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Onkormfnvzati hirek
Ul6sezetta K6pvisel6Testiilet

Polgannesteri Biztosok

2010. november29-6n Getfij) 16.006mkor a
RedeiMikl6s KiizdssegiHazbantartottaOstorcs
Kepvisel6Testiiletesorosiil6set.

Moln6rLajos
feladatkdre: Civil Kiiziiss6gek koordinAci6s
feladatainakell6t6sa

A f6bb napirendi pontok kUr6tt szerepett a
beszrimol6a R6dei Mik16s Kdz6ss6giHdz
munk6j616l.

BaloghJ6zsef
feladatkijre: Vis maior 6s katasztr6fahelyzetek
ell6t6sa
feladatainak
koordir,rici6s

Az Onkorm6nyzatSzervezeti6s Miikiid6si
alapjdnaz
26. $. (3) bekezd6se
SzabAlyzatAnak
6s
alibbi ideiglenesbizotts6gokra szem6lyi
iisszet6telre,valamint a polgarmestedbiztosok
szem6ly6reazalabbij avaslatottetteKisari Zolt6n
polgarmester.

A k€pvisel6 testiilet egyhangi ag elfogadta az
ijonnan alakul6 bizottsegok,es polgfumested
biztosokkinevez6s6t.

Kiizm[ivel6ddsi, Kdz6ssbgfejlesztisi ds
I degenforgaImi Bizottsag :
Elndk:D6rAttila
Tagjai:
Nag]?ahe KantaZsuzsanna
T6thnePoczikAn&ea
Varg6n6Kis Agnes
Hal6szD6ra
BaloghEIzs6bet
OkosTibor
Ilt:isdgi AsSportBxottsdg:
Elniik: VecsedS6ndor
Tagjai:
CsehSzilvia
Pusklr Lili
FeketeJudit
NagyEndre

A tovibbiakban javaslat hangzott el Ostoros
Kiizseg OnkomAnyzata6sint6zmenyei20I I . 6vi
illetve
terv6nekmeg6llapitesara,
bels6e11en6rz6si
hdziorvossalkiitdtt
Dr. Darvai L6sz16vril1a1koz6
m6dositas6ra.
szerz6d6s
feladat-ell6t6si
A testiileti iilesen javaslat hargzott el az
Kijzpontkomplexfejleszt6se"
,,Alapszolg6ltatisi
cimi palyiLzatkdzbeszeE6sie1jtu6s6nakijb6li
valamintOstorosKiizs6gkdzvilegielinditAstua,
modemiz6ci6j616l.
t6srinak
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Belteriiletivizrendez6s
fejleszt6se
Ostoroson
lnte{f Kisad Zoltfu polgiirmesterel
Az augusztusiszdmbanmdr megielento belteriileti t)izlehdezAsrdlsz6l6 sajt6kdzlemmy.Ata kirn'm
po lgArmester urat,sziveskedjen6sszefogl alni mit is taker ezafej leszft s vdl6i dban.
A Beruhez6sunk
problemakezeleserc'lozzameg.Az 6tvezet6f6tt alattvan
egyhosszi evtizedek6tameg16v6
egy olyan atercsz,ami regeq az akkori tapaszl:alatisz'mok alapJi'na keletkez6vizmennyisegetm€gk6pes
volt kezelni. Az elmflt hilsz 6vben azonbansz6mosesetbenkideriilt. how a besz6llit6 Csincsameder
vizhozamaolyan nagyvolt, hogy az 6tereszvisszaduzzasztiisa
eredmenyekeiiiilland6anlLrvizetidezettel6.
Ehhezm6g az a sajnilatos neh6zs6gis t6rsu1t,hogy ha a befogad6Ostorospatak medrc nagyobbes6z6s
jelent. E k6t
alkalmiib6l telitette vdlik, aktor az oldal5gr6l6rkez6vizek befogad6sais komoly neh6zs6get
j
prcblemaegyiittes elenl6tekomoly tu'\'iziveszel),t,vis maiorhelyzetetokozahati,tz6rLihan
l6v6 valameruryi
ingatlan lak6h6z vonatkozesAban.Olyan miitargyakat 6pitiink, amelyek a hordal€kfogrist,illetve az
uszad6koksziir6s6tis lehet6v6teszik, tdbb oldal6gi befolyrist is pr6belunl igy ki€piteni, hogy lassitsuk,
illetve ahol kell, gyo$itsuk a vizfoly6s fuam6t.A beltedileti szakaszon,viszont bulkoLi fogiuk azt a
medeNzakaszt,
amivegiil is abefogad6patakigfogjabeszallitania kintr6l 6rkez6vizmennfs6get.A l6tesit6si
enged6lyezesieljfuAsbankidedilt azo,f,ba[ dz is, hogy nem el6g csup6a a beltedileti szakaszr6sszel
foglalkozri, ezert az ernTitettmeder tovabbi 750 foly6meteresszakasziinis el kel vegezriid< a folyam
szabiLlyozas'Ligy 1475metemyi mederszakasz
kezel6s6tfogjuk a programkerctebenmegval6sitani.Ez a
mederszakasz
N)argatidvaroknevenfut a vizrendez6siterveinkben.Itt a telepiilesbelteriileti hatdr5nhriz6d6
tuoknak a korekci6jrir6l, megfelel6 szelvdnyndrerkialakitds6rol,gahalaniti\sAfil,a ben6tt fak
kitermel6s6r6l,6s tdbb olyan miit6rgy ki6pit6s6r<i1
vatr sz6, ami az iment emlitett hordal6kfog6ic6lokat
szolg6l.K6ts6gtelent€ry, ett6l a beruhdzest6lazt vaduk, hogy a mez6gMdasdgitediletekr6l6rkez6vizeket
fgy tudja elvezetni,hogykev6sb6jelentsenveszellt a beltediletiingatlanoka.
EmliteftePolgatmesterOr,hogy a pataknakafelsd szakaszamdgszabdlyozisravdr, ezenkiviil a belterilleti
izrenclezdshezkapcsolodik-emdg vdgrehajtand,egtib felaclat, wgt hjelenthetjiik, az dn[z probltma igt
megleszoldva?
Sajnosnem ertiint a feladatteljes megnlugtat6veg6re,most a n),ugatioldalon a megl6v6probl€mriintnak
mntegy 75 yo-ilt fogJatudni kezelni.A Nyugati dvarokindit6pontj6t6lsz6mitvabizony megmindig van egy
nagy gyiijt6 teriilet, amely a helyi sz6haszniilatszerint,,Bik-usdii16r6l" 6sAndomakt6lyafel6l a sz6l6b61
6rkez6vizek egyik folyam6naka kezel6setjelenti. Nekiink itt meg lesz teh6t egy kdvetkez6probl€m.ink,
amikor is a kiizs6giink eszakir6sz6neka vizv6delmi rendszer6tmegteNeztetni6s kialakittatni fgy, hogy a
mostani,illetvea majdankialakitand6
drokendszer
iisszekapcsol6djon.
Van-eelktpzelis, infotmdci6arr6l, hogt eza tet'vmikora, milyenforrlisb6lval1sulhatmeg?
E probl6mamegold6s6tnem lehet od6ani.Azt gondolhrkr€gebben,hogy h6rcm-n6gyeventevan egy nagy
felh6szakadAs,
amit tu161iintvalahogyan.Ma m6r l6that6,hogy e magatartesnak
nagyor nagy akockiLzata,
ezerta miiszakibeavatkoziisok
kdziil ez lepette16,mint legfontosabb
megoldand6
probl6maa telepiil6s
6let6ben.Ami azanyagih6tteretilleti, dn6ll6fondsb6l egyetlenegydnkormiinyzatsemk6peseztmegoldali,
ezeft kezdemenyezlemszemelyesen6n magamis a r6gi6ban,hogy fogjanak iisszeaz dnkorm6nyzatoka
kiiltedileti6sbelteriiletivizesprob16m6k
megold6sa
6rdek6ben.
Ezencilok megval6sitdsdhoz
nagyonsoksikertkiviinok,dskiszdndmsztpenazinterjut.
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Di6krovat
Nagysikertaratott ^z Allatokvil6gnapja!
Mindenti nagy izgalommal vrirta, hogy milyen
a kifut6n."Devegiil a
fajta allatok,,szerepelnek
legnagyobbsikert a V<iriisfarku boaaratta.Sokan
Voltak,
hoztakbekutyAt,macsk6t,
6segeret....stb.
akik f6ltek amikor kivett€k a 16zs5sh6tir
Fleinlemdgnemmen6kmegsimonaddrpokot.
gatni,debetorsegot
meritettek
m6ga lAnyokis.

Iskolaisporthirek
Tiszafitldv6ron
A Dr KemenyF. Alt. Isk. csapata
j6tekos
vett reszt
spofvet6lked6n,melyen 1.
helyenv6gzett.

Ahullad6kgyiijt6s
2010. okt6bereben
3 naponkercsztiilzajlott az
oszrdlyokkdzdtti hulladekgyijtrlrersengd:.
Nagyonsz6peredm6nyek
lettek,de vegiil a 6.
Nagymuntaval2.helyezest
osztAlylettagy6ztes.
dn el a-ls.oszrdly.
de a 7. osztdllsernc./eg)enLa?har'

t

hplvp?6cr

6rp

pl

Minden osztrily derekasankivette a reszet a
tiszt6va
rendrakiisb6l,
szemetsziircttel
var6zsoltuk
iskol6nkktirny6k6t.
lrta: tarKasAdnanJ o.tanulo

tagiaivoltak:
A csapat
K6pesCintia
Spis6kR6ka
B6taGdbor
6.o.tanul6k6sFeketeJudittan6m6.

Iskol6nk20 f6 tanul6valresd vett Egerbena
keriil6 56-osEml6kStadionbanmegrendezesre
velt6futAson,
melyenszepen
szerepeltek
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Ku$ is6letkicsilmdsk6pp.,..
A MagyarEbteny6szt6k
Orszagos
Egyesiiletenek
Mez6kdvesdiSzeNezete
38 ev\el ezelott,79'72ben alakult n6h6ny elszdnt sportkutyas
kdzreniikdd6s€vel.
Az elmirltmajd4 6vtizedben
jelent6sv6ltoz6sok
mentekv6gbe
a hazai6svid6ki
szer,'ezetek
6let6ben
is.
Ha csakazelmtlt 106vetvessziikfigyelembe,
az
igy is nagyl6tszrimtregionalis
szeNezetek
mellett
in. fajtaklubok alakultak, amelyek specifikus
fajtanepszedisit6munkdjukat v6gezve majd
ellehetetlenitett6k
ezenszeNezetek
letezes6t.
Ez egysziiks6ges
,,negatiwm"a hazaikuty6selet
fej16d6s6ben!
A SzeNezetheztartoz6Kutyaiskolais vAltozdso[
-,
mentkeresztiil.Az eddigis miikdd6 engedelmes
6sagility k6pz6sekmellettaveNen)'teningezesek
is aktivabbak,az iskolalatogat6kkiiziil tdbb aktiv
versenyz6 keriilt ki ez 6vben, akik elismerfen
szerepelnek
e sportrendezv6nyeken,
kiallitasokon
i11.nem utols6sorban
kynologi6valkapcsolatos
m6di6ban.

Az ut6bbi egy-k6t 6v t6vlatabanmegflgyelhet6,
hogya gazdas6gi
vilSgviilsrge csod6latos
spoftra
is hatassal volt, sajnos befoly6solta tagjaint<
dletkedrdt.
altivtrdsdl.
an)agihdner€les nem
utols6so$an
sziikitette
l6tsz6mukat.
201O-etirunt s rekiink is sziikseges16p6st
tatanunka szakmaifejl6d6ssel,
a vriltoziisokkal,
es a nem kiv.int elemeketis be kell 6piteniink
kutyds6letiinkmindennapjaiba.
A Mez6kitvesdi
Szervezet amelyet 8 6ve Gulyas Andrdsn6
Elntikasszony,mindenki Arinenije vezet - kiss6
elcsendesedett6let6be megrijult, fiatalos
lendi.iletteligyeksziink61etetlehelni. Egy 6svenyt
szeretnenl<
kij 6mi Mert, hogya kutyezdsmindenki
szamara
egyelismefi,tisztess6ges
spoftlegyen,ne
csak kedwele! ragy nehdnyember szdmdra
haszonszerz6
iizlet!

Jelenleg
a201l-es6vprogramjainakkidolgoz6srin
faradozunk. A tovribbi prdgamok-gondolatok
meg kidolgoz6s alatt vannak, ahhoz, hogy
megval6sulhassanak,rengeteg hAttermunka
sziiks6ges.
Az elkdvetkezend6kbenk6szs6ggel 511unk
ta&jaink,leend6tagiainkszolg6latira,6selt6k6lt
szindek-unk,hogy kiepitsiink egy er6s,regiondlis
szervezetet.

Sportt66iiidvdzlettel:
HanyuZoltrin
koordinetor
e-mail: meoemezokor
esd@citromail.hu
hanl'uzoli@citromail.hu
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Kiisziinjiik...
Tdnapat6ink:

Jdt6konysagib6l a gyermekek6rt
Rotyogott a konderban a tdltiitt k6poszta,
kozeledettM este lyolc 6rai kezd6s.A pezsg6k
m6r a pohamkba kitiiltve vfutAk az €rkezb
vendegeket.A tutti-frutti zenekarhargolt, mikor
drkeznia 2010dti immiir
a venddgek
elkezdtek
h a g y o m r i n n y av A l t j 6 t e k o n y s A g i b 6 l r a .
TombolavAsarhs,egy pohrir pezsg6 az €rkezls
is a gyerekekmiisora.
iiriimdre,ds kezdddheleft
VecseriS6ndorigazgat6ur felkonferAl6sautAna
adtake16PoczikAndrea
gyerekekegyzeneszemot
nagy6rdemii kiiziina
vezenyletevel
tan6m6
segnek.
A gyerekek miisora utAn, vacsora kezdeteig a
zenekarjAtszott el6k6szitveezzel a k6s6bbi
a vacsorat'
halgulatot.Estetiz tajbanfelszolg6ltAk
jelen
l6v6k.
el a
melyetj6 iztien fogyasztottak
Vacsora ut6n a sziil6k 6lta1 siitdtt izletes
siitem6nyekkeriiltek az asztaloka Vagy a frnom
vacsora,vagy az elfogyasztottalkohol,vagy a
hangulatoszene volt a felel6s, de fergeteges
Az embemekolyan erlese
hangulatkerekedett.
volt mintha valami j6f61e s.itoros lagziba
keveredett volna. Mindenki t6ncolt, 6s a
tombolahriz6sel6tt m6r a kihagyhatatlankijzds
is megvolt.
vo[atozAs
Azt hiszem a jelenl6vilk kdziil mindenti sok6ig
emlekeznifog e1aeaj6 hangulatumulats6gra.Az
€jf6l utini tombola hirzAsetszint6naz iskola
le.Vecseriigazgat6rtuigazi
vez6nyelte
igazgat6ja
6s humoros,
show man volt ezerr az 6jsza1<.in,
eredetipo6nokkalftiszerezettkommentjei val6bar
az este fen]?ontjiiv6 tettek a tombolahtz6st.
mit sem6rt volia aprofl kdrites,ha
Termeszetesen
nincsenekigazi 6rt6kesesmin6segifelajfuhsok,
m e l y e k e t e z e n r l e l i s m e g k i i s z i i n i i n ka
tamogat6inknak.A tombolahriz6sut6n folltat6dott a tAnc, 6s eg6szenhajnalig kitartott a
lelkesed6s.
2011-ben szeretn6nkmegismetelni ezt a
rendezv6nf, 6sa m6r evek 6tajelenl6v6 kem6ny
mag mell6 jiiv6re olyanokat is szeretnenk
elcsibitani rendezv6nyinkre,akik megnem 6tt6k
6t veliink ezt a fantasztikus bulit. Jiiv6re
talalkozunt!
Racsi

bolt
DalMatadllateledel
MataSzabolcs
Cser€pvarus
HuneuestHorelFl6raEger
Tlmcyna Orsolya
iskolaranuloi
o;torosialialanos
Bijjt Pinc€szet
BbitLisz16AlDolad,mesrer
Jo6bikMag}aior;dgeftMozsalomostoros
KisABCEgdnt 15.
Nyilas Sandor
ZsebeneDob6Mari3fll
R.tczTimeaOriflame
OstororsiiskolaDiakkonyhnja
Maszl6kneBart6kZsuzsanl1a
Mik16s
Janl'.ura
AxamoKft. Kazir
Campanerolovassponiskola
SimonPinceszet
Szeksztudivend6gh6z
BorRt
OstorosNovaj
6sNlugdij asKlub
HagyomAny6rzit
SzegiiABC
SzupiVragboltEger
Kisn6MarcisMelinda
Marcis S6ndom€
Pozsikn€CsuhajEdit
PuskArcsemege
Jakabn6Dob6lva
Dr Petrit Marina
MolnArLajos
Debreicsalad
Vemyih€ Csan6diJudir
Zaniscs6kGy. a
JankuraMikl6s
NagyAttila
RaczKaialin
KepesZoltdn
KovacsCsaba
Ligetfalvi Tibor
GaluskaG6bor
Rab6czkiBarbara
SzerediAttila
KusnerCsaba
HervakZsolt
BartaSzabolcs
PostahivatalOstoros
SiiknANek:
Laczk6Erzsebet
BartaneZ^gWaBeAr^
Hainalka
Popovics
Heibikn6 Kristina
Bakn€MihAlyi Ezs€bet
Horv6rhTiinde
SpistkErika
cydd Mariann
VemyikneCsanAdiJudit
Nagy Katalin
Hegediisn6Kollar Mrrta
Jakabn6Dob6 Eva
Maszhk6BaIt6k Zsuzsanna

OSTOROSIKISBiRO
7. oldal

g

2010. decenber

rt

Internet - mindenkinek
Kar{csolyi v6srirl6saz Interneten- csak6vatosan!
a fogyaszt6knak,
a penzvisszaszerz6s6re
kereskedcjk
akdrmilli6skrrokatis okozhatnak
,,Acsal6intemetes
va16es6lypedig elenydsz6" mondjaDr MorrrayGytirgy,az Eur6paiFogyaszt6iKtizpontigMgat6jaA
jelenleg fe11e1het6
e16tt,a
online csalasim6dok dltaldbannagyonhasonl6akaz intemet megjelen6se
annak
Az
mindent
elkiivetnek
csaliisim6dokhoz. onlinebiindz6k
fogyaszt6kat
aldozatulejt6,hagyom6nyos
fgy tiintess6kfel, mint a legitimintemeteskeresked6k
€rdekeben,
hogya tisztess6gtelen
iizleti ajanlataikat
esa befektet6ket
vonatkoz6ajdnlatait.Eziltal azonbannemcsaka fogyaszt6kat
Atukra6sszolgaltatasokra
is
al66ssAk.
keresked6kbe
vetetthitetesbizalmat
k6rositj6k
meg,hanema legitimintemetes
Az Eur6pai Fogyaszt6iKdzpontok H6l6zatrinaktapasztalatai
leggyakabban
elekronikaitemekeket,
szerinta csal6keresked6k
p6ld6ul laptopokat,mobiltelefonokates f6nyk6pez6gdpekei,
jegyek
g€pkocsilikal
6ssz6rakoztat6ipad
kapcsolatos
tranzakci6kat
kin6ljik rendkiviilvonz6drakon.
6rt6kesit6sdt
egy
A tipil-usintemetes
csalds,
hogya fogyaszt6taldlazinterneten
rendkiviil cs6bit6 ajenlatot,majd 6rdekl6dik a tennekr6l a
kereskedcindl.aki rendelkez6s6re
bocsAt minden sziikseges
megbizonyosodik
ar61,hogy az ajenht
infomici6t. A fogyaszt6
a tem6ket
Afogyaszt6ezutdnmegrendeli
val6bannagyonel6nyds.
tovAbbifot6kat
a rendelesrdl,6s
esmegis kapjaa visszaigazol6st
kap a tenn6kr61.
A fogyaszt6tmegk6ria villalkozds,hogy vagy
p6nzfeladdssal
fizessen,vagy utalja 6t a vetelirat egy
magiinszem€1y
akir61gyakranazt6llitjdk,hogy a
banksz6m16j6ra,
v6llalkoz6s
Lrgyvezet6
igazgat6ja.
ceggel
A csal6keresked6ezena pontonvagy eltiinik, vagy - egy csal6riruszallit6illetve let6temenyes
- an616j6koztatjaa fogyaszt6t,
mer folyamatban
van.Azt is
bogy a temek sz6llit6sa
egyi.ittmirkijd6sben
kesnifog vagyazeppenaktualisiinnepekmiattvagypediga hattunalt6rten6
megiizenik,
hogya szallitm6ny
vagy a
miatt.A fogyaszt6tezekutAr megkerik,hogy kiildjc;nm6g p6nzta keresked6nek
vdmellen6rz6s
ezt vagy sem a csal6
szallit'6/letetem6nyes
c6gnek,€s - tiggetleniil att6l,hogy a fogyaszt6megteszi-d
nyomtalanul
eltrinik.
keresked6
6sa szdllit6/let6tem6nyes
A kiizpontn6hiny tan{csainternetesv:isrrl6knak
- Ha lehetseges,
kedljiik el az el6refizet6st.
- Eilen6dzzea fizetesifelteteleket,
a weboldalona biztonsAgos
kis lakat-ikont.
fi zetestgarantal6
- Ha azE-Baythasznalja,
E-Bayen
ne fogadjael a szerz6d6s
kiviili megk6t6set.
- Olyanbiztons6gos
weboldalakon
keresztiilutaljonp6nzt,melyek
cimenekkezdetenemhttp://,hanemhttpsr//.
- Olyanbalrkktutyekat
hasznlljona fizet6shez,
amelyekv6delmet
zet6stgarantalnak
csaliseseten.
6spenzvisszafi
- J61ismert6sbiztonsigosonlinefizetesim6dokatalkalmazzon,
peld6ula PayPalt.
Forrds. nol.hu
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Sportrovat
Az ostorosi6snovajiPolgamesteri
Hivatalanyirjt
segits6get
a bajnokdgbanval6 szerepl6siinkhijz.
Sajnos, az az anyagi tAmogat6s,amelyet a
hivatalokt6l kapunk csak a btu6i dijat 6s az
utik6lts6giintet fedezi(r6szben)..
Felszerel6sekhez
6s eszkijzdtrhijzcsak n6h6nynovaji sportszeret6
jutunk.
embert.imogatAsAval

K6zilabdaUjra.........,1
R6genNovajonNB,{I-es szint[ikezilabdacsapat
dnr'endeztette
a szurkol6kat.Most fjra alakult a
NOVAJ-OSTOROS
a n6i K6zilabda
SEszineiben
Szakoszt6ly.
Ez a csapata novajialtal6nosiskola
szineibenkiizdtitt himev66rt.
2007nyarana B6k6scsab6n
megendezesre
keriil6
OrszrigosDiakolimpiana tiibb mint 100 indul6
csapatb6la 9. helyez6st,majd 2008 nyaran
Miskolcon az Orszdgos Didkolimpi6n a 4.
helyez6st
6rteel.

Mivel a Novaj-Ostoros
Seszineibenszerepeliink,
ezuton k€rjiik az ostorosi sportszert6,kezilabda
vrillalkoszeret6 lakosait, magdnszemelyeket,
z6kat,segitsenekenneka csapatnakebbena nehez
mai anyagihelyzetbenfennmaradni.

2008/09-es
6szitavaszifordul6banelindultunta
Megyeibajroksagi{irsigi csoportj6ban,
ahola 3.
helyez6st€rtiik el. Innenjdtt aziitlet, hogy eztitt es
mostnemszabad
abbahaglni.

Trmogat6si
kerjiikkeressek
szandekukkal
CsehSzilviaostorosilakost.
Cim:Ostoros,
H5$fautca4.;
Tel:06/30-4343665).

Kitart6, sok munkdvalbeneveztiinta 2009/10-es
6szitavaszifordul6MegyeiFeln6ttbajnoksdgdba.
A csapat6tlageletkora14-166v, kieg6sziilve3
j6tekossal.
kdzepkonr
A 8 indul6csapatb6l
a nyer
kcizep6rea 7. helyezlst sikedilt e16mi, olyan
mezdnybenahol a tdbbi csapatStlag6letkora2025 6v 6sNB-sszintfij 6t6kosokat
szercpeltetnek.
A
2010/1l-esfordul6ba[az 6szlszezor,
vegetea 6.
helyenvag),unk,mdgdttii : All P6szt66s Hatvan
csapala.

B6rmilyen segits6get6s tdmogatAstszivesen
fogadunk!
K6dnk Onijket,kiizdjenekveliint egytittegylelkes
kdzilabdacsapat
fennmaradrisd6rt!
(B6vebbinform6ci6:
hxp://novajkezilabdase.nindenhlapj
a-hu/)
Ktiszdnjiik| ! !

Megdrdemeltt61i pihen6 ut6n januAr kdzep6t6l
irjra belev5gunkaz alapoz6edz6sbe,amit erdsit6
foglalkoz6sok
6sbdrelttermesedz6sek
k6vetnek.
Mivel sajnossemOstoroson,
semNovajonnincs
tomaterem,ami alkalmaslenne labdrs edzesek
megtart.isiira,
ez6itmindent6lenlegal6bbhetiegy
alkalommaltemet kell b6relniink.
Kdztiink 6s 6rtiink kiizd egy ostorosijdt6kos is,
CsehSzilvia.

A NOVAJ-OSTOROS
SEK6zilabdacsapata
Mdjoi zolhnnt Heged,iis Rita
Nowj -Ostoros Se kizilabddcsapat
technikai wzet,i

it
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