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Falunapok2008.
Sz6rakoztat6,mfi
sorok 6shagyom{n}terem6s
az Allamalapitis iinnep6n
Az Ostorosi Falunapok rendezv€nysorozat az
egyik legjelentdsebb ktizs6gi esem6nynek
szimit, 6vr61-6vre a kultura, 6s az egyhiLzr
esemdnyekszines eg).velegetnyiljtva mind az
itt lak6knak,mind az ide letogat6knak.
A 2008. 6v egyik legnagyobb, kultudlis
esemEn)ehagyomdnlainl dpoldsiit.a Liizs6g
hkosseganakkdnnyed sz6rakoztatesetfoglalja
magaba.

Augusztus 20-en az egyhazi iinnepet kiivet6en
hagyomenyteremt6 szAnd€kkal teNezzi:k a
Magyamegunk iinnepe - Hagyom6nlteremt6

Az idei 6vben is alapvet6en sz6rakoztat6
programelemekb6l
iill a hagyom6nyos
augusztus19-i Falunap,ahol az esti kiinnytizenei
miisorok mellett "OstorosKiizsegert"kitiin
tetesek6tad6s6rais sor keriil. Uj progamk6nt
jelenik meg az "OstorosiTehets6gek
bemutatkozisa" ahol a kiizs6gben616 fiataloknak
ad6dik lehet6segearra, hogy szinpadon,
nagykiiziinseg
el6tt is bemutassek
tudasukat.
Az idei €vbena kiinnytizene6sa tiinc teri.iletein
vfrunk fell6priket.

faiiltetest a Szent Istvin Parkban.Ezt a nemes
gesztusmindendr ben cdlunkmegrendezni.
ds
az aktualisk6pvisel6testiilet feladatalennea fa
iiltetese,6s iiriikbe fogad6sa,tovdbbi 6pol6sa.
Terveink szerint az elkdvetkezendti 6vekben
ezzel a gesztussala Szent Istvdn Park fesitesa,
szebbit6sefolyamatbanlesz.
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Ki;ntryiiz€nei est a
"Bar:itok k6zt" sztirjaival

2008. aususztus 19. kedd
Falunapi

egyiittes fell6p6se

Helyszin:
18.00
A rendezvSny nyitlsa
- Znszlitfelvonts
- Polg{rmesteri
- Keny6rsz€nt€l6s
-Az Ostorosi

18.40
"OstorosK6zs696rt"
19.00
Ostorosi Teh€ts6gekbemutatkozisa

OstorosiOstermel6iBormustra
Az idei 6vben kifejezetten az ostorosi
6stemel6k szAm6{akedil megrendezesrc.u
6s
ostorosiBormusraaz OstorosiHegyktlzs6g
Ostoros Onkormdnyzatanakegyiittmiiktid6s4ben,amely az el6z6 6vekben megszervezettOstorosiBorversenyut6djdnaktekinthet6. Az idei megmerettetesc6lja, azok az
6stermel6km6rj€k dsszeboraikat,akik 6vek6ta
szinvonalas min<isdgi borokat 6llitanak el6
pinc6jiikben hobbikent,vagy szenvedelyk6nt.
Egy olyan ,,mustra" keret6benszervez<idika
rendezv6ny,anelyen az 6rtekel6skiitetlen€bb,
vdgen
nyiltabbform6banTajlik.Az augusztus
sorrakeriil6 programona szakmaizsiiri mellett
az 6stermel6k aktivitdsara is szimitunk az
6rt6ke16s,v6lem6nyez6steren, a hdrcmf(is
szakzsiiri me1163 f6 6sterm€l6i zsiirit is
kivdnunk 6llitani a Bormustranapj6n.Az idei
evben a nevezettborok sz6beliv6lemenyezdsben,illewe az arra 6rdemesekelismer<i
oklevelbenreszesiihek.A Bormustraminden
r6sztvev6j€neklehet6s6gead6dik a nevezett
borokk6stol6s6raaz6rtekel6sfolyamfur.

Frutti zenekar koncertj€

augusztus 20. szerda
Istv{n napi
szentmise 6s kiirmenet
Helyszin: Templom t6r
11.30
Magyarsngunk iinn€pe
Hagyominyteremtii faiilt€t6s
a Szent lstvan Parkban

Amintdklead6sdnakideie:
2008.aususztus
25-26.hdtf6-kedd15es 196ra
koziill
Helye:
RedeiMikl6s Miivel6d6siHri (Ostoros,Szent
Istvent6r2.)
Mindenjelentkez6t6lminte.kent 3 palackbort
varunk.
Nevezesidij t6telenk6nt500Ft
ABormustraideie:
2008.aususztus
29.Dentek156ra
llelve:
R6deiMikl6sMiivel6d6siHli
Kemdnk.hosv reszveteli
szdnd6kukat
a R6dei
Miivel6desi-'Hezeldrhetdsesein
leqyenek
22. pEirtekis
szivesekielezni2008.aususzrus
I Ostoros.Szentlstventei2.. rel./fax:36/456
28,e-mail:info@ostorosmuvhaz.hu)
A meem6rettetes ulin minden kedves r6sztvev6
vend6siink ew t6l boerdcs6telre. melwek
elfosv-asztesa--mellert ftiitetlenebb kefetek
k<izdtifolvhat az eredm6nvekmeebeszdldseds
ak6stol6sl
nsztelettel vdruhk minden Ostermel6t, hogt a
Bormustra rAs^'Atulik 'ihal minbl
szinvonalasabb, tlmtnyekben gazdagabb
teglen!
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Oktat6s,i{irisig
Szinvonalasminds6gipedag6giaimunka n6pszeriiaz ostorosi
NapkiiziotthonosOvoda
A/ elmull drekhezriszonyina az 6voda
letszameban
emelked6s
volt megfigyelhet6.
Ez
6v szeptember6t6l
15 kisgyermeka helyi
,ltaldnosiskol6bankezdimegtanulmenyait,
6
gyermek sziilei egri iskolit velasztottak,2
gyermek pedig ism6di korcsoportjataz
6vodiban.
Csoportl6tszAmoL
alakulesa:
Kiscsoport:
2007.szeptember:23
f6
2008.m6jus:35
f<i
Kdzeps6csoportl
2007.szeptcmber:
l9 fci
2008.mrjus:21fd
Nagycsoport:
2007.szeptember:23
f6
2008.mdjus:23f6

A gyermekekgondozds6hoz,
nevel6s6hez
12
6r6snyitvatartAstbiztositaz intezmeny11 fd
dolgoz6iletszammal.
A pedag6gusok
folyama
tosanvesznekreszt tov6bbk6pz6seken,
szakvizsgikon.

Az 6voda tergyi felt6teleij6nak mondhal6aka
pedag6gusok igyekeznek a gyermekeket
kdriilvev6 k6myezetet nyugalmat 6raszt6,
es^etikus bitorzattal, textileval, dekoreci6val
kiiriilvenni. A tergyi cszkdzdket piLlyazati
p€nzekbril tudja gyarapitani az intdzm'ny, az
idei 6vben tomaeszk6z6ket sikeriilt ilyen
m6don beszerezniAmikor a gyermekek 6voddba keriilnek a
beszoktatesi id6 alatt figyelik az otthonr6l
hozott szokesokat,testi-lelki tulajdonsAgaikat,
melyek ismeret6benszem6lyre szabottrivrilik
nerelesiil.A kiscsoponban
az elsdler honapa
beszoktatds id5s7aka. a gyermckkdzcisseg
alakul6silbanaz els6 eredm6ny,ha m6r minden
gyermek j6l 6rzi magAt.Ezt szolgilja a helyes
napirendkialakit6sa,mely biztositja a gyermek
gazdag, valtozatos tev€kenyseget,az aktiv 6s
passziv pihendsdletkomak 6s egy6ni sziiksegleteknek megfelel6 vAltozAsait. Napirenden
beliili fri tev6kenysegek: jetek, gondozas,
kezdem€nyez6sek,foglalkoz6sok, 6tkez6sek,
leveg6z6s, pihenes. Az eg6szs6ges6letm6d
lbntos #sze a helyes t6pl6lkozas, melyhez
biztositjaka kultu16lt6rkez€. felreleleil-a,/
azzal kapcsolatos szok6sok megtanulasiit,
gyakorlrset.

osroRosr KrsBiRO
4. oldai

I

t
(D

Az iinkiszolg6l6st6lfolyamalosanjutnak el a
naposimunk6hoz,melyetszivesenvegezlek.A
Mpirendbena legtiibb id6t a jrt6k kapja, mely
az 6vod6skoru gyermekek legfontosabb €s
legfejlesztdbbtevekenys6ge.
Els6j6tsz6taxsaz
6v6n6ni,hiszenn61akerels6stal6l menedeket.
Folyamatosanalakul ki a korutsakkal tdrten6
€gyiittj6tsz6s, gyakorl6 j6t€kb6l szerepj6t6k
alakul ki. Aj6t€k sor6nktiziis 6lmeny€s sokfj
ismeret sziiletik. Jet6kuk fejl6d6se, iitletgazdagseguk,kitartasuk, elm6lyiilts6giik a nagycsoporha teljesedik ki. J6t6kiddb€nsziveser
nyilnak a gyerekekaz 6bftaol5seszkiizethez,
de dnekelnek,verset mondanak,mes6Lnek,6s
b6boznak is. K€dvelik a t6rsas-, kimk6-,
pdrosit6--memorial'ejles/ 6- 6s mo/gdsos
jAtekokat.
A gyermekek fejlitd6s6t, a nevel6munka
eredm6ny6teldre meghat6rozottszempontok
szerint €s az 6voda programjahozkapcsol6d6
m6r6selC(el
figyelik, 6sezekszerinthatiirozzak
megakiivetkez6ev nevel6sic6ljait.

Hagyom6nyok,ijnnepekazostorosiOvoddban:
Szt.Mihaly napigyiimiilcsvdsdr
Tereznapivir6ghaglanaiiltet6s
Mikules
Kar6csony(Adventiiinnepkdr)
FarsangitAnchez
Fdldnapja
Hisvetijdtsz6hriz
AnyA&napja
Gyermeknap
Biikksz6kivizhezszoktat6t6bor
Evzir6 iioleps6g nagycsoportosok
bircsiztat6sa
Az itt dolgoz6 szakemberekfontosnaktartjdk,
hogy az Ovod6t nemcsakj6 pedag6giai
monk6val, hanem fejleszt6sekkel, fehijitisokkal is kell vonz6vd tenni. A mai vil6gban
elengedhetetlen,hogy a sziil<ik Liss6k, hogy
trivlati c61ok is vannak az intezmeny el6tt,
melyek nemcsakpedag6giaic6lokban,hanem
6vodafejlesa€sben,szepesztetikuskdmyezet
kialakitris6banis megnyilvrinul.Els6dlegesc61,
hogy az dvoda minden gyermek sz6m6ra
erzelni biztonsAgotnyijt6, deriis,szeretetteUes
int6zm6ny legyen. A pedag6gusokezeket a
c6lokat sok 6rdekesprogrammal,6s felel6ssegeljes 6v6r6i munkeval es magatartdssal
kivdnjdkbiztositani.
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Sporthirek
X. Egri Csilllgok Kupa
OrszrgosTivlovagl6 6sT5vhajt6
Bajnoksig IV. Fordul6
2008.augusztus16-17.
Ostoros- Mih6k Lovasfarm
Augusztusbanismet t6vlovagl6kkal €s
tevhajrokkaltalelkozharunk
Ostorosonds
k<imy6kdn.
Az id6n 10. alkalommalmegrendezesrekeriil6 L-upaszinvonalasversengest
ig€r.
Ebbenaz id6beniinneplika Trivlovaglis20.
6vfordul6j6t,ebb6laz alkalomb6lalapitott"A
MagyarTavlovaglasert"
emlekplakeftet
adnak
Atakival6szakembereknek.

A 10.Egri CsillagokKupaf6dija a Jubileumi
alkalomb6l2x50ezer
forinteftdKidij lesz,amit
arendez6
Mih6kCsabaajinlfel.

Mih6k Csaba aki a T6vlovagl6 Szak6g elniike
lovagolta 2007 6vben a legtdbb kilometert
tAvlovas velsenyeken.
A magyar tiivlovas sport egyik alapit6 tagia, €s
az6ta is minden versenyen tiibb l6va1 is indul.
2007. 6vbenmisodik helyezest6rt el 80 km-en
6s 40 km-en, harmadik helyen v6gzett a
teny6szt6k verseny6ben, egyesiilete pedig
megkapta a legsikeresebb egyesiiletnek jAr6
dijat. Titbbszdr teljesitette a 160 km-es tiivot,
2006-banazAacheniVB-n is indult.

N6hiny 6rdekessfga l6vlovagl6srdl6s a
tivhajtis16l

Maga a Uvlovaglds ugyan meglehet6senuj
sportig, hiszen 1988-ban rendeztek MagyarorszAgon el6sz6r tavlovas versen)'t. Ugyanakkor nem is olyan regen m6g a magyarok
szimira egbszer' tem6szetes volt, hogy nagy
tavokegokat tegyelek meg 16hdton, igy ak6r a
kalandoz6sokkordig vissza lehetne vezetni a
"spoteg" mfltjAt.
Az, hogy a tevlovaglds rljonc a lovassportok
k<izt, elsrisorban azt jelenti, hogy az
elkiivetkez6 6vtizedben viirhat6an rohamos
fejl6d6s ele n6z. Erre predesztin6ljahangulata,
romantikaja, egyszeriisdge.A hobbylovasok
szememez a sport sokkal kijnnyebbenelerhet6,
mint a tdbbi lovas szakeg,igy szelestijmegbazis
alhatna 6lsportol6ink miigdtt. M6s spofiigakban versenyz6 lovasok szinten szivesen
pr6bdlj6k ki magukat 6s lovaikat a bar6ti
hangulatu amat6r ve$enyeken. A knfoldi
p6lddk mellet a hazai versenyekenreszt vev6k
n<jrekr6 szdma;s bizratoa sponig jdvdjdre
ne/ve. Erdsebb liilldldi szervezetekmer
olimpiai sportag96min6sitese6fikiizdenek.
A t6vlovagl6, illetve tevhajt6 verseny dsszetett
kepet mutat 161616s lovaser6l egyanint. A 16
belovagolts6gdt, idomitottsdget, irinyithat6s6g6t, tulajdonsagait, a versenyz6 idomit6si 6s
6ll6k6pess6g€tis pr6bilra teszi.A versenytiibb
szakaszb6l6ll.
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- minimum40 kn-kent Az egyesszakaszokat
meg6116k
valasztjakel eglm6st6l, ahol minden
esetbenelhtorvosok vizsg6ljrik meg, hogy a
lovak tovibblovagl6sra, illetve hajt6sra
alkalmase apotbanvannak-e.
Magyarorsz6gon a lovas sziivetseg rdvid,
kdz6p- 6s hosszritSvonir ki bajnoksdgot
t6vlovasok szl,miLra.A Magyar T6vlovagl6
Bajnoks6gversenyein100-160km-t kell egy
nap alatt teljesiteni, ket naposversenyeseten
pedig minimum 80 km a napi tev. Kdz6pt6von
80-100km kbz6 esneka venenyek,gyakorlatban eltaleban 80 km-€sek. Ritvidtevu
versenyeket6ltal6ban40 km-esretervezik.

Ezenkiviil a megyei bajnoksagokon 6s az
amat6r,illetve h6zi versenyekenindulhatnaka
versenyzdk
20. 10.40 ds60 km-eslivokon is.
Az orsz6gos
bajnoks6g
5 fordul6s,6saz egyes
versenyekenel6rt pontok csak akkof ad6dnak
iissze, ha ugyanaza lovas ugyanabbana
kateg6ri6banugyanazzala l6val szeni azokat.
A tdvhajt6kels<i es mrisodikkateg6ri6s
versenyekentehetik pr6bAralovaikat. Az els6
kateg6ri6s,bajnoki futamokon k6t naposaka
versenyek.Az
els6nap60,m6sodiknap30kmt kell hajtani.A m6sodikkateg6ri6s
versenyek
20-40km-esek.
A p6ly6tmindigj 61lAthat6jelz6sekkell6tj6k el,
hogy a versenyz6biaons6ggaltijdkozodhasson.
MindenmeglettI 0 km-t,valaminta c61
A
el6ttiutols61500m-t isjelitlik a p6lya€pit6k.
versen,?6lyen akadalyok lehetnek, melyek
lekiizd6seazonbannemkittelez6,ilyenkor egy
kiss6 hosszabbelkedil6 szakaszonis tovAbb
lehethaladni.

A versenyzrik a p6lydr6l t€rk€pet kapnak,
miutan azt a Bir6i Bizottseg elfogadta. A
verseny el<itti napon, technikai 6rtekezleten
ismertetik a p6lydval kapcsolatos tovdbbi
fontosreszlet€ket.Az egyesszakaszokhosszat
6s az el6irt id6korhtokat mindig az aktu6lis
versenykift6stiinteti fel.
A tevlovas versenyeken a l6val szemben
b6rmif6lekegyetlenb6n6sm6dtilos. Sarkantyi
haszn6latanem megengedett.PAlcdt a
versenyztlk haszn6lhatnak,de az utols6
6llatorvosi kapu utin sem p6lc6jukat, sem
hasonl6 eszkitzt magukn6l rlem tarthatnak.
Ezen szab6lyok megszeg6sdnek
kiivetkezm€nyekizrir6s.
Az idei verseny l6-6n szombaton reggel
kezdddika Mih6k Lovasfarmon.A versenyz6k
folyamtosatrtelj esitik azel6irt t6vokata k6t nap
alatt Ostoros kiimydk6n. Az iinnep€lyes
17-6nvas6rnap13 6rakor
erdem€nyhirdet6sre
keriil sor. a Mih6k Lovasfarmon. ahol a
Szihalmitfrisrlgi Ftiv6szenekar
is fell€p.
Ivlitrdetr6rdeklaidfitszeretettelvdrunk!
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Tisztelt V6llalkoz6, Tisztelt Partneriink!
Ostoros Kiizseg LakossAga6s Onkormanyzata
nev6benazzala k6r6sselfordulok Onldz, hogy
a k d z s d g i i n l ,h a g y o m a n o
) s. Falunapi
rendezveny6ta lehettis6geihezm6ften temogatni sziveskedjen.
A 2008. 6v egyik legnagyobb, kulturdlis
esemdnyeh0glomdnyarnkapola.rit.a l<izs6g
lakossdg6nakkdnnyed sz6rakoztatisit foglalja
magaba.
C€lunk az, hogy kdzs6giink ismetelten,
rem6nyeinkszerintaz On segitsdgivcl,melt6 6s
magasszinvonalurendezvEnyttudjon lebonyolitani.
Tisztiban vagyunk azzal, hogy Onnek 6s
vrillalkozrisrinaksok hasonl6 k6relemmel kell
foglalkoznia, m6gis arra sz6mitunl(, hogy
kiizsdgiink szeretete, illetve gazdasigi

Amennyiben k6szonthetjiik Ont frmogat6inl(
kijziitt rigy k€rem, hogy a (11739009
15378022) szdmlaszemra, vagy a PolgArmesteri Hivatalban beszcrezhct6 csekken a
fclaj Anlott 6sszcget az Onkormdnyzat
sz61nl6jAra
befizetni sziveskedjen.
Bizon abban, hogy k6r6siinl a gazdas6gi
neh6zrdgekellendre is belogadist nyer e.
c/alrala 2008.cvi l-alunapr
rende,,,vdnylanyagi
tenogatdsban vagy egyeb miis tiimogatasban
r€szesiti.Ha sz6munkrapozitivan dijntj6l diint,
hjszen tAmogatesahasznos celra fordit6dik.
Elaehatiirozotta[ garanciritv6llalunkI

kapcsolatareven Ostoroskdzsegetis m6lt6nak
talalja tamogatas6ra.
Ennek fejEben,igenyehezigMitva vallalkozAsa
rcklrimhordoz6jdt, rekldmanyagait a

Kiviinom azt, hogy a rendezv6nyeinkhez
kapcsol6dvaszerezzenkcllcmcs 6lmdnyeket€s
azt az egeszseges
szemleletenalapul6 felemel6
6rz6st,hogy szem6lyesanyagi tamogates6val
hozz6j6rultaz OstorosiFalunapoksikereihez.

rendezvenyeink helyszinein l6that6, illetve
hozziif6rhet6helyenproDaseliuk.

S z p o n z o r i I i iI n o g a l a sIa O s t o r o s K d / s i g
LakossAganevebenel6reis kdsz6n6m.

..--$r.1
Tisztelettel:
Kisari Zoltar
polg6mester

augusztus9.
Ostoros,2008-

2008..'uruqn,s
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Kulturilis hirek
Ism6t leszSziiretiFelvonulis
rendeLkezd
Sziireli
A resi hapvomdnvok-kal
Felvo-nulds]hz
elmiilrket evbenismetostoros
vill. A 2006esvikielentds
6sziesem6nv6v€
biir a- MnvelcidesiHdz fdlai kiiziin alak!ll
Klub tagjainak
Hagyomenydrzd
es.N},1rgdijas
sikeriilla
egyiltmukiid\e az Onkorminyzattal
programot
kel16
sziiretiszok6sokat
felelevenit6
Az iden is lesz
szinvonalonmegszervezni.
13-anszombaton.
Felvonuliis
szeptember
A tervezettftvonal: Szent Istv6n ter - Istvan
utca- Hunvadiutca Sziiretutca- Ecri it - Pet6fi
rlt Hrisiikiere TdjpinceHonv6dltca Hangya
Cserda.
Klub terveiszerintaz idei
A Hasvomdnv6rz6
evben--a Tejpinc6t is bevennek a Sziireti
Felvonul6sbamint helyszint, ezzel is
gazdagitva
aprogramot.

Impresszum:
Felel6s kitd6:

Osto'o.Onkornrlyzar- K,'al Zolriinpolgdme'rer
F6szerkeszto:D€r Attila
El6rhet6s6g:
R6deiMikl6s Milvel6desi H6z
3326Osl,oros,Szentlstven ft 2.
'lel./fa:
361456-928
E mail:info@ostorosmuvhaz.hu
w.osloro$nuvhaz.hu,&isbi.o.ntml

A sziireti szokasokhoz hozziiaiozrk az evesiviis, 6nek, tdnc, sziireti felvonul6sok 6s b61ok.
Ezeknekform6ja, m6djaaz elmtlt 6vszdzadban
tarka k6pet mutat. A sziireti felvonul6sokat a
sz6zadfordul6n, akrircsak az aratAsit, miniszten
rendeleftel egys6gesitettek es szabAlyoztak,
mintaul v6ve a 1819. szazadi uradalmi
szokdsait.A mrilt szizadban6s
sz6l6mLrnk6sok
elozrj szrizadolban a sziirel idejere a
liin dn)keTdstis besziintettek.
A szokdrilnnepi
jellege er6teljesebben 6rv6nyesiilt, mint e
szdzadban.
A sziiret a kiiliinbiiz6 tdrt6nelmi korokban
mindig tiibbet jelentett egyszerii munkAnil.
Unnepnekszdmitottes.zdmil.hiszenegycgis/
evi munka eredmdnydvel nez szembe a
sz6l6miive16. A sziiret a XVI. 6s XVtl.
r olt. melyrem6g
igaziszitorosiinnep
szdzadban
a hadvisel6vitezek is hazasiettek.

