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Petőfi Sándor: Ősz elején 
 

Üres már a fecskefészek 

Itt az eszterhéj alatt, 

Üres már a gólyafészek 

Tetejében a kéménynek... 

Vándor népe ott halad. 

 

Ott a messzeség homályin, 

Ott az égnek magasán. 

Látom még, mint kis felhőket, 

Vagy már nem is látom őket? 

Csak úgy képzelem talán. 

 

Elröpülnek, elröpülnek, 

Tavasz s nyár vendégei, 

És őket már nemsokára 

A kertek s mezők virága 

S a fák lombja követi. 

 

Mint szeszélyes hölgy, a mennybolt 

Majd borul, majd kiderül. 

Ajka még mosolyog, s szemébe 

Könny tolúl... ennek sincs vége, 

S ajkán újra mosoly ül. 

 

Bús mosolygás és vidám könny! 

Csodálatos keverék. 

Észrevétlen karon fogja 

És egy más világba vonja 

A merengés emberét. 

 

Órahosszat elmerengek, 

És ha egy elejtett tárgy 

Vagy harang, amely megkondul, 

Fölriasztott álmaimbul: 

Elmém, nem tudom, hol járt? 

 

 
 

Az ENSZ közgyűlése 1991-ben nyilvánította október 1-jét az Idősek Világnapjává. Az ő tiszteletükről szól ez 

az ünnep, s hogy elmondhassuk: szükség van rájuk, bölcsességükre, tudásukra, élettapasztalatukra. S kell ez az 

ünnep, hogy megköszönhessük, hogy felneveltek, útnak indítottak bennünket az ÉLET útján. Köszönjük a sok 

jót, vidámságot, gyengédséget, szigort, ölelést.  

 

Ezúton az újság hasábjain is tisztelettel köszöntjük szépkorú lakosainkat! 

 

Ősi Község Önkormányzata szeretettel várja 65 év feletti lakosait   
 

2016. november 18-án (péntek) 15.00 órai 
 

kezdettel az Általános Iskola éttermében megrendezésre kerülő Idősek napi ünnepségre. 

Megbecsülését, köszönetét Önkormányzatunk ez úton is szeretné 

kifejezni időskorú lakosai felé. 

 

 

 

 
 

 

ŐSI KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATÁNAK LAPJA 
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Tájékoztató a Képviselő-testület jelentősebb döntéseiről 
 

Képviselő-testületünk legutóbbi tájékoztatónk óta 

megtartott ülésein az alábbi, jelentősebb kérdéseket 

tárgyalta, a következő nagyobb jelentőségű 

döntéseket hozta: 

Önkormányzati utak forgalmi rendjének felül- 

vizsgálata: 2016. július 7-i ülésén, majd október 10-

i ülésén tárgyalta a képviselő-testület e témát. Fő cél, 

hogy a település lakosai az önkormányzat útjain 

biztonságosan, zavartalanul közlekedhessenek. 

Megkeresésünkre 23 lakossági vélemény érkezett, a 

képviselő-testület ezek tartalmát megismerte, 

melyek figyelembe vételével egy átfogó javaslat 

került a testület elé az október 10-én a település 

önkormányzati közútjaira (a Kossuth Lajos, Ladányi 

és Rózsa utcák nem e körbe tartoznak) 

kidolgozottan. Az e döntéshez kapcsolódó költségek 

felmérését követően a forgalmi rendre vonatkozóan 

ismételten előterjesztés kerül a képviselő-testület 

elé, várhatóan a testület novemberi ülésén.  

Fejlesztések a Gólyafészek Óvodában, és az 

intézményhez tartozó konyhán: A július-augusztus 

havi üléseken hozott döntések nagy része az óvoda 

és a konyha fejlesztéséhez kapcsolódó nagyobb, 

építéssel járó munkákra vonatkozó döntések voltak. 

Belső átépítéssel az egyik csoportszoba területe 

kibővült, nagyobb teret kaptak a játékhoz a kicsik. 

Az átalakítás 640.000,- Ft kiadással járt. A 

kivitelező a Vár Top V. Bt. volt. 

Megvalósult novemberre az óvoda épület 

bejáratához vezető járda térkő burkolattal 

történő ellátása mostanáig kb. 500.000,- Ft 

értékben, a picik és a szülők intézménybe való 

bejutását megkönnyítve. Szintén lezajlott az óvoda 

terasz burkolatának helyreállítása is, mely 

900.000,- Ft költséggel járt.  

Az átgondolt óvodai gazdálkodás lehetővé teszi, 

hogy a testület 567.000,- Ft-ot biztosítson kiváló 

minőségű udvari fejlesztő játék beszerzéséhez.  

A főzőkonyha szennyvízhálózatra való 

csatlakoztatása szinte évtizedek óta húzódott, 

tanévkezdésre azonban ez is megvalósulhatott, 

3.579.000,- Ft költséggel. A Kiss-MÉ 

Épületgépészeti Kft. megbízásával a csatlakozáshoz 

szükséges tervezési, kivitelezési, engedélyezési 

munkák elkészültek, zsírfogó berendezés került 

beépítésre. A konyha szinte valamennyi 

helyiségében bontani és átalakítani kellett a 

szennyvízelvezető rendszert, a korábbi egy elvezető 

ágat kettébontva lehetetett a csatornahálózatra való 

rácsatlakozás feltételét, a zsírfogó berendezés 

beépítését megvalósítani.  

A főzőkonyhán új eszközök beszerzése (főzőüst, 

gázzsámolyok, nagy teljesítményű konyhai gépi 

eszközök) jelent még nagy feladatot az év hátralévő 

felében, melyhez a képviselő-testület október havi 

ülésein 4.226.000,- Ft fedezetet biztosított.  

Megújul a konyha étterme: az új étkezőbútorok, 

asztalok, székek a napokban kerülnek szállításra, 

ezek költsége 489.000,- Ft. Az étterem falára új, 

mosható burkolat került, 115.000,- Ft 

felhasználásával. Új függönyök kerülnek a 

megszépült helyiségbe.   

Sportközpont működtetése: Új feladatai 

jelentkeznek Önkormányzatunknak a Sportközpont 

fenntartására és üzemeltetésére vonatkozóan, mely 

valamennyi testületi ülésen tárgyalt témakör. A 

Képviselő-testület célja, hogy minél többen 

használhassák az épületet, főként a helyi lakosok 

számára a sportolás lehetősége mindig rendelkezésre 

álljon. Régi célja volt az Önkormányzatnak, hogy az 

Ősi Általános Iskolába járó gyerekek megfelelő 

körülmények között tornázhassanak, mely most 

megvalósult. Ennek ellenére a Sportközpont 

fenntartásának valamennyi költsége az 

Önkormányzatot terheli. A fenntartási és 

működtetési költségek biztosítása 2016. évben 

várhatóan kb. 3.000.000,- Ft kiadást jelent majd.  

Számolni kell azzal is, hogy szükséges a használat 

kapcsán felmerülő hiányosságok, módosítások 

költségeit fedezni (pl. bútorzat, felszerelési tárgyak 

beszerzése). A képviselő-testület jóváhagyta 

képviselői indítványra azt a költségvetésen belüli 

átcsoportosítást, mellyel bútorzat beszerzésére 

500.000,- Ft került tervezésre. Az Ősi Sportközpont 

21.30 óráig való használata az Általános Iskola 

közreműködésével hétköznapokon megoldódik, 

azonban a hét végi működtetés érdekében gondnokot 

foglalkoztat az Önkormányzat. Mérlegelve a 

költségeket döntött a testület a bérleti díj 

bevezetéséről, mely döntését következő ülésén 

módosította, a helyi igénybe vevőket mentesítve a 

fizetési kötelezettség alól. A létesítmény igénybe 

vételének lehetőségét külön cikkünk részletezi. 

Sportpark építésére vonatkozó pályázat 

benyújtása: 2 db „D” típusú sportpark építésére 

vonatkozó pályázat benyújtásáról döntött a Testület 

a Nemzeti Szabadidős Egészség-Sportpark 

Programra, a pályázat benyújtási határideje 2016. 

augusztus 15. volt. Az elbírálás még folyamatban 

van. A parkok a labdarúgó-pálya és a játszótér 

mellett kerülnének megépítésre. 

Az adósságkonszolidációban részt nem vett 

települési önkormányzatok fejlesztéseinek 

támogatására való pályázatbenyújtásáról augusztus 

havi ülésén döntött a Képviselő-testület, összesen 

44.000.000,- Ft pályázati összegre.  
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A pályázatban 25 MFt került megjelölésre igazgatási 

tevékenységet szolgáló épület felújítása, 6 MFt 

járdafelújítás (Kossuth Lajos utca páratlan oldal a 

Béke utca kereszteződéstől a Ladányi út felé), 5 MFt 

a Kossuth L. u. 117. szám alatti közösségi ház 

felújítás, 8 MFt a településrendezési eszközök 

felülvizsgálata céljára. A miniszteri döntés 2016. 

november 16-án kihirdetésre került, 

Önkormányzatunk a pályázott összeget elnyerte. 

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati 

Ösztöndíjpályázat: A 2017. évi fordulóhoz való 

csatlakozásról szeptemberi ülésén döntött a testület. 

A pályázatokat módosított határidővel 2016. 

november 15. napjáig lehetett benyújtani, a Testület 

december 15-ig hozza meg majd döntését.  

Szociális tűzifa pályázat: Szeptemberi ülésén 

döntött a testület a pályázat benyújtásáról, melyen 

63 erdei köbméter tűzifa vásárlásához 1.120.140,- Ft 

támogatást nyertünk el. A kiosztást szabályozó 

rendelet a november 7-i ülésen elfogadásra került. A 

tüzelőanyag megrendelése folyamatban van. Az 

igények benyújtásának lehetőségéről hirdetmény 

útján részletesen tájékoztatjuk majd lakosainkat.  

Pályázat benyújtása informatikai fejlesztésre: 
2016. évtől új, egységes elektronikus rendszer kerül 

bevezetésre a közigazgatásban, mely jelentős 

informatikai és szakmai felkészültséget követel meg. 

A helyi adók és a gazdálkodás területén a 

rendszerben 2017. január elsejétől, az iratkezelés és 

a hagyatéki eljárás tekintetében 2018. nyarán 

várható a csatlakozás. A Képviselő-testület a 

szeptemberi és októberi ülésén foglalkozott e 

témával, döntött a „Csatlakozási konstrukció az 

önkormányzati ASP rendszer országos 

kiterjesztéséhez” tárgyú KÖFOP-1.2.1-VEKOP-16 

kódszámú pályázat benyújtásáról, 6.000.000,- Ft 

pályázati összeg vonatkozásában.  

Temető önkormányzati tulajdonba vétele: 

Szeptember havi ülésén tárgyalta a Képviselő-

testület az Ősi Római Katolikus Plébánia 

tulajdonában lévő Ősi, 599 hrsz-ú ingatlan 

11232/22396 tulajdoni hányadának térítésmentes 

önkormányzati tulajdonba vételére vonatkozó 

felajánlását. A temető másik tulajdonosát, a 

Református Egyházat Önkormányzatunk 

megkereste, arra vonatkozóan, hogy kívánja-e a 

temetőben lévő tulajdonrészét az Önkormányzatra 

átruházni. A helyi egyházi közösség ülésén e 

kérdést tárgyalta, tájékoztatásuk szerint át kívánják 

adni  önkormányzati tulajdonba a temetetőt, ehhez 

azonban a felettes egyházi szervek hozzájárulását is 

meg kell várni. 

A temetők fenntartásának, üzemeltetésének 

követelményeit jogszabályok írják elő, melyeknek 

való megfelelés jelentős költségekkel és bonyolult 

adminisztrációval jár. A temető rendben tartását, az 

áram- és víz biztosítását jelenleg is az 

Önkormányzat végzi, a ravatalozó épület az 

Önkormányzat tulajdona. Mivel a temető nem 

önkormányzati tulajdon, ez az önkormányzat 

számára új ravatalozó építésének lehetőségét 

korlátozza, pályázati forrás igénybe vételét 2016. 

évben nem tette lehetővé. 

 

 
 

 

 

 

 

In memoriam  

dr. Bogárdi László 
 

Tisztelettel búcsúzunk 1998-2006-ig Ősi község Önkormányzatának polgármesteri 

tisztségét betöltő dr. Bogárdi Lászlótól, aki 2016. október 17. napján súlyos 

betegség következtében elhunyt.  

Mint településünk állatorvosát, polgármesterségét megelőzően, több évtizedes 

munkásság kötötte Ősihez, neve a gazdálkodó, állattartó ősiek számára ma is 

ismerősen cseng. A közéletben meghatározó személyiség volt, a református 

egyházközösség köztiszteletben álló tagja, az Ősi Harangszó Alapítvány egyik 

alapítója.  

A közösen megélt mindennapokat felelevenítve most e néhány sorral, családjával és 

szeretteivel, barátaival együtt érezve örökre búcsút veszünk.  

Ősi Község Önkormányzata 
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Idén is értéket teremtettünk 

 
2016-ban is folytatódott az öt évvel ezelőtt megkezdett járda-

felújító programunk. A közfoglalkoztatásban résztvevő 

dolgozók munkájának eredményeként idén a Dózsa György 

utca páros oldalán szépült meg a gyalogjárda. Bízunk benne, 

hogy a közel egy kilométer hosszban felújított, megszélesített 

járdán a jövőben biztonságosabbá és kényelmesebbé válik 

majd a gyalogos közlekedés.  

Köszönjük a Dózsa György utcai lakosok segítségét (az áram 

és a víz biztosítását), türelmét, és figyelmességét!  

Köszönjük a „járdaépítő brigád” tagjainak (Feka Lajos, 

Bányász János, Lukács Tamás, Vas Gyula, Balogh József és 

Szabó Imre) lelkiismeretes munkáját, mellyel idén is 

maradandó értéket teremtettek! 

 

 

 

Új buszvárókkal gyarapodtunk 

 
 

A nyár folyamán ismét új buszvárókkal gyarapodott településünk. Ezúttal a 

Kossuth Lajos utca páratlan oldalán, a Béke utca és a Rózsa utca 

kereszteződéseinél lévő buszmegálló környezetét tettük szebbé és kulturáltabbá.  

A másfél milliós fejlesztés hiánypótló volt, hiszen a Nádasdladány 

(Székesfehérvár), illetve Berhida (Veszprém) irányába utazni szándékozó 

diákok és felnőttek eddig a szabad ég alatt - sokszor esőben, hóban, szélben, 

vagy éppen tűző napsütésben - várták az aktuális járatot.  

Az új buszvárók nem csupán kényelmesebbé, kulturáltabbá teszik az utazás 

körülményeit, de nagymértékben hozzájárulnak a szép és korszerű településkép 

kialakításához is. Terveink szerint a következő évben folytatjuk, illetve 

befejezzük a buszvárók cseréjét.       

 

Kotzó László polgármester 

 

 

Ilyen volt a Dózsa 

György utca 

… és ilyen lett. 

Nyáron megújult, szebb, szélesebb, 

és biztonságosabb lett a „Kis-köz” 

gyalogjárdája. Hamarosan elkészül 

az átjáró világítása is. 

Vége a pocsolya-kerülgetésnek! 

Mostantól már „száraz lábbal”, új, 

térkövezett járdán közelíthető meg 

az óvoda.  

Az önkormányzati utak védelme 

érdekében padkanyesést végeztünk 

a Séd és a Templom utca kritikus 

szakaszain. 
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Mezőgazdasági területeken lévő utak használata 
 

A zártkerti és külterületi utak használatával kapcsolatban felhívom figyelmüket az alábbiakra: 

Tapasztalható, hogy az utak nagy részét a szomszédos mezőgazdasági területek használói „elszántották”, azt kisajátítva 

mezőgazdasági célra kezdték használni, az utak vonalvezetését önkényesen megváltoztatták. Ezzel akadályozzák a 

gazdálkodók közlekedését, mások mezőgazdasági tevékenységét. Felhívjuk figyelmüket, hogy a jogsértő magatartás 

megszüntetése érdekében birtokvédelmi eljárás kezdeményezhető. Kérjük, hogy a mezőgazdasági művelés során a 

gazdálkodásukat területhatáraikon belül folytassák! 

A település földútjainak jelentős részén tapasztalható a kijárt barázdákban inert hulladék, építési bontási törmelék 

lerakása. Felhívom figyelmüket, hogy az illegális hulladéklerakás jelentős összegű bírsággal sújtható, a hulladékot 

lerakó annak eltávolítására, hulladéklerakó helyre való szállítására kötelezhető. Amennyiben a lerakott hulladék 

egyéb kárt, balesetet okoz, pl. a közlekedő gépjárművekben, abban az esetben a hulladékot lerakó kártérítési felelőssége is 

fennáll. Bár a szabályos hulladéklerakás költségekkel jár, az alkalmazható szankció ennek többszöröse. Amennyiben a 

későbbiek az út felújítására, karbantartására kerül sor, a lerakott hulladék ezt is akadályozhatja. 

Balesetveszélyt jelent az őszi időszakban a földutakról kiforduló mezőgazdasági gépek sárfelhordása. Felhívjuk a gépek 

tulajdonosait, hogy a felhordott sár, kavics eltávolításáról a közlekedők biztonsága érdekében gondoskodjanak! 
 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 

 
 

Bemutatjuk… 

A lövészbajnok… 
 

Riportalanyom egy titokzatos, 

csendes úriember, akit nagyon 

nehéz volt rávennem erre az 

interjúra, hisz szakértelmét csak 

szerénysége múlja felül.  

Nyitrai Józsefet nem biztos, 

hogy mindenki ismeri hisz falunk 

egyik félreeső szegletében él 

párjával, pedig az újonnan 

elkészült árkaink kimérését, 

szintezését is az Ő önkéntes munkájának köszönhetjük. A 

riport apropója most nem önkéntes tevékenysége, hanem 

egy világbajnokság, amit itt Magyarországon rendeztek 

és Ő, 3 arany két bronz és egy ezüstéremmel végzett.  

Mióta tart ez a szenvedély?  

Melyik? A fegyverrel kapcsolatos, vagy a sportszerű 

lövészet?  

Kezdjük a fegyverekkel.  

Gyermekkorom óta.  

Gondolom, csúzli, légpuska…  

Igen, majd a feketelőpor… Az elöltöltős lövészettel én 55 

évesen ismerkedtem meg, pár év múlva, mikor már kicsit 

jobban ment, elkezdtem versenyezni. Effektíve, most már 

12 éve versenyzek.  

Szerelem első látásra ez a sport?   
Nem igazán, az érdeklődés. Nem csak a szépsége, inkább 

a működése érdekelt. Az, hogy azt az ólom lövedéket, 

amit mi öntünk, a célba juttassam az általam kimért lőpor 

adaggal, megfelelő fojtással, számomra kihívás. 

Mennyien versenyeznek az országban?  
Több mint 600 

vizsgázott 

lövész van, 

hazai 

versenyeken 

30-50 fős a 

részvétel, 

nemzetközike

n 4-8 fős általában a Magyar Válogatott. 

Milyen győzelmei voltak?   
Számos EU ligán, Országos Bajnokságon, Európa 

Bajnokságon, Világ Bajnokságon nyertem már, de ez a 

mostani VB volt a csúcs. 

27.Elöltöltő Fegyveres Világbajnokság, Sarlóspuszta. 

1934-ben, 82 éve volt utoljára Magyarországon 

Világbajnokság. 26 ország, 350 lövész állt lőállásba. A 

lőtér önerőből, részben saját kezünkkel épült, a 

versenyelőírásoknak megfelelően. 

Milyen volt a bajnokság?   
Egy ilyen nemzetközi 

versenynek fantasztikus 

hangulata van. A megnyitón 

minden ország táblával, 

zászlójával vonult fel, mint 

az olimpián. Egy magyar hagyományőrző csapat ’48-as 

ruhában csatát imitált, és a lőporfüst, annak illata 

felejthetetlen. A Litéri néptáncosok tánccal és élőzenével 

köszöntötték a versenyzőket. A lőtér is különleges volt, 

pusztai jellege, a terület, a homok, a közlekedés lovas 

kocsival, a külföldi versenyzőknek hatalmas élmény volt. 

71 lőállásban minden szám 30 percén keresztül dörögtek 

a különféle fegyverek, 

Sokszor a füsttől alig 

lehetett látni. 

Pisztollyal 25m, 

puskával 50 és 100m 

volt a lőtávolság. 

Megjegyezném a 10-

kör 5 cm átmérőjű.  A 

versenyzők amatőr 

versenyzők, tanár, bolti 

eladó, tűzszerész, 

építész..., szinte fel 

sem lehet mérni. 

Egyszerű elhívatott 

emberek. 
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82 év után újra, és ötször szólt a Magyar Himnusz! 

Ezt elmondani, amikor fenn áll az ember a dobogó 

legmagasabbikán, és élőzenével szól a Himnusz, még 

most elhomályosodik a szemem, lúdbőrözök. Kevesen 

voltunk magyarok, de énekeltünk, ahogy kifért. 

Vannak különleges elvárások?   
Gattysburg Hadi puska számban az előírás: korhű ruha, 

uniformis, fegyver, tartás. 100m távolságra nyílt 

irányzékkal, állva, tölténytáskából való töltéssel kell lőni. 

Természetes, hogy az amerikai versenyző nyert, hisz a 

Polgárháború döntő csatájának emlékére van 

meghirdetve. A második helyezett német sportoló volt, én 

csak harmadik helyezést értem el. 1852.év, szürke posztó 

uniformis, korhű bakancs, .54cal. Würtemberghisen M 

puska. Déli zászló volt a felszerelésem. Az amerikaiak 

agyon ölelgettek nem gondolták, hogy nálunk ez ennyire 

ismert. 

A fegyvereket ellenőrzik?  
Természetes! Nagyon részletes, mindenre kiterjedő a 

kontroll, amit egy kis címerrel ellátott bélyeggel 

jutalmaznak, és igazolnak. A versenyen ezt ellenőrzik. 

Milyen hosszú folyamat egy fegyver megismerése? 

Van olyan fegyverem, amit 4 évembe tellett, hogy 

kiismerjem. Hiába volt meg a történelemből, hogy ehhez, 

ilyen lőpor, ilyen lövedék kell… Azzal most világbajnok 

lettem.  

Lehetnek balesetek?  
Nem! Nem, ha az alapszabályokat betartjuk. Amit 

nagyon tudunk értékelni, hogy az összes sportágból a 

lövészek a legfegyelmezettebbek. Itt nem lehet tévedni, 

nincs verekedés, lökdösődés, kiabálás. Méltósággal 

elismerjük, ha másik jobb nálunk, és szívből gratulálunk 

a magasabb köregységért. 

Mennyi idő megtölteni a fegyvert? Nem okoz gondot, 

kis gyakorlattal a versenyen 13 lövést 30 perc alatt simán 

le lehet adni. Ha gyorsaságra megy 5 perc alatt 4-6 lövés 

lehetséges. 

Mi kell ahhoz, hogy jó lövész legyen valaki?  
Ahhoz, hogy eredményeket érjen el az ember, iszonyú 

kitartás, nagy energia, és akkora akaraterő kell, hogy az 

hihetetlen. Ha a dobogón akarok lenni, akkor mindent el 

fogok követni. A cél érdekében, nem megy másként. 

Fizikailag, szellemi koncentrációval, fejben dől el sok 

minden.  Ha nem megyek a lőtérre, itthon edzem.  

Ha valaki szeretne meg tanulni lőni ezekkel a 

különleges fegyverekkel, mit tanácsolna neki?  
Nagyon szívesen segítek bármiben, fegyverismeret, 

szabályok, közeli lőterek, egyesületek, verseny 

lehetőségek. 

Mitől olyan csodálatos ez a sport?  
Itt az ember, ember tud maradni, minden tekintetben, ha 

győz, ha nem. 

Ezzel a mondattal fejeztük be a beszélgetést, majd 

megcsodálhattam a fegyvereket, díjakat, amik lassan 

kinövik a tárlókat. 
 

Kívánom, hogy a két év múlva megrendezendő (József 

számára évfordulós) világversenyen hasonló 

eredményeket érjen el. Nagyon jó egészséget, kitartást és 

megannyi örömteli pillanatot kívánok a szerkesztőség és 

Ősi Község Önkormányzata nevében. 

Winterné Holler Mónika

 

 

 
 

 

 

Közterületek, árkok, átereszek tisztán tartása 
 

Rendszeresen felhívjuk lakosaink figyelmét az ingatlanukhoz tartozó közterület, az ingatlan előtti csapadékvíz-

elvezető árok rendben tartásának kötelezettségére. 

A jogszabályban foglalt kötelezettség szerint a tulajdonos köteles gondoskodni 

a) az ingatlan előtti járdaszakasz (járda hiányában egy méter széles területsáv, illetőleg ha a járda mellett 

zöldsáv is van, az úttestig terjedő teljes terület); 

b) a járdaszakasz melletti nyílt árok és ennek műtárgyai, továbbá 

c) tömbtelken a külön tulajdonban álló egyes épületek gyalogos megközelítésére és körüljárására szolgáló 

terület 

tisztán tartásáról, a csapadékvíz zavartalan lefolyását akadályozó anyagok és más hulladékok eltávolításáról. 

Az őszi, csapadékos időszakban kiemelten fontos a csapadékvíz elfolyásának zavartalan biztosítása, az 

átereszek kitisztítása.  

Az ingatlan előtti járdára került lehullt, átnedvesedett lomb csúszás- és balesetveszélyes, a közlekedés 

biztonságát is veszélyezteti. 

 

Kérjük, hogy a saját környezetének tisztán tartásával Ön is járuljon hozzá rendezett, élhető 

lakókörnyezetünkhöz! 
 

 

Andrásiné Marton Mónika jegyző 
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Szüreti felvonulás 
 

Szeptember 24-e előtti napokban nagy volt az izgalom, vajon napsütéses időnk lesz-e a szüreti felvonuláskor. Szerencsére 

jó idő lett a szombati napra, amikor is a szüreti felvonulók a kultúrház udvarán gyülekeztek. Kicsik és nagyok, fiatalok és 

idősebbek szép számmal indultunk el ½ 3-kor, hogy a faluban, megmutassuk örömtáncunkat, énekünket. A vidám csapat 

hat helyen állt meg a faluban, hogy eljárja, bemutassa műsorát. A kisbíró - évek óta Winter Kornél - kidobolta a híreket, 

és invitálta a közönséget az esti bálba. Először a nagycsoportos óvodások táncolták el a táncukat nagy sikernek örvendve, 

majd a kibővült Gólyahír Táncegyesület műsorát láthattuk. Záró produkcióként a Dalkörtől hallhattunk bakonyi 

lakodalmas dalokat. Lelkesen készültek a fellépők, hogy sikeresen be tudják mutatni a műsorukat, és készültek 

vendéglátással a fellépőknek a lakosok is. A József Attila utca elején – Tolner-Boza Andrea és segítői az utcából, 

(Kerepesi Brigitta, Göndöcs Lajosné, Grund Ferencné, Horváth Timea, Pufi Pékség, Toronyi Györgyné, Vámos Tamás, 

Kovács Zoltán)  akik sütötték a süteményeket, segítettek a díszítésnél, valamint az Ági Bolt előtt, ahol Siliga Ági,  

Hollerné Jutka, és  a Nyugdíjas Klub valamint a Pizza bárból Ender Kata invitálta süteménnyel és innivalóval a 

felvonulókat. Nagyon szép, hangulatos, ötletes „díszletet” készítettek a portájuk előtt a tulajdonosok és segítői. Köszönjük 

szépen a szíves vendéglátást, nagyon hálásak vagyunk érte, jól esett ez a figyelmesség! Lovas kocsiról  a Báthori fivérek 

révén szólt a citera- és dob hangja az énekeket kísérve, mely fokozta a jó hangulatot. A „cigány gyerekek” liszttel 

suhintották meg a nézelődőket. A kormozás hagyományát liszttel váltottuk fel, ez szelídebb változata a kormozásnak.  A 

lovas kocsik, hátas lovasok, feldíszített traktorok kíséretében ½ 6-kor értünk vissza a kultúrhoz, ahol finom gulyással 

vártak bennünket a szakácsok, Erika, Anita és Judit. Az útvonalat a polgárőrség biztosította, ha kellett elterelték, 

megállították a forgalmat. Az esti bálban a jó zenéről Szőke János és barátai gondoskodtak, ahol reggelig szólt a talp alá 

való zene, és jó kedvvel mulattak a bálozók. A tombola főnyereményeként kisorsolásra került 2 db 7 éjszakás 

szállásutalvány Görögországba. A szerencse egyik kegyeltje épp a bíróné lett. 
 

Nagyon szépen köszönöm a felvonulóknak, lovasoknak, lovas kocsisoknak, traktorosoknak a részvételt, a 

segítőknek pedig a munkáját, illetve aki támogatásával, tombola felajánlással, vagy bármi módon hozzájárult a 

rendezvényünk lebonyolításához. (Androméda Travel Utazási Iroda, Ősi Község Önkormányzata, Várpalotai 

Kenyérgyár, Hári István, Kerekes Miklósné, Katona Zoltánné, Balogh Róbert, Ódor Bernadett, Kőváriné Oláh 

Ibolya, Práger Imre, Pál Renáta, Kovács Józsefné, Tóth Ferencné, Siliga István, Pizza Bár, Kenéz József, Balogh 

Judit, Androvics Éva, Kovács Zoltánné, Toronyi Györgyné, Rózsahegyi Róbert, és esetleg akit véletlenül 

kihagytam.) 

 

Köszönök minden segítséget és támogatást! 

Veletek, nélkületek, a segítségetek nélkül nem 

jöhetett volna létre e hagyomány ápoló 

rendezvény! 

 

A szervezők nevében:  

Rózsahegyi Róbertné Ildi 

 

 

 

 

A Dalkör énekel 

 

 
 

Köszönöm azoknak a lakosoknak a felajánlását, akik az év folyamán felesleges dolgaikat elhozták a 

Máltába, hogy mi tovább tudjuk adni azokat. Továbbra is várunk minden nemű felajánlást. 

Feleslegessé vált, de jó állapotú holmikat, ruhát, játékot, bútort, stb. Nyitva tartás: hétfő 17-18 óra, 

József A. u. – Polgárőrség mellett. 

 

„Áldjon meg téged az Úr és őrizzen meg tégedet” - Ároni áldás 

Áldott békés karácsonyi ünnepeket, és boldog új évet kívánunk szeretett falunk minden kedves 

lakójának! 

Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja nevében: Rózsahegyi Róbertné Ildi 
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A Kormány – az 1956-os forradalom és szabadságharc 60. évfordulójáról történő 

méltó megemlékezés érdekében – a 2016. évet az 1956-os forradalom és 

szabadságharc emlékévévé nyilvánította. 
 

Az 1956-os forradalom és szabadságharc Magyarország népének a sztálinista terror 

elleni forradalma és a szovjet megszállás ellen folytatott szabadságharca, amely 

a 20. századi magyar történelem egyik legmeghatározóbb eseménye volt. 

A budapesti diákoknak az egyetemekről kiinduló békés tüntetésével 

kezdődött 1956. október 23-án, amely még aznap éjjel fegyveres felkeléssé nőtt. 

Ez a kormány bukásához, a szovjet csapatok visszavonulásához, majd a 

többpártrendszer visszaállításához és az ország demokratikus átalakulásához 

vezetett. A szovjet politikai vezetés azonban a kezdeti hajlandóság után meggondolta magát, és miután a nyugati 

nagyhatalmak biztosították arról, hogy nem nyújtanak a magyar kormánynak segítséget, november 4-én a szovjet 

csapatok hadüzenet nélküli háborút indítottak Magyarország ellen. Az aránytalan túlerővel szemben egyedül maradt 

ország több napon át folytatott szabadságharca így végül elbukott.  

A forradalom leverését követően tilos volt október 23-ára emlékezni, sőt megemlíteni is. Idehaza az 1980-as évek végén 

kezdett ’56 valódi története nyilvánosságot kapni. Október 23-a jelképpé vált, 1989. október 23-án ezen a napon kiáltotta 

ki az akkori megbízott államfő a III. magyar köztársaságot. 

Mindenki számára ismertek ezek az 1956-os események, hisz tanultuk az iskolában, hallhattuk történéseit a médiában. 

Nem szabad elfelejtkeznünk ezekről a hősökről, akik a mi jövőnkért áldozták életüket, s az idősebbek személyesen is 

átélték ezen eseményeket.  

Településünk hagyományainak megfelelően az Ősi Általános Iskola 8. osztályos tanulóinak irodalmi, történelmi, zenés 

előadásával emlékeztek meg e nemzeti ünnepünkről a Művelődési Házban 2016. október 23-án, mely méltó főhajtás volt 

az ünnep tiszteletére.  

Köszönjük a közös ünnepet! 
Andrási Attiláné 

 

 

Friss hírek civil életünkből 
Az Ősi Dalkörről …. 
 

Az Ősi Dalkör jelentkezett a VI. Országos Népek tánca – 

Népek Zenéje vetélkedő sorozat elődöntőjére. Az 

elődöntő 2016. október 16-án került megrendezésre, 

Székesfehérváron. 

A Dalkör bakonyi, balatoni és erdélyi népdalcsokrot adott 

elő – nagy sikerrel. 

Mindenki nagy örömére továbbjutottunk a középdöntőbe, 

mely 2016. november 25-26-27-én kerül megrendezésre 

Kaposváron. Nagy izgalommal várjuk a megmérettetést. 

Köszönjük Bohár Beatrix karvezetőnknek a sikeres 

felkészítést.  

Minden tőlünk telhetőt megteszünk, hogy továbbjussunk.  

Ősi Dalkör 
 

Az Ősi Kovács Alkotóműhely hírei 
 

Már rendhagyó módon, idén 2016-ban is felhívással élt, 

pályázatot írt ki a Batsányi Cserhát Művészkör budapesti 

központja művészeknek, íróknak, költőknek, 

grafikusoknak, festőknek, fotósoknak stb.  

Természetesen, az Ősi Kovács Alkotóműhely tagjai ezt a 

lehetőséget sem hagyták ki. 

Mivel az idén bővült az Alkotóműhely egy grafikussal, 

így már grafikai munkával is tudtunk pályázni. Ez a 

grafikus, Vajda Ferenc, aki Kovács Imre szerint 

szenzációs alkotással bír. 

Az ünnepélyes díjátadás Budapesten, az Erzsébet-ligeti 

Színházban volt 2016. október 16-án, ahol nagy ünnepség 

keretében adták át a díjakat.  

Az Ősiek ismét több, mint fél tucat díjjal térhettek haza.  
 

A díjazottak: 

Ősi Kovács Imre író, festőművész – Elismerő 

Oklevél Közösségi Munkáért 

Erdélyi Tibor fotós – Arany Oklevél 

Tóthné Göndöcs Ildikó író – Art Arany 

Holler Mónika író – Lírai Díj 

Vajda Ferenc grafika – Elnöki Dicséret 

Jónás Zsike festőművész – Arany Oklevél 

Kerekesné Brilló Erzsébet festőművész – Geiszla 

József Emlékdíj + könyv 
 

Szívből gratulálunk mindannyiuknak és köszönjük, hogy 

az egész országban öregbítik Ősi község hírnevét!  
 

Kerekesné Erzsike 

 
 

 
 

 

https://hu.wikipedia.org/wiki/Magyarorsz%C3%A1g
https://hu.wikipedia.org/wiki/Szovjetuni%C3%B3
https://hu.wikipedia.org/wiki/20._sz%C3%A1zadi_magyar_t%C3%B6rt%C3%A9nelem
https://hu.wikipedia.org/wiki/Budapest
https://hu.wikipedia.org/wiki/1956
https://hu.wikipedia.org/wiki/Okt%C3%B3ber_23.
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Új lehetőség a szelektív gyűjtésre – üveghulladék elhelyezés 
 

Az ősiek számára néhány hete nyílt lehetőség arra, hogy a keletkező üveghulladékot is szelektíven gyűjthessék. Az 

üveghulladék gyűjtésére gyűjtőkonténer került kihelyezésre a Kossuth L. utca és Béke utca sarkán. A gyűjtőponton lévő 

szelektív edényben csomagolási üveghulladék (italos palack, befőttes üveg stb.) helyezhető el. Nem helyezhető a 

gyűjtőedénybe síküveg, szélvédő, képcső, tükör.  
Továbbra is megmarad a Depónia Nonprofit Kft. által végzett házhoz menő szelektív gyűjtés lehetősége a következők 

szerint: 

Műanyag-, és fém csomagolási hulladék gyűjtése (áttetsző zsákban: a zsákban kizárólag az alább felsorolt hulladékokat 

szíveskedjen gyűjteni: műanyag üdítős, ásványvizes (PET) palackok, műanyag kozmetikai és tisztítószeres flakonok, 

többrétegű italos (tejes, gyümölcsleves) kartondobozok, fém italos (üdítős, sörös), ill. konzerves dobozok. 

Papírhulladék gyűjtése (kötegelve): a papírhulladékokat összehajtogatva és összekötözve, a műanyagos gyűjtőzsák mellé 

kell kihelyezni olyan módon, hogy az a forgalmat ne zavarja! Szelektíven gyűjthető papírhulladék: újságpapír, 

prospektus, irodai papírok, géppapír, papírzacskó, kartondoboz 

Házhoz menő szelektív hulladékgyűjtési nap a műanyag- és a papírhulladék gyűjtése minden hónap második 

szerdája. Ez évben még 2016. december 14-én történik a szállítása Ősiben. 

A szelektíven gyűjtött csomagolási hulladék nem lehet olajos, zsíros, vagy egyéb élelmiszerrel szennyezett! A szelektíven 

gyűjtött műanyag és papír hulladékokat a szállítás napján reggel 6 óráig kell az ingatlanuk elé kihelyezni. 
 

Védjük ezúton is környezetünket! 
 

Köszönjük az együttműködését!                Depónia Nonprofit Kft. 

 

Kérdéseivel a hulladékgazdálkodási szolgáltatóhoz fordulhat a 06-22/507-419 

telefonszámon. 

 

A legfontosabb tudnivalók a kéményseprésről 
  
Ki sepri a kéményt?  

A lakossági kéményseprést több megyében, így Veszprém megyében is, átvette a katasztrófavédelem. Ez nem azt jelenti, 

hogy tűzoltók ellenőrzik a kéményeket, a sormunkát változatlanul kéményseprő szakemberek végzik. Az újdonság csak 

az, hogy ahol a megyei jogú városok nem vállalták a feladatot, ott a katasztrófavédelem szervezésében valósul meg a 

kéményseprés. 

Mikor jön a kéményseprő?  

A lakossági sormunka nincs összefüggésben a fűtési időszakkal. A kéményseprők ütemterv alapján érintik az egyes 

települések utcáit. Ez gázüzemű és zárt égésterű tüzelő- és fűtőeszközök esetén kétévente, minden egyéb fűtőberendezés 

esetében évente történik meg. 

Mennyibe kerül a kéményseprés?  

A lakossági sormunka ingyenes. Nem csak ott, ahol a katasztrófavédelem végzi, hanem mindenhol. A kéményseprő 15 

nappal a sormunka előtt a postaládába dob egy értesítőt. Ha a a megadott időpontban nem találja otthon a 

kéménytulajdonost, újabb időpontról hagy értesítést. Ha a sormunkát a kéményseprő a második időpontban sem tudja 

elvégezni, akkor a kéménytulajdonosnak 30 napon belül egyeztetnie kell egy új, közös időpontot, amikor elvégezhető a 

sormunka. A harmadik, közösen egyeztetett időpontban elvégzett munkáért már ki kell fizetni a kiszállási díjat (körülbelül 

500 forint), de nem készpénzben, hanem csekken, vagy átutalással. Soha ne adjon készpénzt a katasztrófavédelem 

kéményseprőinek! 

Mi tartozik bele az ingyenes sormunkába?  

A sormunka magában foglalja a kémény és az összekötő elem ellenőrzését, tisztítását, a levegő-utánpótlás ellenőrzését és 

az ezt befolyásoló műszaki berendezések okozta hatások vizsgálatát, továbbá az égéstermék paramétereinek ellenőrzését, 

illetve ahol elő van írva, ott a szén-monoxid-érzékelő működőképességének ellenőrzését is. A sormunkába nem tartozó 

munkákért, valamint a két sormunka között megrendelt kéményellenőrzésért fizetni kell. 

Hogyan lehet a szolgáltatást megrendelni?  

Van lehetőség arra, hogy valaki kéményseprést rendeljen a kötelező és ingyenes sormunkán túl is. Az ügyfélszolgálat 

elérhető a 1818-as telefonszámon, azon belül a 9-es, majd az 1-es menüpontot kell választani. Hétfőnként 8.00-20.00-

óráig, a többi hétköznapon pedig 8.00- 14.00-óráig érhető el. További információkat talál a 

kemenysepres.katasztrofavedelem.hu weboldalon. 

Kint járt a kéményseprő, de nem tisztította ki a kéményt  

Előfordulhat, hogy a kémény állapota nem indokol tisztítást, olyan viszont nem történhet meg, hogy a kéményseprő 

semmilyen mérést nem végez a kémény ellenőrzése során. Ha valaki ilyet tapasztalna, kérjük, jelezze ezt 

ügyfélszolgálatunkon. Ugyancsak jelezzék, ha a kéményseprő készpénzt fogad el. 
(forrás: Veszprém Megyei Kormányhivatal tájékoztatója) 
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Tájékoztató az Ősi Sportközpont használatának feltételeiről 
 

Tájékoztatjuk a község lakosságát, sportolóit, hogy az Ősi Sportközpont helyiségeit Ősi Község Önkormányzatának 

Képviselő-testülete döntése értelmében az alábbiak szerint lehet használni, bérbe venni: 

A Sportközpont helyiségeinek használatáért 2016. évben bérleti díjat nem kell fizetni, ha 

a) a használók 50%-a, vagy több ősi lakos, 

b) a használó bejegyzett ősi székhelyű civil szervezet. 

Ha a használatot kérő nem tartozik az a) és b) pontban meghatározott körhöz, abban az esetben az általa fizetendő bérleti 

díj összege 2016. évben 4.000,- Ft/óra. 

A használatbavétel kezdeményezése: 

Az igényeket az Ősi Általános Iskola igazgatójánál kell jelezni, lehetőség szerint legalább az igénybevétel előtti napon 

vagy azt megelőzően 8.00 – 15.00 óra között személyesen vagy telefonon (88/588-430).  

A használatot a jelentkezés sorrendje határozza meg az üres időpontokra. 

8.00 – 21.30 óráig - a szabad helyeket lehet igénybe venni 

– rendszeres sport-szabadidős tevékenységre 

– alkalmi sport-szabadidős tevékenységre 

Az épületet 22.00 óráig el kell hagyni. 

A minimálisan igényelhető időkeret: 1 óra/alkalom 

Rendszeres sport-szabadidős tevékenységre minimálisan egy hónapot kell kibérelni, és előre kifizetni. Ha valaki a 

foglalását a befizetett hónap 25-éig nem hosszabbítja meg a következő hónapra, akkor az adott időpont a későbbiekben 

szabadon bérelhető. Addig viszont a bérlő prioritást élvez. Lehetőség van egy teljes év előre történő befizetésére is. 

Alkalmi sport-szabadidős tevékenységre lehetőség van csak egy-egy alkalomra történő bérlésre is. 

Ingyenes használat esetén is kell írásos megállapodást kötni akár rendszeres, akár alkalmi igénybevétel esetén. A 

megállapodás aláírásának helyét és időpontját a bérleti szándék bejelentésekor egyeztetni kell. Ez a megállapodás 

tartalmazza a használat részletes tartalmát, szabályait, a használók kötelezettségeit.  

A bérleti díj fizetésére kötelezett igénybevevő esetében a díj befizetése számla ellenében az Ősi Polgármesteri Hivatalban 

történik, az Ősi Általános Iskola igazgatója (továbbiakban: Igazgató) és a Polgármesteri Hivatal közötti, e-mail útján vagy 

telefonon történt egyeztetést követően. A befizetést előre, legkésőbb a használatot megelőző pénztári napon kell 

teljesíteni az Ősi Polgármesteri Hivatal házipénztárában. A befizetést igazoló bizonylatot a teremhasználat megkezdését 

megelőzően a helyszínen az Igazgatónak vagy az Önkormányzat által megbízott gondnoknak be kell mutatni. 

 

 
 

Sportegyesületek hírei 
 

Ősi Petőfi Sport Egyesület 
    
Az augusztusban rajtolt 2016-2017-es Veszprém megyei másodosztályú labdarúgó bajnokság, 

illetve a Fejér megyei öregfiúk bajnokság őszi szezonja novemberben véget ér.  

Az idei szezonban is három csapat képviseltette magát Ősi színeiben. A 13 csapatos Fejér megyei 

öregfiúk labdarúgó bajnokságban két fordulóval a vége előtt jelenleg a 7. helyen áll együttesünk. A 

csapat legtöbb gólját Simon Róbert szerezte, jelenleg 13 találatnál jár.  

A 16 csapatos Veszprém megyei másodosztályú labdarúgó bajnokságban felnőtt és U19-es 

együttesünk is remekül szerepel. 

Fiataljainknak nehezen indult be a pontszerzés. Öt forduló elteltével egy ponttal a tabella végén álltak, de ezt követően 

egy 9 mérkőzéses veretlenségi sorozatot tudhatnak magukévá, amivel feljöttek az ötödik helyre és jelenleg is tartják 

előkelő pozíciójukat. A csapat elsőszámú gólfelelőse Bátor Gábor már 14 találatnál jár. 

Felnőtt együttesünk az első fordulóban elszenvedett vereség óta nem talált legyőzőre. Szinte tökéletes őszt tudhatnak 

maguk mögött, hisz jelenleg 12 győzelemmel, 1 döntetlennel és 1 vereséggel, 37 ponttal vezetik a bajnokságot három 

ponttal Csopak és Szentantalfa előtt. Steigler Ferenc jelenleg a csapat legeredményesebb játékosa 10 góllal.  

Augusztusban érdekeltek voltunk a Veszprém megyei Kupában is. A negyedik fordulóban csatlakozott be együttesünk. A 

megyei harmadosztályban szereplő Nagyesztergár együttesével sorsoltak össze, akikkel 2:2-es döntetlent játszottunk. A 

szabályok értelmében döntetlen esetén az alacsonyabb osztályú csapat jut tovább, így számunkra befejeződött a kupa 

sorozat.  

Köszönjük mindazoknak, akik valamilyen formában segítik és támogatják egyesületünket, illetve szurkolóinknak, akik 

minden mérkőzésen buzdítják a csapatot! 

Balogh Ádám, Tüttő János 
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Ősi „Andreotti” Sport Egyesület 
 

Az Ősi „Andreotti” Sportegyesület csapatai 2016. január 11-én megkezdték felkészüléseiket a 

tavaszi bajnokság folytatására. 
 

Utánpótlás leány 11-13 évesek: Csapataink az év első felében a várpalotai Sportcsarnokot 

bérelve játszották bajnoki mérkőzéseiket, és az edzéseket is ott tartották. 

Utánpótlás csapataink heti öt alkalommal készültek a bajnokságra, ahol kiváló eredményeket értek el. Május végén ért 

véget a bajnokság, melyen csapataink a közép mezőnyben végeztek. A sok utazás, min pl. Szombathely, Ajka, Pápa, 

Győr, Mosonmagyaróvár, Gönyű, Sárvár, Veszprém, Balatonfüred, Körmend, mellett hazai pályán is (Várpalotán) 

megmutatták játékosaink tudásukat.  

Április 24-én Bécsből érkeztek csapatok, nemzetközi kézilabdatornára, melyen kis együttesünk második helyen végzett. 

Sajnos ezt a tornát is Várpalotán kellett megrendeznünk. 

Május végén fejeződött be a bajnokság. Augusztus elejétől ismét felkészülés kezdődött, hiszen szeptember 24-én már 

bajnoki mérkőzést játszottunk. Október 11-jén és 8-án végre Ősiben játszhattunk, megjegyzem, a hazai mérkőzésre több 

mint 120 gyerek érkezett kézilabdázni. Az őszi bajnokság december 11-én fejeződik be, az U-11 csapat a 7. helyen, míg 

az U-13 csapatunk az 5. helyen áll. Utánpótlás csapatunk decemberben nemzetközi tornán vesz részt.  

Felnőtt női kézilabda csapatunk a Veszprém megyei bajnokságban szerepel, ahol több éve az élcsapatokhoz tartozik. 

Sajnos a 2016-os év nem sikerült túl jól, hisz több játékosunk más csapatokban folytatja pályafutását. 

Új csapat építését hirdettük meg, ahol minél több fiatal és ősi lakos csapatba kerülését tűztük ki célul. A májusban 

befejeződött bajnokságban csak a 8. helyen végzett csapatunk, a tavaszi szezont sajnos még Várpalotán kellett végig 

játszanunk, heti egy edzés mellett. 

Augusztus 11-étől kezdtük meg a felkészülést a következő őszi szezonra. Ezen a napon községünk sportcsarnoka a 

figyelem középpontjába került, hiszen itt tartott edzést a japán férfi kézilabda válogatott. Nagy élmény volt végignézni 

őket. Folytatásként Martonvásár vendégei voltunk, és második helyen végeztünk az általuk rendezett kézilabda tornán.  

2016. szeptember 1-én következett az általunk rendezett IV. Dobos Kálmán Emléktorna, melyet végre Ősiben, hazai 

pályán rendezhettünk meg. Kiváló rendezés mellett női vonalon Soponya csapata diadalmaskodott, míg az utánpótlás 

csapatoknál a Fehérvár KC Csapata végzett az első helyen. 

Ezek a tornák jól szolgálták a felkészülést az elkezdődött bajnokságban, már az előkelő harmadik helyet foglalja el 

csapatunk. Sajnos nem vagyunk elégedettek, mert a bajnokság java még hátra van, és több játékosunk betegségekkel, 

illetve sérülésekkel bajlódik.  

Junior korosztály 2016. július 5-8 között junior csapatunk ismét szerepelt a dán nemzetközi kézilabda tornán, ahol 3. 

helyen végzett. Az Alsóőrsön megrendezett mérkőzéseken sok tapasztalatot szerzett csapatunk. Junior játékosainkat már 

bátran szerepeltetjük felnőtt csapatunkban is.  

Férfi kézilabda csapatunk 2016. május végén 5. helyezett lett a Veszprém megyei bajnokságban. Szeptember 24-én 

indult az őszi versengés, ahol 4. helyen áll csapatunk. 

Férfi labdarúgó csapatunk 2016. július 16-án a szlovákiai Dunaradványban vendégszerepelt, ahol harmadik helyezést ért 

el. 

Kézilabda mini csoport Egyesületünk jól megszervezett kézilabda toborzó tart folyamatosan, minden korosztály 

számára, eredményeképpen büszkén közölhetem, hogy szeptember eleje óta 20-22 fiú és lány jár edzésre. 
 

Összességében az Ősi „Andreotti” SE csapatai hét különböző korosztályban és bajnokságban szerepelnek kiváló 

eredményekkel. 

Több nemzetközi meghívásnak teszünk eleget és egyesületünk is igyekszik hazai környezetben olyan rendezvényeket 

szervezni, mellyel Ősi község hírnevét tudja öregbíteni. 

 Horváth Zoltán elnök 

 

 
 

 
 

Az Ősi Szépkorúak Nyugdíjas Klub mindenkit szeretettel vár 
 

2016. november 19-én (szombat) 15.00 órakor 
 

a Sisi-emlékparkban (Ősi, Szigetpuszta u.) 
 

megrendezendő Sisi-napi megemlékezésre. 
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2016. november 27. (vasárnap) 9.00 óra 
Az Ősi Községi Információs és Közösségi Hely (Községi Könyvtár) szeretettel meghív 

 minden érdeklődőt, kicsit és nagyot ünnepre hangolódó kézműves foglalkozásra,  

valamint a Ramazuri Bábszínház: Ki játszik ilyet? Interaktív előadására 

Helyszín: Ősi Művelődési Ház 
 

2016. december 4. (vasárnap) 15.00 óra 
A Máltai Szeretetszolgálat helyi csoportja advent második vasárnapján  

sok szeretettel várja falunk lakosságát  

karácsonyt váró adventi ünnepségre.  

Ismét szerepel a délután folyamán Zayzon Csaba társulata.  

Az ünnepség keretében megérkezik a gyerekekhez a mikulás. 

Helyszín: Ősi Művelődési Ház 
 

2016. december 11. (vasárnap) 14.00 óra 
„Ősiért!” Egyesület karácsony illatú, vidám hangulatú,  

hagyományosan megrendezésre kerülő  

Adventi vásárára szeretettel várja az érdeklődőket.  

A délután folyamán kulturális programokkal,  

s a vásárban helyi és vidéki kistermelők,  

helyi civil közösségek ünnepi portékái kínálják magukat. 

Helyszín: Ősi Művelődési Ház 
 

2016. december 18. (vasárnap) 15.00 óra 
Az Ősi Kolping Egyesület tisztelettel meghívja Önöket  

a hagyományosan megrendezésre kerülő Adventi koncertre 

Helyszín: Ősi Római Katolikus Templom 
 

2016. december 21. (szerda) 16.00 óra 
Az Ősi Általános Iskola diákjai szeretettel meghívják Önöket 

 Falukarácsony ünnepségre. 

Fellépnek: az Ősi Általános Iskola diákjai 

Helyszín: Ősi Művelődési Ház 

 

A további adventi hétvégék részletes programját szórólapokon tesszük közzé.  
 

 

 

 


