 4,4-del.  

Megköszönöm minden támogatónknak, különösen a Szülői Munkaközösség tagjainak egész éves segítségét, azt, hogy 

szorgos, lelkes munkájukkal jelentős anyagi hátteret is teremtettek gyermekrendezvényeinkhez. 
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Ezúton is gratulálunk két nyugdíjas kollégánknak – Baranyai Imrének és Kovács Ferencnének – az idén kapott 

gyémántokleveléhez és Halász Zsuzsanna és Vidamon Ildikó kollégáknak, akik munkájuk elismeréseként  a Várpalotai 

Tankerület dicsérő oklevelét kapták. 

 

Kedves Tanulók! Eljött a pihenés ideje! Augusztus végéig igazoljuk a hiányzásotokat! Kedves Szülők! Kívánjuk, hogy 

sok szép közös családi élményhez jussanak a nyáron! A krétákat elkoptattuk, az osztálynaplókat elzártuk, kiürült az 

iskola… 

A táblákon a tanévből már csak az utolsó felirat díszeleg: V  A  K  Á  C  I  Ó  !!! 
 

Vágán Zsuzsannai intézményvezető 

 
                                                                     

  „Hívogat az iskola, Kapuját kitárja,  

                                                                              Kispajtásom gyere hát, Menjünk iskolába….” 

 
 

A gyermek élete első intézményes nevelési rendszere a bölcsőde, vagy az óvoda. Ez az első igazi próbája az önállósodás 

terén. A nap nagy részét már nem a családjával tölti, hanem barátai, játszótársai és az óvodában dolgozó felnőttek 

társaságában. Ehhez hozzá kell szokni, mindenkinek a saját, egyéni ütemében, személyisége, neveltetési stílusa és a 

szülőkkel való kapcsolata alapján könnyebb, illetve nehezebb a beszokás. Ezen a „krízisen” átjutva indulhat el a gyermek 

az óvodás játékok birodalmába, nyílhat ki előtte a világ, és válhat maga is nyitottá a világ felé.  

Az itt töltött 3-4 év alatt feladatunk a gyermekek iskolai életre alkalmassá tétele. A játékon keresztül mutatjuk be nekik a 

világot, sokféle technikával ismertetjük meg és bontakoztatjuk ki értelmi képességeiket. Segítségül hívjuk a zenét, 

programokat szervezünk, megőrizzük, megmutatjuk hagyományainkat, a mozgásra alapozunk és arra, hogy tevékenyen, 

cselekvésen keresztül érjék el a gyerekek az iskolára alkalmas képességeiket, hogy elindíthassuk őket a tanulás útján, 

kompetenssé téve az elé állított lépcsőfokok átugrására.  

A napok rohanó egymásutániságában szinte észre sem vesszük, hogy ismét eltelt egy év. Ilyenkor jó egy pillanatra 

megállni és számot vetni az elmúlt év sikereivel, netán kudarcaival. Az oviban ugyan nincsenek átlagok, helyezések, 

statisztikával kimutatható eredmények, azonban mégis mérhető munkánk eredménye, a gyerekek jókedvében, 

élményeiben.  

A kirándulások, túrák, az ünnepeink, projektjeink mind-mind arról tanúskodnak, hogy jó Gólyafészek lakónak lenni, 

ebben  a gyönyörűen felújított és nagyon jól felszerelt óvodában. 

És egyszer elérkezik a nap, amikor a kis gólyák felnőnek és kirepülnek. Az idén sem volt ez másképp, 26 kisgólya 

búcsúzott 2016. június 10-én egy vidám, játékos, rendhagyó Ovi-napon:  

Kertész Farkas Izabell,             Szűcs Mária Magdolna, 

Kiss Emese Ilona,                     Perjési Johanna, 

Szabó Zoé,                                László Dalma Kiara, 

Czirák Lili Anna,                      Horváth Dorián, 

Borbély Zsófia Hanna,              Mátyás Amina, 

Egyed Lilien,                            Kővári Panna,  

Drahovszky Zétény Péter,         Balogh Alex,  

Kemenes Márton,                      Nyári Laura,  

Horváth Hanna,                          Práger Noémi,  

Lénárt Levente,                          Báthory Balázs Noel,  

Varga Dániel,                             Székely Dominik,  

Fojtyik Margit,                           Dóra Imre Dominik,  

Kovács Melánia,                         Kovács Emília.  

Búcsúznak tőlünk, de reméljük sosem felednek Bennünket! 

 

Köszönjük a szülők egész éves támogatását, segítségét, sok sikert, kitartást kívánunk az előttük álló évekhez! A nyárra 

pedig kellemes pihenést, sok élményt és feltöltődést kívánunk minden családnak! 

                     

 „Minden nap megszűnik valami, amiért az ember szomorkodik,  

  De mindig születik valami új, amiért érdemes élni és küzdeni.”  (Herakleitosz) 

                       Lőkös Kálmánné intézményvezető 
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Bemutatkozik… 
 

Gál Gabriella védőnő vagyok, Balatonakarattyán élek, március 1. óta dolgozom 

Ősiben. 

1984-ben végeztem az Egészségügyi Főiskolán, utána 13 évet dolgoztam védőnőként 

Budapesten. Azután kisgyermekes családoknak alkottam meg és szerveztem zenés-

táncos programokat. 

 

Mindig is az volt a vágyam, hogy boldog családokban, boldog, harmóniában élő 

gyermekek nőhessenek fel, amihez szerintem nagyon fontos, hogy harmóniában 

legyenek a természettel. Úgy érzem, Ősiben megtaláltam ezt a lehetőséget. Lenyűgöz a 

falusi hangulat, az emberek kedvessége, közvetlensége, a sok fű-fa-virág, az udvarokon 

szabadon szaladgáló, családtagként élő kutyák, cicák, a kertekben kapirgáló 

szárnyasok.  

Mikor először jártam itt, megcsodáltam a rengeteg gólyafészket. Azóta megérkeztek a fészkekbe a gólyák és már 4 

kisbabát is hoztak.  

 

Köszönöm a kedves fogadtatást a Polgármester Úrnak és minden kollégájának, az egészségügy képviselőinek, - 

különösen Évának, az ősi nyugdíjas védőnőnek, aki 35 éves helyi tapasztalatával folyamatosan segíti munkámat -, az 

óvoda, az iskola és a családsegítő szolgálat munkatársainak és leginkább a családoknak, akik beengedtek otthonaikba és 

megosztják velem örömeiket és megoldandó problémáikat is. 
 

Szeretettel várok én is mindenkit a Védőnői Tanácsadóban. Szívesen segítek, amiben tudok. 
 

Csecsemő és kisgyermek tanácsadás/ kedd: 9-11 óra           Várandós és nővédelmi tanácsadás/ kedd: 13-15 óra 

A hét többi napjára időpont egyeztetés a 496 170-es telefonszámon  lehetséges. 
 

Gál Gabriella 

 

 
 

Tisztelt Ingatlanhasználók!   

 
Az idei évben folytatódik a hulladékgazdálkodási közszolgáltatás átszervezése. Legfontosabb 

lépésként meghatározásra került az állami közfeladat és ennek következtében elkezdődött az állam szerepvállalása a 

tevékenységek megszervezésében. Megalapításra került a Nemzeti Hulladékgazdálkodási Koordináló és Vagyonkezelő 

Zrt. (NHKV Zrt.) melynek feladata az állami szerepkör gyakorlati végrehajtása, így a közszolgáltatási díjak beszedése, 

kintlévőségek kezelése is. 

A 2016. április 1-jét követő teljesítések esetén a jogszabály előírása alapján a közszolgáltatók nem számlázhatnak 

közszolgáltatási díjat az ingatlanhasználók, gazdálkodó szervezetek és intézmények felé. A díj számlázására kizárólag az 

NHKV Zrt. jogosult. 

Azon partnereink – intézmények, gazdálkodó szervezetek, társasházak, lakásszövetkezetek –, akik eddig havonta fizették 

a díjat, már eddig is tapasztalhatták, hogy a márciust követő időszakokra nem kaptak számlát, hasonlóan a II. negyedév 

esetén a negyedéves elszámolásban lévő ingatlanhasználók is. Sajnos a számlázásra jogosult szervezet informatikai 

fejlesztése csúszásban van, ezért bizonytalan ideig a számlák nem kerülnek kiküldésre. 

Társaságunk az NHKV Zrt-vel együttműködve azon dolgozik, hogy a számlázás folyamatossága a megszokott rendben 

mielőbb folytatódhasson. Igyekszünk átmeneti megoldást találni arra, hogy a havi és negyedéves számlák továbbiakban 

ne késsenek, megelőzve ezzel azok torlódását és a közszolgáltatási díjak jelentősebb összegűre növekedését. 

Kérjük Önöket, hogy számítsanak a hulladékgazdálkodási közszolgáltatási számlák eddig elmaradt részének várhatóan 

július-augusztus hónapokban való megérkezésére. A számlával együtt az NHKV Zrt. megadja a kellő tájékoztatást is a 

további teendőkkel kapcsolatban.  

Reményeink szerint ezt követően a számlázás a szokott rendben és időszakok szerint történik. 

Egyben felhívjuk figyelmüket, hogy a közszolgáltatáshoz nem kapcsolódó egyéb szolgáltatások (pl. bérleti, mozgatási, 

edényjavítási díjak) jogosultja továbbra is a Depónia Nonprofit Kft., mely szolgáltatások az informatikai átállást követően 

– az elmaradt hónapokkal egy összegben – kerülnek kiszámlázásra. 

Kérjük tájékoztatásunk elfogadását, megértését és köszönjük türelmüket! 

Tisztelettel: Depónia Nonprofit Kft. 
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Ősi Petőfi Sportkör 
 

Lezárult a 2015-2016-os labdarúgó bajnokság. Két csapatunk volt érdekelt a Veszprém megyei másodosztályú 

bajnokságban (ifi, felnőtt), míg egy a Fejér megyei öregfiúk bajnokságban. 

Ifjúsági csapatunk gyengébb kezdést követően kiegyensúlyozott teljesítményt mutatott, a tabella hetedik helyéről sosem 

tutak előrébb lépni, viszont a nyolcadik helyről lejjebb se csúsztak. A bajnokság végére 32 ponttal a tizennégy csapatos 

bajnokságban a nyolcadik helyen végeztek. Az együttes legeredményesebb játékosa Posnyák László lett 17 góllal. 

Felnőtt együttesünk is hasonlóan kezdett, mint ifi csapatunk. A rossz kezdést követően az utolsó helyre zuhant a csapat, 

de hamar összeszedték magukat a játékosok és tavasszal ismét a dobogós hely legfelső foka volt a cél. Ám két együttes is 

jobbnak bizonyult, Tihany és Magyarpolány után 48 ponttal a harmadik helyen végeztünk. Legeredményesebb 

játékosaink Steigler Ferenc és Balogh Ádám volt 10-10 góllal. 

Öregfiúk csapatunk idén másodszor vett részt a 

Fejér megyei öregfiúk bajnokságban. Ők viszont 

jól kezdték a rajtot, pár fordulón át a tabella elején 

álltak, majd fokozatosan csúsztak vissza a 

középmezőnybe. Végül az ifistákhoz hasonlóan a 

nyolcadik helyen zárták a bajnokságot 31 ponttal. 

A legeredményesebb játékos Simon Róbert lett 14 

góllal.  

Június 11-én tartotta a sportkör a hagyományos 

évadzáró bankettjét, ahol kiosztásra kerültek az 

oklevelek, érmek, kupák és egyéni díjazások. A 

legeredményesebb játékosok mellett külön díjat 

kapott az ifi és a felnőtt csapat legjobbjának 

választott játékosa is – Nyevrikel Szabolcs és 

Szöllősi József. 
 

A nyári pihenő után augusztusban kezdődik újra a bajnokság, de már július 9-én Hajmáskéren lép pályára felnőtt 

csapatunk egy nagypályás torna keretein belül, ahol két mérkőzést is játszanak a játékosok. Majd július utolsó hétvégéjén 

kerül megrendezésre a Szili-Hidvégi emléktorna is, amely bajnokságra való felkészülés megkezdése is egyben.  
 

Köszönjük mindazoknak, akik egész évben támogatták és segítik a klub működését, illetve szurkolóinknak, akik meccsről 

meccsre buzdítják játékosainkat! 

Sportbaráti tisztelettel: Balogh Ádám, Tüttő János 
 

 
 

Ősi „ANDREOTTI” S.E. 
 

Női kézilabda csapatunk a Veszprém megyei kézilabda bajnokság 2015-

2016. évi versenykiírásában a 8. helyezést érte el. 18 mérkőzésen 5 pontot 

szerezve, 401 gólt dobott, míg 512 gólt kapott. A csapat legeredményesebb 

játékosa Ujvári Zsuzsanna, aki 104 gólt dobott. Férfi csapatunk 11 csapat 

közül 5. helyen végzett a tabellán. 20 mérkőzésen 22 pontott gyűjtöttek, 

630 gólt dobtak és 622 gólt kaptak. Veszprém megye gólkirálya 

csapatunkból Nagy András lett, 200 góllal. 
  

Utánpótlás 11 éves lány csapatunk a 8. helyezést érte el. A góllövő listán 

Kerék Csenge 3. lett. Kisiskolás bajnokságban (U10) kis csapatunk a 

középmezőnyben végzett. Ebben a korosztályban Kerék Csenge lett a 

gólkirály, összesen 40 mérkőzést játszott és 35 gólt dobott.  
 

Utánpótlás korú csapataink jól szerepeltek, büszkék vagyunk rájuk.  
 

Továbbra is várjuk a jelentkezőket! Augusztustól újra indul a toborzó! 

Horváth Zoltán 
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TISZTELT INGATLANTULAJDONOSOK, LAKOSOK! 

 
Az élelmiszerláncról és hatósági felügyeletéről szóló 2008. évi XLVI. törvény 17. 

§ (4) bekezdés szerint „a földhasználó köteles az adott év június 30. napjáig az 

ingatlanon a parlagfű virágbimbójának kialakulását megakadályozni, és ezt 

követően ezt az állapotot a vegetációs időszak végéig folyamatosan fenntartani.” 

 

A parlagfű magvai tömegesen csíráznak, virágzásának ideje zömmel július. A 

parlagfű irtása történhet mechanikai eszközökkel (pl: gyomlálás, kapálás, 

kaszálás), a kézi gyomlálás és kapálás teljes mértékben eltávolítja a parlagfüvet. 

Az évi többszöri, 2 cm magasságban elvégzett kaszálás, valamint a korszerű gyomirtó szerekkel végzett védekezés is 

eredményes. 

Fenti rendelkezés betartását belterületen a település jegyzője, illetve a Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, külterületen 

a körzeti földhivatal a megadott határnap elteltével folyamatosan ellenőrzi. A védekezés elmaradása esetén az 

élelmiszerlánc-felügyeleti szerv hatósági eljárást kezdeményez a mulasztóval szemben. 

Belterületen a jegyző hatásköre a parlagfüves ingatlanokon a helyszíni szemlét megtartani, majd a parlagfű észlelése 

esetén az azonnali közérdekű védekezést elrendelni. A közérdekű védekezés költsége és az egyéb, járulékos költségek az 

ingatlantulajdonost terhelik.  

Aki kötelezettségének az előírt határidőn belül és felszólításra nem tesz eleget, a törvény 60. § (1) bekezdés c) pontja 

alapján – többször is kiszabható – növényvédelmi bírsággal sújtható, melynek összege a gondozatlan terület nagyságától 

függően 15.000 Ft-tól 5.000.000 Ft-ig terjedhet. 

A bírságot és annak kamatát adók módjára a Nemzeti Adó és Vámhivatal hajtja be. 

 

Ezúton kérünk minden földhasználót, hogy a lakosok egészsége érdekében végezzék el területeik 

gyommentesítését, ápolását, valamint gondoskodjanak ennek folyamatos fenntartásáról.  

         

Polgármesteri Hivatal 
 

 
 

Nyitott festőműhely 
 

Értesítjük a kedves lakosságot, hogy a festőműhely próbaképp bevezeti a „Nyitott 

festőműhely” programját. A program keretében a meghirdetett időpontban a műhely nyitva 

áll minden érdeklődő előtt. Megtekinthető a festés menete, részt is lehet venni a festésben. A 

továbbiakban pedig saját alkotása is lehet annak, akit érdekel, kedvet kap a festészethez, és 

elég kitartó szorgalommal dolgozik.  

 

A következő alkalom: 2016. július 25. (hétfő) 15.00 – 19.00 óra között a Közösségi 

Helyiség alkotótermében (Ősi, Kossuth L. u. 117.).  

A program minden hónap utolsó hétfőjén kerül megrendezésre. (Az időpont változás jogát az Alkotóműhely fenntartja).  

A foglalkozásra a meghirdetett 15.00 és 19.00 óra között bármikor be lehet kapcsolódni.  

 

A foglalkozás a lakosság részére ingyenes. Amennyiben eszköze van a festészethez, azt kérem, hozza magával.  

 

Érdeklődni Kerekesné Erzsike 06-20/828-0489, 88/496-416 telefonszámokon lehet.  

 

Mindenkit várok nagyon sok szeretettel: 

Kerekesné Erzsike 

 

Tájékoztatjuk a tisztelt étkezőket, valamint az óvodába járó gyermekeket és szüleiket, hogy a Gólyafészek 

Óvoda és Egységes Óvoda-Bölcsőde, valamint az intézményhez tartozó konyha nyári zárva tartásának 

időpontja: 2016. augusztus 1. napjától 2016. augusztus 26. napjáig tart. Az első munkanap: 2016. 

augusztus 29. (hétfő) 
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Tájékoztatás adóhátralékok behajtásának megkezdéséről 
 

Tájékoztatjuk tisztelt lakosainkat, hogy adóhatóságunk a nyilvántartásában szereplő adóhátralék 
állományt áttekintette, az Önkormányzat adókintlévőségeinek behajtását megkezdi.  
Annak érdekében, hogy az adótartozással érintettek hátralékukat önkéntes teljesítéssel is rendezhessék, 
a végrehajtási intézkedések foganatosítása előtt minden olyan ügyfelünk részére külön felszólítást 
küldtünk, akiknek adószámláján egy éven túli adóhátralékot tartunk nyilván. Az értesítés az adótartozás 
összegét adónemenként tartalmazza. 
 

Felhívjuk figyelmüket, hogy a lejárt határidejű tartozás esetén a behajtás foganatosításának nem 
feltétele az ügyfél felszólítása. 
 

Amennyiben az adózó fizetési kötelezettségét nem teljesítette, a befizetési határidők letelte után 
(magánszemélyek kommunális adója és gépjárműadó: adóév március 15. és szeptember 15. napja, 
iparűzési adó: adóév május 31.) a végrehajtás megindítható. A fizetési határidőn túli befizetés késedelmi 
pótlék keletkezését (napi kamatszámítás) vonja maga után 
Adóhatóságunk a végrehajtást elsősorban munkabérből, nyugdíjból való letiltással, illetve folyószámlára 
való inkasszó kezdeményezéssel érvényesíti.  
Gépjárműadó hátralék esetén a gépjármű forgalomból kivonásának kezdeményezése iránti 
intézkedéseket megtesszük. 
 

Amennyiben tartozásuk rendezését igazolják, a befizetést igazoló iratot az adóhatóságnál bemutatják, a 
végrehajtási eljárás nem kerül megindításra, a megkezdett intézkedést visszavonjuk. 
További információ: Szügyi Lívia Gyöngyi ügyintéző, 88/496-192, 88/496-372, 19. mellék 

 
Önkormányzati Adóhatóság 

 

 
 
Az „Ősiért!” Egyesület szeretettel meghívja Önt és családját 2016. július 30-án (szombat) 11.00 órától a Közösségi 

parkban (Ősi, Kossuth L. u.) megrendezésre kerülő „Játékfesztivál – Együtt a család” elnevezésű játékos 

programjára.  
 

Program: 

11.00 óra Megnyitó, játékos vetélkedők 

17.00 óra Mézengúzok együttes koncertje 

18.00 óra Eredményhirdetés 

 

Mindenkit önfeledt szórakozásra hívunk az Egyesület tagjai által elkészített 

népi játékokkal, melyet mindenki saját – és játszótársai – örömére kipróbálhat. 

12.00 – 18.00 óra között ingyenesen használható a Szumó – Bungge-run – 

varázslabda 

A program ideje alatt játszóház, arcfestés, büfé. 

Játékos vetélkedőnkre várjuk családi, baráti társaságok jelentkezését, akik 

szívesen játszanak, nevetnek együtt! Jelentkezni lehet 2016. július 27-ig 

(szerda) osiertegyesulet@gmail.hu címen, az Egyesület facebook oldalán, 

személyesen az Egyesület tagjainál csapatnév és csapatlétszám megjelöléssel. 
 

Szükség van az együtt játszásra, a közösen, jó hangulatban eltöltött délutánokra. Legyünk ezen a napon egy kicsit 

mind gyerekek!  

Játszunk együtt!             Minden program ingyenes!                        Mindenkit szeretettel várunk! 
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