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Ttizijit6k, lecs66spalacsinta,szinvonalasfell6p6k,helyi tehets6gek
Sikeresenzilrult az idei falunani rendezv6nvsorozat
Az id1n hagyomSnlteremt6 sz6nd6kkal h6rom
napon keresztiil zaj\ott kozs6giink legnagyobb
koz6ss6girendezv6nyeaz Ostorosi Falunapok.A
program a hagyomdLnyoselemeken tul mag6ba
foglalta az I. Ostorosi Lecs6k6szitciVerseny't6s
Palacsintanapot,ahol <jsszesen14 csapat m6rte
rissze gasztron6miai tudriLsta szombati rendezv6nynapon.A zsiirinek nem volt konnyti dolga a
lecs6j6 p6r izletesformrijritk6stolhatt6kv6gig az
6rt6kel6sfolyam6n.

Az Ostorosi Tehets6gek bemutatkoz6sdn a
kdzcins6g tal5lkozhatott azokkal a helybeli
tehets6gekkel, akik fgy gondolt6k szivesen
megmutatjrik magukat szinpadon is. Ezt a
programelemet j6vcire is szeretn6k folytatni,
rem6ljiik az idei rendezv6nysiker6nfelbuzdulvaa
kovetkez6 6vekbenegyre tobb helyi tehets6gfog
jelentkeznia bemutatkozrisilehet6s6gre.

Kcizs6giink 18 6ves fiataljainak nagykorir
6llampolg6r6v6avat6saszint6negy olyan esem6ny
volt, amely els6 alkalommal keriilt megszervez6srea Falunapokon.A 1,6ftatal, akiket a Kisari
Zoltin polgirmester 6s VasasAgostonn6jegyz6
nagykoruvdavatott.egy olyan szinesprogramelemneklehettekszerepl6i,amely m6lt6n emelete
a rendezv6ny szinvonal6t, maradand6 61m6n1.t
okozvaa fiata1feln6tteknek.
A h6romnapos esem6ny szervez6s6bensokan,
sokf6lek6ppen vettek r6szt, igazi csapatmunka
alakult ki a program alakit6i, szervez6i k<izdtt.
Ezriton szeretn6k megkiiszdnni minden egyiittmrikod6nek, segit6nek, szeruez<inek6s t6mogat6nak azt ahozzhjhr:.rldst, amit az idei Ostorosi
Falunaooksikereslebonvolit6sa6rdek6bentettek.
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Onkormfnvzati
Ul6sezetta K6pvisel6 Testiilet
Szeptemberl3-5n z616testtileti iil6s6t tartotta az
OnkormSnyzatK6pvise15Testiilete.Az utols6iil6s
fcibbtemdia kdvetkezcik
voltak:
- Javaslataz Onkormdnyzat2010. I. f6l6vi
k6lts6gvet6sibesziiLmol6j
6nakmegt619yaliis6ra
- Besz6mol6a Helyi Civil Szervezetek
mrik6d6s6161
a.) SHOTOKAN Karate Egyesiiletbesz6mol6ja
b.) OstorosKdzs6g Lak6i az I. 6s IL
Vil6gh6borubanElesettekKegyeleti
Eml6kmriv66rtAlapitvrlny beszSmol6ja
- Besz6mol6a Polg6rmestemekaz Egri
Kist6rs69T<ibbc6hiT6rsul6sbanv6gzett
munkrij rir6l
- Javaslata Napkoziotthonos6voda Helyi
Nevel6siProgramjiinakm6dosit6s6ra,illetve
elciterjeszt6s
a NapkoziotthonosOvoda
20101201]L
. nevel6si6v mutat6sziimainakv6rhat6
alakul5s6r6l,valamint a sziiks6ges
m6dosit6sokr6l

Beszrimol6
programjdnak
az dnkormrinyzat gazdasirgi
(ciklusprogramjrinak)v6grehajtds6r6l
Osszegz6s
i.
terlezni. eliik6sziten
,.Kozlcmiikticlni,
megvair-isitani,
ez a rni hrizo-<feiarianmh6.l
i'e1e16ssegiink."
Az elmrilt4 6vgazdasiryi
c€lkrnz6sei
t<ibbs6g6ben
teljesiiltek. Az Onkormdnyzat gazd|lkodis|ra az
alulfinanszirozotts6g
volt a jellemzo,ezzelegyitt
gazd5lkod6sa
A
stabil volt 6s kiegyensulyozott.
rendelkez6sre
a
6ll6 hitelkeretekig6nybev6tel6vel
miikodtet6sfesziilts6geikezelhetciv6vAltak, a
hosszri lejrlratt hitel6llom6ny n6veked6se
kiz6r6lagfejleszt6shez
rendelt.M6rt6ke37,5MFt.
Az Onkormfnyzatv^gyonaaz indul62006.6vi
1245mFt-talszemben1808mFt 6rt6ketmutat.
Aniiveked6s563mFt.

- Javas\ataz alapfoku nevel6si-oktat6si
int6zm6nyekpedag6giaiprogramj6nak
m6dosit6siira
- Jelent6sOstorosK<izs6gOnkorm6nyzat
vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l,valamint a 4 6v
alatt keletkeztetettp6nziigyi kotelezetts6gekr6l
- Javaslat az ingatlanfej 1esztlsbol szirmaz6
bev6telekfelhaszn6\5s6ra
- Javaslata Novaj-OstorosSportk6r Egyesiilet
mrikdd6s6nektriLm
o gatiLshra
- Javaslataz IfirisSgi Cselekv6siTerv kontr6t
Int6zked6siTerv6nekj 6v6hagy6s6ra
- JavaslatOstorosKozs6g Szolg6ltatiistervez6si
Koncepci6j 6nak akhraliz5'l|s& a
- Javaslata Szavazatszhml|l6Bizottsrlgtagjaira
Az tjonnan fe16116
K6pvise16Testiiletalakul6
ii l6s6toktoberbenfogjatanani.

A nyrijtott szolg6ltat6sok6s a sikerespiiyLzatok
eredm6nyek6nta nem kedvez6 kiils6 gazdasiigi
kdriilm6nyek ellen6re is ja*ult az 6letmin6s6g.
Kozbiztonsrlgunknem romlott, a n6pess6gsz6ma
gyarapodott 6s tdbb mint 22 ha-ral b6viilt
k6zs6siinkbelteriilete.
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Sz6mottev6en nem csdkkent telepiil6siink6n
mrik<id6 vrillalkozriLsok szdma, ha szer€ny
m6rl6kben is de n6tt az ad6ero k6pess6giink.
Tov6bb er6sdd6tt a tarsul6sokban az onkormdnyzat pozici6ja 6s b<iviilt e rendszerenbeliili
szole6ltat6sokkiire.

A kdziizemi fejleszt6seka min6s6g6benjobb
szolgiiltat6stbiztositj6k (Vizrnri, EMASZ). Az
elmrilt 4 6v folyamatos infrastruktur6lis
fejleszt6sei500 MFtot meghalad6m6rt6kben
javitott6kaz6letkdrtilm6nyeket
telepiil6siink<in.
A
k6pvisel<ik
a tiszteletdijukr6llemondtak,s az igy
felszabadultk6lts6gvet6sikeretet,a K6pvisel6mog6
testiiletd<int6s6vel
oner6k6nta fejleszt6sek
rendelte: 6voda infrastruktur6lis fejleszt6se,
AltakinosIskola
terligyekirendszerkialakitdsa.
Kdzpont
fejleszt6se,
Alapszolg6ltat6si
Sportp6lya
b6vit6se.
A p6nziigyi 6s gazdas6givi16gv6ls5gnegativ
kovetkezm6nyek6nta nagy beruhSz6sok
<isszeeimarad6sa
miatt a munkahelyteremt6ssel
nem tudta
az Onkormrinyzat
fiigg6 e1k6pze16seit
megval6sitani.A k<izmunkaprogtambanr6szt
vehet6 munkav611al6kszdm|ra tart6san
Mindezekkelegytitt
foglalkoztat6st
biztositottunk.
hanehezen
is,
a telepiil6siinkm egorizte6rt6k€t,6s
demegbirk6zottaz e\multid6szakneh6zs6geivel.
eaitonis
Az ehheznyirjtottvalamennyisegits6get
ktisz<injiik.
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J6t6konysdgirendezv6nyen
vett r6szttelepiil6siinkcsapata
Szeptember18-ana Bitskey Alad6r uszod6ban
Aranyhg Szinkronrisz6G61a keriilt megrendez6sre,melyben a budapestif6szeruez6kkel
6s Usz6
karolweaz Egri SellcikSzinkronuszo
Egyesiiletis segitettek.Az orszig legjobb 6s
legiigyesebbszinkronrisz6le6nyai mellett 12
show
egyesiilet
szinkronisz6iadtakel6fergeteges
e16ad6st.

Az esti programot megel6z6en 12 6rdt6l Eger
Kist6rs6g Telepiil6seinek f6z6ssel egybek<it<itt
folkl6r bemutat6jitt €lvezhettdk a 16togat6k.
Telepiil6siinket az Onkorm6nyzat f6z6csapata
k6pviselte egy vadpdrkdit elk6szit6s6vel illetve
az Ostorosi Asszonyk6rus tagjai l6ptek fel,
szinvonalas produkci6jukkal szinesitve a
programot.
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Szocirilisrovat
Als6vadriszrakeriilt a sok adomdny
a nydr kozepe6ta 1art6
llletve az OstorosiVdrdskeresztszervez6s6ben
OstorosK6zs6gOnkorm6nyzata,
gyijlo akci6az hwizkSrosultakr6sz6rebefejez6d6tt.
egyeztet6s
t<irt6nta kiirosultakmegsegit6s6nek
Az Srvizkrirosult
Als6vadriszOnkorm6nyzatvezet6s6vel
k6pvisel6iveld6nt6ssziiletettabban,hogy a telepiil6siink<in
lehetcis6geir6l.
A helyi Vdrdskeresdszervezet
adjuk6t.2010.szeptemb
er2-itnakozslglakoss6ga
Als6vad6sz
telepiil6sszdm6ra
6sszegyiijtdtt
adom6nyokat
telepiil6sre
t<irt6n6lesz6llit6s6ra
keriilt sor.A n6gyteheraut6nyi
51taladomhnyozott
t6mogat6sok
Als6vad6sz
'6sjegyz6lek<iszdnet
6s h6la kinyilv6nit5skdzepette6tveIte.Az
szitllitmitny,t
Als6vad6szpolg6rmestere
6tv6telt okirat al6iris6val tgazolta. Az adomtiny tart6s 6lelmiszerb<il,ruhanemrib6l,6pit6anyagb616s
arra,hogy a legr6szorultabbak
szLmLraadjhk6t
britorzatb6l6lt. A polg6rmester
asszonygaranci|tv611alt
OstorosK<izs69
lakossdg6nak
adom6nyiit.
Ostorosk6zs6glak6i 6ltalfelajSnlottadom6nya
k6vetkez6kb6l
6llt:
- 85 zs6kruhanemri,
gyerekj6t6k,
takar6
- 225kgliszt
- 150kg cukor
- 151oblit6
- 11karton6sv6nyviz
- 30 doboztea
- 1 dobozcapuccino
- 107kg rizs
- 4 I 6tolaj
-1lecet
- 1 flakonmosogat6
- 2 db szappan
- 4 csomag6telizesitcj
- 4 csomaglevespor
- 10csomaglencse,sdrgabors6,
bab
- 1 csomags6
- 1 iiveg lekv6r
- 101db dariiltsert6shirs
konzerv
- 321db m6jkr6mkonzerv
- 212 csomagszArazt5szta
- 1 db televizi6k6sziil6k
- Britorok(szekr6nyek,
6gy)
- Bontottcser6p
- 2 db konyhaifelszerel6s
Kdszdnjiik azoknakis, akik a kihelyezettadomSnygyrijt6urn6kba n6vteleniil helyezt6k el
p6nzadomSnyaikat,
amib6l tart6s6lelmiszereket
visiiroltaka szervez6k.

Kdszdnjiika felaj6nl6sokat
a kovetkez6
szem6lyeknek:
Ab6czkiAttila
B ajzhtbnl Liptai Erzs6bet
Bak J6zsefn6
Bak L6sz16n6
Bakn6Mih5lyi Erzs6bet
BalizsK6rolyn6
BalizsKdrolyn6
BdnMikl6s
Bart6kGyul6n6
Bart6kJ6nos
Bart6kJ6nosn6
Bart6kJ5nosn6
Bart6kP6ter
Ber6nyin6K6tai Ildik6
BertaMih51yn6
Bihari Sandom6
Bodo16sz
Ildik6
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Borosn6Miiller Andrea
Borosn6Miiller Timea
B6taBertalann6
B6taLdszl6n6
B6taZoltLn
B6ta Zolthnnt
Bojt L6szl6n6
Bojt Richdrd
BuktaTibor
CoopABC
CsdnyiGy6rgyi
Csat6n6PocokKatalin
LSen Laszlone

CsorbaArp6dn6
CsorbaP6tern6
Csuhaj6sTfrsa
CsuhajJ6zsefn6
D6rAttila
Dob6Jusztiiinn6
EderLajosn6
EgedJ6zsefn6
FarkasJ6zsefn6
G6l Imre
G6l J6zsefn6
God6Ferencn6
Guly6sJrinosn6
HhgerLiszl6
HegyiAndr6sn6
Herb6kZsoltn6
IgnrlcS6ndom6
lpacsZoltinn€
Jakabn6Ipacsgy<ingyi
JakuraMik16s
Juh6szJ6zseln6
K6pesS6ndor
KisariZolt6n
Kisn6Rab6czkiBarbara
Kokovain6Palndik6
Kory6sn6Dittl6r M6ria
K6sCsaba
K6sJ6nos
K6sLajos
K6s Rudolf
K6savilmosn6
Kurucz Imr6n6
KurunziJ6zsefn6
Laczk6Erzs6bet
Leibingem6SeresAnita
M6kosn6Feh6rviiriCsilla
Milyi Mik16sn6
MarczisElekn6
MarczisL5szl6n6

MarczisL6szl6n6
MarczisTam6sn6
Maszl6kn6Bart6kZsuzsanna
M6ty6sL6sz16n6
M6sz6rosEndr6n6
M6sz6rosEndr6n6
Mo1n6rK6lm6nn6
Mur6nyiE1em6m6
NagyZolt6n
Nagyr6M6szrirosMariann
N6methJ6nosn6
NovottaK6lm6n
P6linktiLs
Anik6
P6link6sAnik6
PartigIr6n
Posta
Pusk6m6Ujvriri Katalin
PutnokiAnita
R6zsin6M6sziirosAgnes
R6tin6God6Aliz
Attila
Schreiner
So6sK6lm6nn6
S6sIstv6nn6
S6sL6sz16
S6sn6SzuromiZita
Szab6Ferencn6
SzajlaiIzidom6
Lajos
Szeksziirdi
Szerencsi
J6zsef
SziklSn6FiigediIldik6
SzithsZoltinn!
TdrokIstv6nn6
L

vargane rlrss Agnes

Varjirn6Kom6cziOrsolya
ZakarK6lminn6
ZakarTamds
ZsebeJ6nosn6
ZsebeJ6zsef

Kulturflis rovat
(1abb,,f6zds"sikertelepiil6siinknek
2010.szeptember
4-6nOstorosKozs6get
k6t csapat k6pviselte az Egersz6littr
Olaszrizling Fesztiv6lon,a Hagyom6ny6rzij6sNyugdijasKlub valamintaz
On-korm6nyzat
csapata.

A Fesztiv6l keret6n beliil f<izriversenyen
vettek r6szt a csapatok.A gasztron6miai
verseny keret6ben eredm6nyesenszerepeltek a nevezettjeink, az dnkorminyzati
csapat miisodik helyezett lett. mig a
Hagyomitny6rz6 csapat kiilondijban
16szesiilt.
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Aktualitrisok. 6rdekess6s
Szilreti hagyomrinyok
R6gen a sza-rrettersas esem6nynek sziimitott,
amelyreegyeg6sz6ven6t eml6keztck6sk6sziiltek
a csal6dok.Akkoriban ez egy eg6szkdzoss6g- kozosiinnepevolt, amelyet
falvak,sz6lcihegyek
a napv6g6nnrulatsigokz6rtak.
Mtiig il6 sloktisok
Habiirmanapsigis csalddok,rokonok,ismerosok
k6zos programjaa sziiret, a 18-19. sz6zadban
sokkal szelesebbkorben, 6s nagyobb <isszejovetelk6nt iinnepelt6kmeg a betakarit6snakezt az
idciszakdt.
Sok hagyomri,nyazonbanma is 61,s ezekhez- mint
p6lddul a sziiret kezdet6nek idcipontjd'hoz biiszk6n ragaszkodnak az emberek. Tokajllegyaljan p€1d6ula hagyorn6ny szerint SimonJud6s(okt6ber 28.) napj6n kezdt6k meg az aszir
szuretel6s6t.
De szimosvid6kenjellemzci,hogy a
A
regkialakultnapokhozkcitcidika sziiretkezdete.
l8-19. sz6zadban
sok helyen a k6zs6gitan6csok
hatirozott idcipontot szabtak ki a sz6[o
bctakaritrisiinakkezdet6re.Ez az idopont azonban
r6gi6kk6ntv6ltozott, figyelernbev6ve az idoj6r6si
viszonyokat, a jellernz6 szcil<ifajtikat6s egy6b
hagyomfnyosan
t6nyezoket.Az Alloldon p6ldriLul
Mih:ily napja (szeptember29.) volt a sziiret
kezdet6nekidcipontja,mig a Dunintulon csak
Ter6zianapj6n(okt6ber15.)kezd6dotta sziiret.

A sziiret rigen
Sziiret idej6n m6g a torv6nykez6sis sziinetelt.
Igazi s6torosiinr,ep volt a sziiret, melyre meg az
idegen fcildon vit6zkedcl ernberek is hazat6rtck.
Kihagyhatatlanesem6nyvolt, a trirsadalmi6let
fontos r6sze,s nem utols6sorbanaz ismerkcdds
egyik fontosszintere.A tinc, a rnulatoziismellett
term6szetesennem maradhatott el a borozgatiis
sem. Ennck aztdLngyakran lett kovetkezrn6nyc
kisebb-nagyobbvereked6s, amely azonban
egy6ltaliinnem volt szokatlan6s ktilonosebben
megbotr6nkoztat6 tofi6n6s. En6lkiil rrern is
rnulhaton
el igazisziiretimLrlats:ig.

Hagyomdnyosanzajkelt6ssel indult a sztiret,
Csak ezt6n
riogatiissal,vagy pisztolylov6sekkel.
indult a munka. A l6nyok, asszonyokvoltak a
szedok,akik vid6kenk6ntviltoz6 gyiijtcied6nybevodor, k6zi puttony,kosdr,sajtir - szedt6kkaconal
(szcilcimetsz6
k6ssel)a sz6lcit.6k kiabAltakazt6na
puttonyosleg6nyeknek,f6rfiaknak, akik - az akkor
A
m6g fdb6l k6sziilt - puttonybagylijtott6k a szcilcit.
szemeketpr6sel6selcittosszezuzt6k,czutiin indult
volt,
a tulajdont6ppenibork6szit6s.Tetm6szetes
hogy a munka alatt vidrim 6neksz6t6l,viccektcil
volt hangosa vid6k.
Sziireti dtelek
a gazdaasszony
A sziireti fogisok elk6szit6s6re
kiilonds gondossiggal iigyelt. Este, a szr-rretbol
hazat6rriketmdr megteritettasztalvil1a. Fo eledela
birka -vagy marhahirsb6lk6sziilt bogrdcsos6s a
kalics volt. A hfisleves,tolt6tt kaposzta sem
maradhatottel, amit aztrinf6nk (cscirege)zAd.
F orri s : tLttw. bora szport ab lc.ltu
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Kiisziinjiik...
0storost sem kim6lte az id6jriris
2010. augusztus16-rlnrendkiviili id<lj6rrissrijtott le Ostorostelepiil6sre.A vis maior helyzet kialakul6s6ta
t6rs6giinkrelesrljt6tom6d6 okozta.A rendkiviili erejrisz616ses6mellett a term6szetijelens6ghatvanh6zban
okozott kiil<jnbiiz6m6rt6kti k5rosod6st.H6zak orom falai driltek le, szakadtakbe tetcik,6sjelent<isfeliileti
nagysdgbanbontottale a tomAd6a tetokh'jazatit Elektromosvezet6kekszakadtakle, azutjdbanl6vo f6kat
kiszakitotta, kerit6seketsemmisitett meg. Az onkorm6nyzat6nk6ntesekilletve sajiit dolgoz6ival azonnal
megkezdtea ment6st.A rongiil6dott tetcik ideiglenesenIe f6liSzisra keriiltek. Senkit nem kellet 6tmeneti
sz6ll6sra elhelyezni. Misnap a helJre6llit6si munk6k folytat6srira keriilt sor. Megszervez6srekeriilt a
tormel6kek folyamatos elsz61lit6sa,a felhaszn6lhat66pit6si anyagok glrijt6se, az adominyok hhzhoz
sziilitdsa, a kiirfelm6r6sek elv6gz6se, 6s a legr6szor-ultabbak,anyagi tdmogat6s6nakbiztositdsa. A
helyreiiLllit6si
munkrik a mai napig tartanak,azok teljes k<inienm6g nem fejez6dtekbe. A falu 1ak6ikoziil j6
n6h6nyanonzetlenillsegitett6ka bajbajutottakat,id<it,energi6tnem saln|lva igyekeztekazon,hogy senkisem
maradjonfed6l n6lkiil egyetlenejszakzirasem.Az Onkormdnyzat6sk6rt szenvedettlakosoknev6benezriton
k<isz<injiik
segits6giiketazaldbbiszem6lyeknek:

baJl Aoam
Baji Gy<irgy

Baji P6ter
GaiilP6ter
GrenerczyNorberl
Ho116
Tibor
i{. Baji Gydrgy
i!. S6sIstvSn
K6llayCsaba
KaranyiczJ6zsef
Ker6kgyrirt6D6vid
KisariZolt6n
KissG6bor
Kisz6lyP6ter
Kov6csGydz6
Moln6rLajos
PapJ6nos
PappFerenc
Seb6lyL6szl6
SomodiJ6zsef
500s Adam

S6sD6niel
S6sIstv6n
SuszterZsolt
Szab6G6bor
SzuromiL6sz16
T6thLdszl6
YargaLdszl6
VargaLevente
VasasAgoston
VasasAgostonn6

ZeleIstv6n

r
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N6lunk tiirt6nt...
R6gi jf rmrivek felvonuldsa
2010. szeptember11-6n a X. Egri R6gij6rmfi
Ta161koz66s Tirra keret6ben veter6n aut6k 6s
motorok programja 6rintette telepiil6siinket.Az
Idegen-forgalmi
EgyesiiletazOnJ<.omdnyzal
esa7
Ostoros-NovajBor Zrt. <isszefogiis6ban
a program
keret6ben egy kozponti meg6ll6helyk6nt vesz
16szttelepiil6siink.

Az Ostorosi Asszonyk6rus tagjai m6lt6 m6don
nagy tetsz6st aratva a n6t6zdsukkal, elismer6
pillant6sokat kiviwa n6pviseletiikkel, 6ri6si
n6pszenis6gnek cirvendve a fot6sok kor6ben
k6pviselt6k k<izs6giinketa X. Egri R6gij6rmri
Tal6lkoz66stura dij 6tad6g6l6j6nEgerben.

A H6s<ik ter6n l6v6 virakozitsi id6 alatt a
r6sztvev<iknekiigyess6gi versenyben is r6szt
kellett venniiik. A programhozaz Ostoros-Novaj
Bor Zfi. aj6nd6k bor biztositis6val is, mint
t6mogat6csatla-kozott.Az Onto rmhnyzaterreaz
alka-lomraidegenforgalmikiadv6nl is k6szitett,
melyet szint6n 6tadott a r6sztvevciknek.A
l6tvrinyosj6 hangulaturendezv6nyentobb mint
100i6tmti vett r6szt.
ID
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