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Nagy sikert_aratott az Altalfnos Iskola dirikjainak
BTKAHERCEG cimii el6ad{sa

Sok-sok h6napnyi felk6sziil6s uten juniusban
bemutatasra keriilt az ArpAd Fejedelem
Tagiskola irodalmi szinpadenak fj el6addsa
B6kaherceg cinmel a Miivel6d6si Hdzbat A
szinvonalas miisor tdbbszdri el6ad6sa uten
krt<jnj siken aralott. a kiizdnsdg egy igen
szinvonalas, j61 felepitett szinhazi bemutat6n
vehetett €szt, megcsodalva az ifiir tehets6gek
tuddset.

Az irodalmi szinpad di6kjai (Csat6 Vivienn,
Puskrir Kitti, Puskar Lili, Balajti Brigitta, K6s
Gertrud, Kolacsovszki Stefania, T6th Balfus,
Sepsi Timea, Balizs Andrea, Gy6ri Zsuliett,
R6cz Petla, Irgovics Cintia, Kiik6ny Bettina,
Szerencsi Betti, Lakatos Vivien, Spis6k R6ka)
energiat, id6t nem kim6lve kesziiltek a darab
bemutat6s6ra, sokat tanulva ezzel a szinhi.zl,
szin6szi 61et fort6lyair6l, neh€zs€geinil 6s
sz6ps6geiriil.

A felk6szit6knek, segit6knek (Molnarne
B6r6ny Tiinde, Fdldesi LAszl6n6, S6s lstvdnne)
kiisziinhet6en a dirikok remek kiiriilm6nyek
kiiz6tt k6sziilhettek, pr6b6lhattak az el6ades
bemutabjAra. Rem6ljiik, hogy tov6bbi sikeres
darabokat fogunk lrtni a jiiv6ben e maroknyi
tehetseges diek e16ad6seban.
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Onkorm{nvzati hirek

Junius l8-dn Osloros Kdzsdg Onkormdny-
zatenak Kepvisel6 Testiilete rendkiviili testiileti
iilest tartott a Miiveltid6si H6zban. Az iil6s
temala voll a Dr Kemeny terenc Allalanos
lskola igazgat6i pllyazat{nak elbinllisa. Az
igazgat6i posztra a koribbi igazgat6 K6kesi
L szl6 p6ly6zott, akinek pelydzati anyag't az ,
ostorosi testiilet egyhangulag tamogatta- A
rendkiviili t€stiileti iil6s tovabbi tem6ja volt az
li l tal6nos iskola 2007/2008-as tan6vevel
kapcsolatos alapit6 okirat m6dositasa, valamint
a l6tsziimkeretek aktualiz6lrsa, 6s az indithat6
oszt6lyok k6rd6se.

Jilius 2-en Ostoros K6zs6g Onkormdnyzatanak
K6pvisel6 Testiilete soros ii16s6t tartotta a
Miivef6desi Hizban. Az iil6s t6m6i a kiivet-
kez6kvoltak:

l Beszrimol6 a lejrirt hataridejii hat6rozatok
v6grehajtrisrir6l 6s a k6t iil6s kiiz6tt tett
intezked6seh6l.

2. Besziimol6 az Ostorosi Napkiiziotthonos
Ovoda 2006/2007. 6vi nevel6munkrijA16l.

3. Az Ostorosi Napk6ziotthonos Ovoda vczctd
6v6n6 pdly6zati elbi16l6sa.

4. Egyeb iigyek, inditvAnyok:
- Trijekoztat6 a Mez6kdvesdi KER-CoOP
Zrt. Elelmiszer 6ruhAz 6pit€si sz6nd6k6r6l.

- Tdj6koztat6 a BAZ Megyei Bir6s6g
14.K.20 .25512001 l7 . sz. ,tiztiroz6
iizemeltetesevel kapcsolatos it6lctr6l.

- Trij6koztat6 digitrilis kijn).vtdri es
iinkofmanyzati szolgeltatis elinditisir6l.

Jirnius folyaman h6rom pAlydzatot nytjtott be
az Or*orm1[yzat a Regionrilis Fejleszt6si
Tanics eltal kiirt felhivrisokra. Az egyik
legielent6sebb a felszini csapad6kelvezet€si
programba val6 bekapcsol6dds sz6nd€ka,
amellyel els6sorban a Sz6passzonyvdlgyi
, ,Cs incse"  6 rok  prob l6m6jd t  k ivdn j6k
megoldani.

Szint€n p6lydzatot nyujtott be a Hivatal a
Honv6d utca rekonstrukci6s feladatainak
elv6gz6se c6ljrib6l. A pinc6s partfal program
keret6ben az iskolaudvar, valamit a Honved
utca 23. szdm alatti ingatlan helyzet6n
pr6b6lnak javitani. A p6lydzatok elbir6l6sa
folyamatban van, az eredm6nyekr6l a
k6s6bbiekben nyrljtunk t6j6koztatAst.

Szinten a pil l  r izat i lehelds6g megielends€re \ i ir
a tervezett falukdzpont (Templom ter)
Atalakitdsa, amelynek a tervdokumentdci6i
elk6szi.iltek.

Mint arr6l koribban tdj6koztat6st adtunk,
Ostoros reszt vesz az orszdgos labdarug6-pdlya
ep i tcs r  . .O l  lF_  c lne \eresL l  p rogramban.
amelyen be l i i l  j i n ius  h6napban a l i i r r i s ra
keriiltek az egyiittmiikiidcsi megdllapodrisok,
ezzel egyideji i leg elindultak a ktizbeszerzdsi
elj6r6s e1s6 l6p6sei. 2008. 6v tavasziira az iskola
bitumenes prlyajrt miifiives, modern kispalyds
labdarug6 p6ly6vi alakitjdk.
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Az ut6bbi id6szakban ismeretlen szem6lyek
tiibb alkalomrnal is felgyrijtottak a szemet-
telepet. Az egri Verosi Tiizolt6seg segitseg6vel
minden egyes alkalommal sikeriilt rnegf6kezni
a tizet, de ezek az oltrisok jelent<is m6rt€kben
n6velik az Onkormenyzat kiad6sait. Kiiziis
6rdekiink, hogy ezek a tiizek ne alakulja.nak ki,
k&jiik a lakoss6got, hogy lehet6seg szerint
el6zz'k meg ezeket az eseteket. A nagy
sz|rMsAE miatt Ostoros kiil- 6s beltedileten
egyarint reszelyes riizet rakni. kdrjiil a nyiri
id6szakban fokozoftabban figyeljenek oda az
esetleges ttzgyijtes biztonsdgos kijriil-
menyeire.

Az onzig iisszes iinkormdnyzata - igy az
ostorcsi is - bel6pett az orszagos parlagfii
mentesit6si programba. Ez ^zt Jelenti, hogy
elkdvetkezend6 id6szakban az ingatlan-
tulajdonosok fokozott ellen6rzesekre sz6mit-
hatnak parlagffi mentesites iigyben. ALi saj6t
telken, tulajdondn nem v6gzi el a mentesitest
szab6lys6rt6si eljrir6s kezdem6nyezhet6 ellene,
es komoly birs6gra szemithat.

A kijzseg vizelvezet6si probl6m6i fokozatosan
niivekedtek az elmult id6szakban a hirtelen
lezridul6. errjs es6zEsek miah. Felhivjuk szives
figyelmiiket, hogy minden ingatlan tulajdo-
nos6nak sajrit 6s szomszddjai 6rdek6ben
gondoskodnia kel1 a felszini csapadekelvezet6si
jdratok tisztitesar6l. Az Ontormenyzat loemelt
figyelmet szentel a Sz6passzonyvdlgyi,
Hunyadi utcai, Egri iti, Feny6 utcai vizel-
vezet6si problemek kezel6s6re. A Feny6 utcai
probl6ma miiszaki megold6siinak terv-
dokumenteci6ja m6r elkesziilt. A Hunyadi utca -

Kegyeleti Emlekpark vizes problemejat az
Onkorm6nyzat jtnius h6napban sikeresen
megoldotta.

Ostoros legnagyobb vizelszillitoja az ostorosi
patak medre. A kiil- 6s beltedileti mederszakasz
6tereszt6 kepesseget folyamatosan biztositani
kell, keriilni kell a szemet, hullad6k patak-
mederben val6 elhelyez6s6t. Az i lyen
mesters6ges,,gAtak' nagymefiekben korl6-
tozzik ^z 'tercsztd kapess6get, nagyobb es6k
idej6n komoly gondokat okozva els6sorbaa a
patak menti ingatlanok tulajdonosainak. A
patakmeder kezelese elmeletileg a Tamamenti
Viztarsulat feladata, de sajnos a gyakorlatban a
feladat ellatasa nem e16g hat6kony. Ez okb6l
kifoly6lag sziiks6g van arra, hogy a lakosok, 6s
az Orrkorm{nyzat 6ner6b6l pr6bdlja meg
tiszten tartani a medret. Kerjiik az 'intett
ingatlantulajdorosokat, hogy segitseg ezt a
ktizhasznti munk6t, ami a falu k<izijs 6rdeke.

Az 61ta16nos iskola udvar6n pinceszakadiis
kiivetkezteben k6t pince is feltarult. Az
Onkormenyzat a helyzet megoldAs6ra
palydzatot nyfjtoft be a Regionelis Fejleszt6si
Tan6cshoz, amely pozitiv elbi1616sban
r6szesiilt. A veszely-elheritasi munkekat
augusztusig fejezik be a szakemberek. A
kialak!l l helyzelmian az iskola udra16t a nydri
id6szalban munkaterii le*€nl kell etadni, e/6n
haszn6lata ebben az id6szakban nem
lehets€ges.
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Szocidlis rovat

Az Alapszolgaltat6si Katzpont Id6sek Klubja
6piilete Fogyat6kosok es61ye Kiizalapiwdny
61ta1 kiirt ,,A kdzszolg6ltatisoLhoz val6 egyenl6
eselyii hozzAfer6s akad6lymentesit6se"
p'lyAzatan nyert tisszegb6l 6s iinkormdnyzati
hozzijdruldssa I elkdszii lt. Az intezmeny
miiszaki ataddsera 2007. mejus l4-6n kefiilt sot
iinnep6lyes atadesa 2007. jirlius 2-6n l5 6rakor
volt.
Az Id6sek Klubja megirjult kitmyezetben 6s ij
programokkal vrirja r6gi 6s 1eend6 tagjait,
id6seit!

Rendszeres Cyermekv6delmi Kedvezm6ny

A rendszeres gyermekvedelmi kedvezmdnyre
val6 jogosultsrig megallapibsenak celja annak
igazol6sa, hogy a gyermek szociilis helyzete
alapjdnjogosult

- a gyermekdtkeztetes nomativ kedvez-
m6ny6nek,

- apenzbeli temogatesnak,
- egy6b kedvezm6nyeknek

Az ig6nybevetel6re.

A jogosultsagot a lak6hely szerint illetekes
onkorm4ny zat j egy zbje dllapitj a meg.

Ajegyz6 1 6v id6tartamra annak a gyermeknek
6llapitja meg a rendszeres gyermekvedelmi
kedvezm6nyre val6 jogosultsAg6t,
- akinek csalddj6ban az egy l itrejut6 havi

jiivedelem iisszege nem haladja meg az
iiregsdgi nlrugdij mindento legkisebb
ijsszegenek l2l%-6t, (200'7 -ben27. 130 Ft)

- ha a gyemeket egyednl6ll6 sznl6, illetve
m6s ttirv6nyes kdpviseli5 gondozza, vagy a
gyermek tart6san beteg, illetve sulyosan
fogyatekos, vagy a nagykoruvd valt gyemek
eset6n, ha megfelel az egyeb felt6teleknek
(mint pl. a csal6dban az egy f6re jut6
jiivedelme az dregs6gi nyugdij mindenkori
legkisebb iisszeg6nek 130 %-et nem haladja
Meg).

Az egy f6rc jut6 jiivedelem sz6mit6sAn6l kit
Iehet kiizeli hozz'tartoz6kent figyelembe
venni?
- a sziil6t, a szi.il6 hAzast666t vagy €lettdrs6t,
- a20 evesnel fiatalabb, iin6ll6 keresettel nem

rendelkezri gyermeket,
- a 23 6vesn61 fiatalabb, tin6ll6 keresettel nem

rendelkezd, a [appali oktat6s munkarendje
szerint tanulm6ryokat folytat6 gyermeket.

A telepiil6si <intormrinyzat jegyz6je annak a
gyermeknek, f iatal feln6ttnek, akinek
rendszeres gyermekv6delmi kedvezm6nyre
val6jogosults6ga
- 2007.jrilius 1-j6n fenn6ll,jtlius h6napban
5. 000 Ft, tov6bb6 ha

- 2007. novembereben fenniill, november
h6napban 5. 000 Ft

p6nzbeli t6mogatast dllapit meg gyerme-
kenk6nt.

A tdmogatas ig6nyl6s6hez formanyomtatvenlt
a Polg6rmesteri Hivatalban iigyf6lfogad6si
id6ben a szoci6lis 6s gyemi.igyi el6ad6t6l 6s a
Gyermekj6leti Szolgdlatnel szinten iigyfel-
fogad6si id6ben lehet k6mi.
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Sporthirek

Az OnkormAnyzat szervezds6ben 2007. jirnius
23-in szombaton megrendez6src keriilt az
Oregfiirk Labdarug6 Torna az ostorosi salakos
spot1p6lyen. A Tornira csapatok 6rkeztek
MakL6 r ,  Szdzha lomba t ta ,  Ege rsza l6k ,
Felsdtirkiny, Ostoros 6s a szlovakiaj Szalka
tclcpiil6sekrcil. A szinvonalas mirk6z€sek utan
a kijvetkez6 eredmeryek sziilettek:

L hcly:Ostoros
2. hely: Egerszal6k
3. hcly: Szdzhalombatta
4. hcly: Szalka
5. hely: Fels6tirkiny
6. hely: Makl ir

A csapatcrcdm€ny(rk dijazisa utdn kiosztottik a
lcgjobb meziinyjirt€kos, a 96lkirdly (B6ta
Liszl6 - Ostoros), a lcgiobb kapus dijakat is. A
l cg jobb  o . t o ro ' i  j r i t i ku \  U r i a  C rass i  l c r r .  m i f  d
legspoftszeriibb csapat cimct Maklrr vihette
l7tza.

A Dr. Kem6ny Ferenc Altalinos Iskola
A rp rd  Fe jede lem Tag i sko l6 j a  d i  i k -
sporto16inak eredm6nyei az idei tan6vben:

Atl6tika:

Eger kdrzcti verseny csapat 6s egy€ni
hclyezettek:

l-2. osztAlyos f ir ik: l .  hcly
1-2- oszt6lyos l i inyok: l  hely

Egy6ni 1. hely: Spisdk R6ka
Egy6ni2. hcly: Kepes Cint ia

3-4. osztdlyos l inyok:2. hcly

Egy€ni l. hely: hgovics Cintia

l r go \ i c .  (  i n r i d  l n \ i hh iu to l l  Cydng ]ds re  a
mcdlei JJntjbc. ahol a Dr. Kerneny fcrcnc
Altalinos Iskola csapatival els6 hclycn v6gzett,
igy orszigos ddnt6n indultTaten, ahola csapal a
l2- helyen fejezte be a venengest. Irgovits
Cintia teljesitn€ny€€rt igazgat6i dicsiretben
16szesiilt.

7- l i .  osztdlyos l inyok: 3. hely

Egy6ni L hcly: Puskir Kit t i

Puskir Kitti toviibbjutott Gyijngydsre, a
negyei ddnt6re, ahol a 2. hclyct szerezte meg a
csapatban.
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Labdarigis:

5-6. osztdlyos fiik:
Eger kiirzeti ddnt6n 2. hely
3-4. oszt6lyos fiuk:
Eger kijrzeti diint6n 3. hely
1-2. osa6lyos fiuk €s Linyok:
Eger kcirzeti diint6n 1. hely

Pusk6r Kitti, Puskrir Lili, Balajti Brigifta 6s
K6pes Vanda a Dr Kem6ny Ferenc Altaldnos
Islold\ al kii,,tis csapatban a leeny loci megyei
dijntdn a 3. helyezest szerc^ekmeg.

K6zilabda:

A/ iskola csapata a kisiskolik kdTiini megyei
ddnt6n 2. helyez6st efte el. A Dr Kem6ny
Ferenc Altalanos Iskola csapatAval Pusk6r Kitti
6s Balajti Brigitta az Orsz6gos Teriileti Adidas
Kup6n a 3. helyez6st6rte el.

Az Egri Vdro$i Diiksport Egyesiilet
dijazisiban r6szesiilt:

Puskar Kitti
Pusk6r Lili
Balajti Brigitta
Irgovics Cintia
K€pes Vanda

J6 tanul6. i6 sportold cimet kap.lt4!

Puskdr Lili
Balajti Brigitta

Oktatis, i{rftsrlg

A Dr. Kem6ny Ferenc Altal6nos Iskola
Arp id  Fe j€de lem Tag isko l6 j  6nak
kiti i  n6 eredmenoyel 6vet 26rt diSkjai:

1. oszt6ly:
Erdei R6ka
T6th Martina
Kov6cs Patrik
Maszltk Mil6n

2. os^6lvl
Gel Panna
Spisek Reka

3. osztelv:
Fttldesi Panni
Fiiliip Katalin
Maszl6k Dominik

4. osztdly:
Kiik6ny Bettina
K6pes Vanda

5. osztrily:
Bene DAniel
R6ti Aliz

6. oszt6ly:
Rdcz Petra
Sarkadi Csilla
Balajti Brigitta

Teljesitm6nyiik6rt gratul6lunk!
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Aktualit{sok, 6rdekess6gek

Szemezget6s az ostorosi iskola

tairt6net6b6l
(2. r6sz)

1886-t6l bevezetik az ismetl6 iskolet a
hatosndllos nepiskol i t  ki jdrt tanul6k re<zire.
Hogy milyen nagy sziikseg volt a kittelez6
nipiskola bcvezetesere es annak elvegzesdre.
bizonyitja azt az, 1872. janu6r 30-i iskolaszdki
iil6s jegyz6kdnyve, amikor is a megjelent
iskolasz6ki tagok k6zii1 senki sem tudta aldimi
nev6t, m6gabir6 sem.
1889-ben a Megyei Krizigazgatisi Bizottseg
levelet irt az €rseknek, amelyben k6ri a
kozs6gt6l misodik tanterom 6s tanit6i lakds
6pit6s6t, illetve misodik tanit6 alkalmaz6set.
Fzt azzal indokol l i l .  hogl r gyerekel letsu dma
mrir 180190 f6, s csak egy tanterem 6s csak egy
tanit6 van Ostoroson.
1891-ben az 6rsek felajenlotta a kiizsegnek
i s k o L a i  c d l o k r a  a  P a p n e v c l 6  I n t e z e t
tulajdondban l6v6 kocsma6piiletet, mivel a
l a l u b a n  l e r o  e g y  t a n l e r e m  k e \ e s  a
megndvekedett gyerekl6tszdm tanit6sdra. A
k6pvisel6testi i let 1897. 6pri l is 4-i  i i16s6n
felvot6dijtt, hogy [j kijzseghazdt kell 6piteni, s
akkora kdzsighrizdt iskolavd lehet dtalakitani.
lq00-ban uj ren meri i l l  fel .  A/ eldl jaro'dg
c lha t i i r oz ta .  hogy  a  ko \dcsmu l re l y  nev i i
beltelkon, amoly a kdzs6g tulajdondt k6pczi,
6piiljitn fel az ij tanterem, s az aklcori
ki tzs6ghdzdt pedig tanit6i lakiss6 ke11
6talakitani.
A kepvisel6testiilet 1900. 6prilis 7 i iil6s6n
olyan ddntes sziiletett, hogy az 6rsekt6l elkerik
a harangozor tclket u1 rskola dpitdse cel jara. 

" 
a

templom meilett elteriil6 szabad telken pedig ij
harangoz6 lak6st epitenek. A m6jus 5-i
k6pvisel6 testiileti iiJ€sen visszatertek az el6z6
tervhez, vagyis ahhoz, hogy az ij iskola es
tanit6i lak6s a kov6csmiihely telk6n epiiljtin fel.
Jinius 5-6n fgy d6nt6ttek, hogy ene a cilra
8000 korcna hitelt vesznek fel.

A fentiekb6l kideriil, hogy a XlX. szAzad
m,sodik fel€ben kdt tanit6 volt az iskol6ban,
egy ldnlonan i lo 6s egy segddran i t6. F k kor meg
egy-egy vegyes osztily volt az iSkol6ban, majd
fokozatosan ki6piilt a hatosztAlyos n€piskola.
1898-ban a Papnevel6 Intezet kijavittatja az
iskola 6s a tanit6i lakds epiiletet. 1901-ben az iJ
tanit6 javadalmaz6siira allamseg6lyt k6dek, s
ugyancsak allamseg6l)'t kEftek 6s kaptak 1908
ban Mlcoch Ottilia tanit6n6 #szere.
l9l2-ben Gr6ger Endre egyhavi szabads6got
kert megrongdlt eg6szs6ge helyrerillitas6ra. A
kdrvinyib6l kitiinik, hogy mer 40 6ve szolgalt
Ostoroson.
Atanit6lakdsa k6b6lepiilt 6s cser6ppel fedett. A
lakis dl l  ket szobdbol- eg) konlhdbol ds egy
kamr6b6l. A boltozata gerend6s, a padozata
deszka 6s igen rossz dllapotban van. Van rajta
egy ablak, egy ajt6, mind rossz allapotban.
Bollozata niddal fedett 6s vakolt, padl6zata
deszka 6s igen rossz iillapotban van. Az 6piilet
szabad k6m6nnyel van ell6tva. Padozata tegla,
amely rossz :lllapotban van.
Nezziik meg, mit tudunk mcg a 1e1tirb61 az
iskolateremr6l. Az 6pi i lct kr ib6l ipi i l t
cser6ptet6zettel. Az iskolaterem a kdntortanit6i
lak6ssal cgy tct6 alatt van. Padl6zott, amely j6
rillapotban l€v6 deszka. Az iskolai tanteremben
van egy dobog6, cgy tanit6i asztal, egy darab
sz6k, egy darab nagy tribla ri11v6nyon, egy darab
szekr€ny, egy darab k6lyha, hdrom darab t6rkdp
(Eur6pa, Magyarorszdg 6s Borsod megye),
h6 rom da rab  kdp6cs6sze  €s  egy  k i s
harangl<itdl lel .  Az iskol i inak van kenle ts.

(Folytatds a kijvetkez6 szemban - Szerkesztett
iskolattirt6net Dr Szecsk6 Keroly Ostorosr6l irt
monogr6fidjrib6l)
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Irodalmi blokk

2007. aprilis 28{61 szdmit a erdelyi Lenheny
te l  ep i i l 6s  Os to ros  h i va ta los  t es t v6 r -
telepiil6s6nek. Ennek a kiemelked6 jelent6segii
esem6n;.nek a tisztelet6re ir6dott az alebbi
k<iltem6ny Holl6 J6zsefhelyi k6lt6 toll6b61.

Illend6n kiisziinni,..
(A lemh6nyi testv6rtelepiil6s
kiildiittsdgonek tisztelet6re)

Vendeget v6mi: csak tiszta sziwel szabad
csillog6 szemekkel, melt6sdgteljesen
s illend6n kdszdntve asztalunkhoz hivni
Hogy ne maradjon sok6 szomjasan, 6hesen.
Ez az 6si szokes visszhangzik fiiliinkben,
kifogyhatatlanul liiktetve, mint a ver
s azt sugja legyen mAs most a kijszdntesiink
... mert aki hozzrinkjdft, tdbb mint baret:
testver.

A neh6z felel6ss6g lassan old6dni kezd.
Elfoszlik a t6vol ha talilkozik a k6z
- s mint a ttir6tt cser€p dsszeilleszthet6
sz6tlan is a mondat s m6r nem is olyan neh6z
6rteni a szemek n€ma csillogiset,
mig megercdt szavunkon 6t- Atsajdul a milt
6s egyszcrre bcsz€lnc a szir.  a s,,  dj.  az erz6s
csapongva, mjnt mad6r , ha rabs6gb6l
szabadult. . .

Kiiint a nyelvink ahogy tavaszi patakok
6s mosna 6ssze liildiink mely egybe tartozoft,
ber Ostorcst6l messze Lenheny igy is
maraot...
magyarnak, mert hiten magyarul 6lmodott
an6l: hogy ezer 6v nem csak i ires eml€l
6s nem idomithat6 hamggit ml rgaz.
E n6pnek, mint a vasnak olyan tart6sa van
s lelke vetesein ez6rt nem fog a gaz.

Elszantan, konokon, mint hegycsucson a
szikla Igy akasztla meg a sz6tsikolto szelet.
Egy a nyelv, a nemzet, s a mtltjan jitvdt ringat
... olyat, hol a holnap friss fenyeket penget
dirdol6 dallammri engesztel6 kedr.vel
s az akarat oly szil6rd, mint a mdrvdnyszobrok
Lemheny kiizelebb jiitt s ha felt6rdelnek
letjek a sz6l6-borostelta ostorosi dombok.

i91 91<iz le messziket a nyil.6szinte drzds.
ha keskeny iisv6nyeken fut a m6sik el6
s az Isten hozta csendben egymdsra tal6lva
- keziink kenyeret, boft nyijt a vend6g fel6.
Lemheny 6s Ostoros, Ostoros 6s Lemh6ny
tapinthat6 l€te van most az drdmnek
es azl suttogia a perc ha tesrudr l6plejdr in
... m6g a hamngok is el6re kitszdnnek.

Ostoros, 2007. 6prilis 28.
Holl6 J6zsef
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