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Ostorosisikera gyulaibiill6rnapon
Aprilis 17-6n rendezt6kmeg a XI. Kisiisti
Pdlinkafesztiv6l keret6n beliil a X. B6ll6rnapot
Gyttl6n. A nagyszab6surendezv6nyre Ostoros
kdzs69 6nkorminy zatinak csapatais benevezett.
A,,Korbiicsfalvi Bol16rek" fantiizianevii csapat
el6szdr vett r6szt az esem6nyen,ahol a szakmai
zsriri els6 hellyel 6rt6kelte munk6jukat. A
kiil6nf6le ,,diszn6toros"6te1ekize mellett a zstiri a
megjelen6st,a munkav6gz6sm6djit, az elk6szit6s
egyedis6g6t is 6rt6kelte. Az orszdg kiilcinboz6
r6szeir6l 6rkezett csapatok k6ziil az ostorosi
,,korbScsfalvi"boll6rek az els6 helyez6smell6 a
SzentVince Borrendktilondij6t is elhoztrik.Bente
L6sz16 olimpiai bajnok mesterszak6cs,a zsriri
eln<jkeaz ostorosi gy6ztes csapatotmeghivta a
j<iv6 6v februrirjiibanmegrendez6sre
keriiki 6nodi
boll6ruersenyre,ahol az orsz6g legjobbjai m6rik
ossze erejiiket a gasztron6mia eme speci6lisan
magyar 6gttban.
Ko rbdcsfullLhi!!2<Lt<tyze

rt meniije;

A" kateg6ria
Gyulai Kolbdsz k6szit6se az eredeti receptura
szerint
Imi Papa gyulai kolbisza -Ahires glulai kolb5sz
elk6szit6sea csapatf6n<ik
Imi Papam6djrin
,,B" kateg6ria
Hurkak6szit6s
Mdjas Gyurka hurka - Speci6lis m6jas hurka
siit6se, Ostorosra jellemz6 izvlltggal, specirllis
fiiszerez6ssel

,,C"kateg6ria
Torosk6szit6s
Korb{csfalvi boros siilt - Specirilissiilt t6l
k6szit6se
a ser16s
legjavrlb6l
,,D"kateg6ria
Tepe116
k6szit6s
Piros ropog6sostorosim6dra - Tepert6 ahogy
Ostoroson csin61j6k,tejjel meglocsolva,
ropogosra
siltve
,,E"kateg6ria
t6l
,,Ajrind6kazany6snak"
Os"torosi" farkas t6l - Diszn6farokkaldiszitett
hrisost5l speciiilisfiiszerez6ssel
,,F"kateg6ria
Egy6bdiszn6toros
6telk6szit6se
Ostorosifarkas-toroskiposzta - Torosk6posztiis
eglt6l6teladiszn6farkrinakfelhasmiiits|val
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A csapattagiaivoltak:
DebreiImre
V6lyiAndrfs
Baji Gydrgy
S6sIstv6n
BdjtndMarczisEva
S6sIstviinn6
A kitiinrf eredm6ny el6r6sdhez,a kiv616
6s az els6rangi szakmai
csapatmunk6hoz,
volt az a r6sztvev6
munk6hozelengedhetetlen
csapattagok6s kis6r<iik pozitiv hozzhiil sa,
nagyfokri hozz66rt6se,amellyel egyiitt el6ft6k,
hogya gyulaiszakmaizsiii az |ltahtk elk6szitett
diszn6toros6tkek kivitelez6s6t6s izvii6g6t is
pozitivan6rt6kelte.

Az el6rt eredm6nyegy olyan siker k6zs6gtinknek,
amely bebizonyitotta,hogy van
ktiz<iss6giinknek,
a kdzs6gnekhelye van az orszitg gasztron6miai
fe rtivSljain, sot rem6lhetSleg elotriLnyozza
Ostoros hasonl6 jellegri rendezv6nyeinek
fellendiii6s6t.
fej15d6s6t,

Onkormr{nvzatihirek
Ul6sezetta K6pvisel6Testiilet
2010. dprilis 26-6n OstorosKiizsdgOnkorminyzathnakK6pvisel6 Testiiletesoros til6s6t
voltak:
tartotta,melynekfcibbt6mriiakdvetkezcik
K6pvise16
Testiiletea 2009.6vi
Az Ontorm6nyzat
megt6rgyalta.
k6ltsdgvetesi
beszdmolojdt
Az el6ir6soknakmegfelel6enm6dositiisrakeriilt
az Onkorm6nyzat212010.(II. 16.) szimri
Kdlts6gvet6sirendelete,valamint elfogad6sra
keriilt az Onkorm6nyzat2010. 6vi 6tmeneti
gazd6lkod6srir6l
sz6l6besz6mol6
Az Onkorm6nyzat a 2009. 6vre vonatkoz6
6sszefo91a16
ellen6rz6sijelent6st fogadott el.
keriilt sor
ellendrz6sre
Pln:zijgyi szabitlyszenis6gi
a
Ellen6rizt6k
az EKT:T be1s6csoportja61tal.
feladatokat,valamint a szoci6lis6s
k<izoktat6si
gyermekj6l6tialaszolg6ltatSs
feladatairaig6nyelt
galapozotts6gitt.
gat6sok
me
normativ
t6mo
611ami
Az 6nkorm6nyzat lelthrozits el6k6szit6s6t,
6s e1len6rz6s6t
megval6sitSsiit,
dokument6l6s6t
a
e1len6rz6s.
min6sitette
bels6
mintaszeriinek

Ezriton szeretn6nkkoszonetiinketkifejezni miden
e g y e s k d z r e m r i k < j d 6 n e k ,s e g i t 6 n e k 6 s
t6mogat6nak akik egytittmtik6d6s6vela sikeres
szerepl6smegval6sulhatott.

OstorosKdzs6g Onkorm6nyzatifrisilLgicselekv6si
terv6nek el6k6szit6s6t rirgyalta a K6pviselci
Testiilet, ahol meg6llapit6sra keriilt, hogy a
v6glegescselev6siterv elfogadrlsael6tt sziiks6ges
egy fe1t6r6 szakaszkimunk515sa,ahol a kozs€g
fiataljaival, illetve az ifjris69gal foglalkoz6
szakemberekkeltorl6nnekegyeztet6sek.
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2010. dprilis 2-iin a Honv6d-Arany-R6k6czi
utcribanlak6k szdLm6ra
lakossriLgi
f6rumot taftott az
0nkorm6nyzat,ahol a FK RaszterLrt. v 6llalkoz6,
a mriszaki ellen6r 6s a polg6rmester adtak
tajdkoztat6t az elvlgzendij feladatokr6l, illetve
viilaszoltaka lakosokfeltettk6rd6seire.Tekintettel
arra, hogy a beruhiiz6skoz6ss6gi 6rdek, ez6rt a
felek egyiittmiikdd6si k6szs6giiketfejezt6k ki a
programsikerrevitel6ben.

2010. 6prilis 22-6n a Honv6d, Arany J6nos,
R6k6czi riti 6s a busz<iblokfehijit5si programmal
c i s s z e f i i g g 6 s b e ne g y e z t e t o k o o r d i n 6 c i 6 s
6ftekezletrekeriilt sor Miskolcon, aholjelen volt a
kivitelez6 FK Raszter Zrt. k6pviselcije, az
Az 6vodafelirjitrisalkapcsolatosnyertespttly|zat
iigy6ben 2010. 6prilis 14-6nosszefligg6mriszaki
egyeztet5tiirgyal6srakeriilt sor, ahol rittekint6sre
keriiltek a miiszaki tartalom csdkkent6s6nek
lehets6gesm6dozatai.A feladatv6grehajtrls6ban
a
tervezrikis azOnkorm6nyzatsegits6g6re
voltak.

2010. dprilis l5-en L.gerMJV Onkormilnyzara
Oktatesi Iroda vezet6s6vel,szakdolgoz6ival,
valamint a Dr. Kem6ny Ferenc Altal6nos Iskola
igazgat6ja 6s a Tagiskola vezet6j6nek
r6szv6tel6velegyeztet6t6rgyal6sttarlottak, ahol
Attekint6srekeriilt a 201012011.oktatdsi 6vben
indithat6 oszt6lyok szama, az oktatasi
int€zm6nyekbentanul6 di6kok sz6m6nakrovid 6s
k<iz6pt6vu alakul6sa. A szakmai 6rtekezleten
6ttekint6sre keriilt az ostorosi Tagintezm6ny
helyzete6sl6tsz6malakul6sais. Az adatokalapjrin
megercisit6st
nyerl, hogy a tagint6zm6nybennincs
sziiks6g tov6bbi 6vfolyam az anya intlzmenybe
toft6nci ritirrinyitSs6ra.A kdz6pt|v0 strat6giai
dontdseket a fenntarl6 onkonniinyzatoknak a
reAlisan vriLrhat6 fj oktatris politikrival
<isszhangban,annak megismer6s6tkovetcien
indokolt meghozniuk.

Onkorm6nyzat 6ltal megbizott k<jzbeszerzdsi
referens, a piiydzatkezel6 Nord Tender Kft.
k6pviselrije,valamint az Onkorminyzat I egyzoje,
Polg6rmestere6s a program miiszaki e1len6re.A
koordiniici6s 6rtekezleten 6ttekint6sre keriilt a
rendkiviili id6j6r6s 6s a kozizemi szolg6ltat6k
hozz6jaru16nyilatkozatai riltal megfogalmazott
feladatok,valamint a helyszinenfelt6rt, a tervtril
elt6r6mriszakimegoldiisokkovetk ezm€nyei

A R6dei Mikl6s Mrivel6d6si H6z nev6nek
megv6ltoztatiisSr6k d<jntrjtt mircius testiileti
iil6s6n az Onkorm6nyzat K6pviselci Testiilete.
Mint azt m6r kordbbanhiriil adtuk, a Miivel6d6si
H6z elynerte az Integr|lt Koz<iss6giSzolg6ltat6
T6r cimet, ezzel egyitt a kdzel jriv6ben megrljul,
mgsz6piil a koz6ss6gi t6r, valamint tov6bbi
szolgaltat6 funkci6k felv6tel6re is sor keriil. Az
IKSZT piiydzaton va16 sikeres szerepl6shozta
mag6val azt a nlvvitltoztatSsi kezdem6nyez6st
miszerint a R6dei Mikl6s Miivel6d6si Hin ezek
utiin R6dei Mikl6s Integrflt Kiiztiss6gi
Szolg6ltat6T6r n6venmr.ikddiktov6bb.

OSTOROSiKISBIRO
4. oldal

2 0 1 0 .m d j u s
- '.7
O

K6pvisel6
OstorosKozsdgOnkorm6nyzat6nak
2010.m6rcius31-6nh6tf6n,186r6t61

FALUGYULEST
tart.
Helyszin:
R6dei Mikl6s IKSZT
Ostoros,Szentlsw6n t6r 2.
Tervezettt6mdk:

q&tw

- Helyzetkdp6sfejleszt6sek
Ostorosona 2009-es6v folyam6n.
- A k<ivetkez6
6vekfeileszt6sitervei,a 2010.6v cElkittizdsei.

fjabb szimitistechnikai szolgiltatisok 6s k6pz6sekaz eMagyarorszfg Ponton
Szol96ltatoT6rental6lhaL6
a RedeiMikl6s In1egr6lt.K.<izdss6gi
kijszdnhetoen
A folyamarosfejleszt6seknek
A megl6r<i
az6rdekl<id6k.
tal6lkozhatnak
szolgdltatdss-al
eMadvarorszds
Fontoneswe tdbbszdmitdstechnikai
biztosita H:iz nyiwatan6siidejdben.
is ingyeneslntemethoZziif6r6st
n6gylinoderns-zdmit6gep'tovribbra
Az Internetezismelletta Hazba betdrdka kdvetkezdszolgaltatdsokatis igbnvelhetik:

- Nyomtatds
,
- -Fenvmasolas
- Szkbnnel6s
- F6ilkezel6s
- Informatikaitan6csad6s
- e-K<izszolsiiltatdsok
v6tele- sesitseggel
is6nvbe
-- DigitrilisfStoszolgdhai6s.
k6pfeldolgozEs

eMagyarorsrr;;rn)

informatikai,intemet-haszn|lattal
Pontdltalszervezett
voltakazeMagyarorszdg
A elmirlt6vekbensikeresnek
n6pszeriisit<i
kertilnekazinrtemethaszndlatdt
azid6riismegszErvezdsre
Oiileru!g<;iiniotvimoti.VirtratOan
oktatasok.
val6
es internettanfolyamon
a szdmit6g6pkezeloi
k<jr6ben
a lakossdg
vesezn6nk
ElSzeres
isenvfelmerest
leme
b6vebbinformdci6kra
indul6tanl-olyam.ok6l
azriszToly_amdn
r6szvetelrdl.
Keritit.trogy a"mennyiben
6rdeklSdjon.
[rgya2 alibbi el6rhet<is6geken
venneieszta tervezetikepzeseken.
iilewdszivesEh
iztlt<s6ee.
ielentkEz2en:
D6rAttila
eTan6csad6
Tel.:30/2063-785
E-mai1:info@ostorosmuvhaz.hu
a R6deiIKSZT
6stovSbbilehetcis6gekriil
a fe1t6te1ekr6l
ig6nybev6tel6r6l,
A szfmit6stechnikai
szolg6ltattlsok
el6rhetiis6sein
lehet6rdek16dnr.
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Kiiz6rdekii kiizlem6ny
K6t telepiil6s6r- biztonsigunk 6rdek6ben
Az Igazsitgigyies RendeszetiMiniszt6riuma
a
kiizteriilet-feliigyel6il6tsz6mmeger6sit6s6re,
Kormriny 6ltal 2009. 6prilis 20-5n kiadott
v|lshgkezelo program 1Y.4.2. pontja alaplSna
kiizrend 6s k<izbiztonsrlger6sit6se6rdek6ben
teremtett lehet6s6geta telepiil6stir<ikfoglalkoztathshra.
Az Igazs|gigyi 6s Rend6szeti Miniszt6rium
(IRM) felhivds6ra szeptemberkozepe 6ta
j elentkezhetnek
az onkormhnyzatoktelepiil6s6rdk
foglalkoztatis6ra.A falvak telepill6s6rdket
akik a brinmegel6z6sben
6llithatnakszolg6latba,
segitik a rend6rs6gmunk6jrlt. Mindehhez
korm6nyzatit6mogatestig6nyelhetneka helyi
<inkormSnyzatok.
c61unkaz is,
A telepiil6s6rdkfoglalkoztat6s6val
hogy azok, akik nem tartjrlk be az egyiitt6l6s
szab|lyait, sanda sz6nd6kkal kdzelitenek
telepiil6siinkh<iz,
tudj6k, hogy figyeljiik 5ket.
mellett
igy a rend6rs69
6sapolgSr6rs6g
Ostoroson
k6t telepiil6s6r is vigyizza a falu rendj6t,
biztons|git. Telepiil6siink<ink6t fci telepiil6s6r
alkalmazinirav olt lehet6s6giink.
Atelepiil6s6razonkormdnyzatalkalmaz{s|ban
aki az e16irt6lt6zetben6s
6116muntav611a16,
felszerel6ssel
v6gzitev6kenys6g6t.
Feladata
akdzteriilerfeliigyeletr6l
s26161999.6vi
felsorolt
LXIII. tdrv6ny 1 S (4) bekezd6s6ben
feladatokell6t6sa,
f gymint:
A telepiil6sentev6kenykedShivatalos 6s
kdzfeladatote1l6t6szem6lvekmunkav6sz6s6nek
t6mogatrlsa.
A kiil<inb<iz6hivatalos 6rszolg6latokhoz,
rendv6delmi szervekhez,hat6s69okhoz,
kdzteriiieffeliigyeletekhez
kapcsol6d6jelz6
tev6kenys69,sziiks69 eset6n int6zked6s
azil1et6kes
hat6s6gn6l.
kezdem6nyez6se
A k<izvagyonhelyben ta16lhat6tfugyainak
(p1. parkok, jStsz6terek, k6z6piiletek,
utcabritorok.stb.) v6delm6benval6 k6zremiik<id6s.

rendeletekbetart6s6nak
Az <inkorm6nyzati
illetve betartat6sinak a brinmegel6z6si,
trizv6delmi, koztisztas|gi, telepiil6srend6szeti c6lkitriz6sek mesval6sit6s6nak
hat6konyt6mogatdsa.
A telepiil6sen tartand6 rendezv6nyek
6s
kdzremrikod6
s rendfenntartSsban
eset6ben
forgalomir6nyit6sban.
mriszaki
Term6szeti
csap6s,
baleset,kSreset,
meghib6sod6s,
egy6bvesz6lyhelyzetsor6n
k6zremrik6d6saz iisszehangoltsegits6ga
nyijtasban,az 61et-6s vagyonment6sben,
helyre6llit6si munk6latokban6s a rend
helyre6llit6s6ban.
Az alkalmaz6helyi <inkorm6nyzataltal a
helyi k<izbiztons69javit6sa 6rdek6ben
meghatrozott tovSbbi feladatok v6grehajt6sa.
Feladata a telepiil6s6mektov6bb6 az egy5b
jogszab6lyokban6s az alkalmaz6 helyi
javit6sa
<inkormrinyzat
6ltal a helyi k<izbiztons6g
6rdek6ben meghat|rozott feladatok, 6s a
krizteriilet-feliigyelet tev6kenys6g6nekt6mogatdsa,azokbiztons6gos6shat6konyv6grehajt6sa
jelenl6ter6sit6se
c61j6b6l,
amelyeta
a kozteri.ileti
szolgSlatote116t6kdztertilerfeliigyel6velegyiitt
v6gez.
A teleoiil6s6r6kalkalmaz6silnak6s felszerefedezi.
l6s6nek-egyszeri
krilts6geitaminiszt6rium
A k6t ostorositelepiil6s6rBaji P6ter 6s K6d6r
6saz6ta
J6nos2010.6prilis30-6n6llt szolg5,latba,
j6rjik
k6zs6gnnt
szerint
a szolg6lat-beoszt6sok
utc6it.
A f6 c6l a kiizbiztonsiq er6sit6se!
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Kulturflis rovat
A hagyomrinyokkiiztiink 6lnek- Az OstorosiAsszonyk6rus
Az Ostorosi Asszonyk6rus1968-ban alakdt az6ta (hetenk6ntipr6b6kkal, gyakori fell6p6sekkel)
folyamatosan
mlik6dik.Az elteltt6bbmint negywen
6v alattbejrirt6kaz eg6szorsz6got.Orsziigos
N6pzenei
jelen
rendezv6nyeken
mindig
vamak6stdbbalkalommalktilftild<inis vend6gszerepeltek.
ArAdi6bangyakan
hallhat6ak
dalcsokraik
esa televizi6han
istrihhsziir
lellentek.
Reperto6rjuk
els6sorban
sziikebbhaz|yk Eger6sMezrik<ivesd
k<imy6kipal6cn6pdalok,melyeketkiv6l6
hangz6ssal6nekelnek.Kamagyuk t6bb 6rtizede Bimb6 Zoltdn, Heves megye ismert k6zmiivel6d6si
szakembere,a Magyar K6rusok 6s Zenekarok Orsz5gosSzovets6g6nek
diszoklev6llelkitiintetett
k6rusvezet6ie
Az Asszonvkdruseml2kezetes
szerepl1sei:
- 1973Bp. Erkel Szinh6zAranypdvaG6la
- 197678Kecskem6tOrsz6gos
N6pzeneiFesztiv6l
- 1986Cseboksz6riTestv6rw6rosi
kapcsolatok
- 1988Isztambul- NemzetkoziN6pzeneiFesztiv6l
- 2000Eger Egri N6pzeneiG6la6sSzahnaiNapok- r6di6felv6te1
- 2002Dtnaszerdahely
- ApriinkOroksegeN6pzeneiFesztrv6l
- 2004Ostoros- 35 6vesJubileumiN6pzeneiHangverseny
- 2008Budapest
N6prajziMrizeum magyarKulturaNapja
- 2008Budapest
N6prajziMirzeum magyarKulturaNapja
- 2008Eger Egri N6pzeneiGSIa AranTphva
Nagydij r6di6felv6tel
A Magyar R6di6 22-es6s 6-os studi6j6banhiirom alkalommalk6szitettekfelv6telt az egyi.ittessel.
Az
AranypdvaEgyiittesekgdlamfisorriLban
Budapesten,a Pataki Miivel6d6siKdzpontbanhagyom6ny5rzci
tevekenysegiik6rt
aKOTAelndket6lkiilondijatvehettek6t2000-ben.
2009Eger Pal6cg6laAranyp5vadijat 2. alkalommalis megnyert6k.
Kiadvdryok:
1988-banOstorosiN6pdalokcimmel,a 25 6vesjubileum alkalmiib6l100 n6pdalt@rtalmazokiadv6nyt
jelentettekmeg,mely az6tais kozk3zenforog,t<ibbhasonl6folkl6r egyiittesveszi6t lelegyzlsiikalapjdn
dalaikat
MindsItdsekversenvek;
- 1999 ,,Aranyp6va
dij" KOTA 12.Orsz6gos
Min6sit6
Hangverseny
- 2000 ,,Arany Kivdl6" VassLajosOrszSgos
N6pzeneiVerseny
- 2004- ,,Aranyp6va
dij" (m6sodikalkalommal)KOTA 13.
Orsz6gos
Min6sitSHangverseny
- 2005 Aranyp6vaNagydij Egri N6pzeneiG6la
OstorosKdzs6gK6pvisel6Testiileteriprilis26-i TestiiletiU16s6n
az OstorosiAsszonyk6rust
felterjesztette
a
"HevesMegy66rt"kitiintetcidij adom|nyozitsira,
ezzelis elismerveeddigikimagasl6szakmaimunkrijukat,
valamintaztakoz<iss6g6pitci
tev6kenys6get,
amitaz elmilt lvtizedekbalattakdzss6g6ft
tettek.
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Aktualitfsok, 6rdekess6gek
Piinkiisdi n6pszokfsok
A magyarkulturiibantcibbszok6skiitcidik a ptinkdsdhitz.Tobb elemiik a kereszt6nys6gel6tti id6kbe nyilik vissza.Msszavezethetci
a r6mai flor6li6ka: a flor6lirlk olyan tavasztkdszitnt6iinnepi alkalmak voltak, amikor Flora istenn6t,a niiv6nyvil6g 6s a vir6gok
(trigabb €rtelemben a term€kenys6g) istenndj 6t koszonttittek. Az istennri gdriig nev6n Khl6ris, azazZrildelki, Virul6.
Mijusfa
A m6jusf6t csoportba szemezodve6llitott6k a leg€nyek a l6nyoknak, akiknek ez
nagy megtiszteltetesvolt. Magas, sud6r f6k voltak ene alkalmasak,melyeket a
kerit6soszlophoz rdgzitettek 6jjel vagy kora hajnatban. Altaldban szines
szalagokkal,etellel-itallal is diszitettek.Altal6ban az udvarl6 leg€ny vezet6s€vel
6llitottak a fdt, de egyesteriiletekena leg6nyeka rokon l6nyoknak is 6llitottak f6t.
Gyakrana kiiztiss€geknekis volt egy kiizds f6ja, aminek a kiddnt€s6tiinnep6ly,6s
t6ncmulats69kis6rte.
Piinkiisdi kirily
Akoz6pkor 6ta ismert szok6s,ekkor iigyess6giversenyen(tusk6cipel6s,karik6ba
dob6s) kiv6lasztott6k a megfelet<ileg6ny, aki k€s6bb a tdbbieket vezethette,
tovribb6 a piinkiisdi kirrily minden lakodalomba, mulats6gra, iinneps6gre hivatalos
volt, a kocsmiikbaningyen ihatott,a fogyaszhis6takozdssdgfrzetteki k6scibb.Ez a
tiszts6gegy h6tig, de ak6r egy 6vig is tartott. Gyakran ez alkalomb6l avatt6klel a
leg€iryeket,akik ezentuludvarolhattak,kocsm6zhattak.
TaYaszkiisziint6s
Miir kora hajnalban az ablakokba, vagy a h6z kerit€sl€cei koz6 tiiznek zold 6gakat,
vir6gokat (bodzdt, piinkdsdi r6zs6t, jizmrnt) azttt, hogy nehogy belecsapjona
h6zbaavill6m. N6hol a l6nyoshr2akratettekki z61d6gakat.

Piinkiisdikir6lyn6j6r6s
Eredetileg
4 nagyobbl6ny(k€s6bbtdbb)kdrbeviszafalubanegydtddiket.O alegkisebb,
ism6telgetnek.
Meg6lltakazudvarokon,
majd
a legszebb.
Enekelnek,
6sj6kivrins6gokat
a piinkiisdi kir6lyn6 feje fti16 kendrit feszitettek ki, vagy letakart6k 6t f6tyollal.
Enekeltek, ktizben kiirbej6rt6k a kir6lyn6t, a v6g6n pedig felemeltek, s
mond6k6katmondtak.Az 6nekek 6s a mond6ktikv6g6n
term6kenys6gvar6zsl6
jellemzciterm€kenys€gvarrizsl6ssal
szokAs
kaptak.A Dun6ntulon
dsszekiit6tt
aj6nd6kot
plirosult.
k€s<ibb
adom6nygyfjtessel
Piinkiisdiil6s
jelenitettekmeg,de volt, ahol
kirrily 6skir6lyn6p6rosta kis6ret6vel
Ekkor pi.inkcisdi
€s vtileg6nnyel.
Ez a szok6shasonl6a piinkiisdi
lakodalmimenetetmenyasszonnyal
kir6lyn6jririshoz,deezelscisorban
adomri,nygyiij
t€sreszolg6lt.A gyerekek,vagyfiatalok
v6gigjrirtaa falut, s adom6nytgyiijtott.
csapata6nekelve,tiiLncolva
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Sporthirek
Sikereskarat6kik Ostoroson
Az ostorosi karat6k6k ism6t szinvonalas
versenyen bizonyithatt6k felk6sziil6siiket,
tud6sukat.
2010.6prilis17-6nrendeztlkmegazl.
Fels6nyrir6diTavasz Shotokan Karate Kupa
Az ostorosiversenyelnevez6sri
sportesem6nyt.
zok 9 fovel vettek r6szt a megm6rettet6sen,
szerepl6siil
ism6tdics6retesre
sikeriilt.Tud6sukat
j6
tcjbb6remmel6s helyez6sekkel
bizonyitott6k.
Eldrt eredmdnvek:
KaranyiczJ6zsef kata(formagyakorlat):
I. hely,
kumlte (kiizdelem)IL hely
KaranyiczErzs€betkata:II. hely
GuthD6niel kata:I. hely
Jacs6D6vid kata:IL hely
R6kaLeventekata:IIL hely
PopovicsP61makata:IV. hely

A csapattagiai voltak m'g:
-KaranyrczL|szl6
- L6l6 Bence
- Hives Bence
Korcsoporljukban Ok a nyolc legjobb k<iz6
jutottak, 6s a ddnt6be va16 juttls6rt vivott
kiizdelembenmaradtaka1ul.

Biiszke vagyok az el6fi eredm6nyekre,6s
gratul6lokmindenversenyzcimnek!
Oss! ! !
Vany6Attila
senpai
azostorosikarat6kd,k
edzi5je
'D
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