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Minds6gi borok, sikeres termel6k
az V. Ostorosi Bormin6sit6 Versenyen

Augusztus 10-6n imm6r iitiidik alkalommal
keriilt megrendez6sre az Ostorosi Bormin6sit6
Verseny, ahol 10 tagu szakmai, 6s 8 tagf
tersadalmi zsiir i birri l ta a beerkezett
bonnintekat. Mint azt Dr. L6k6 L6szl6 a
szakmai zsiir i eln<ike is elmondta a
borversenyen nagy szdzaldkban taldlkoztak
igenj6 min6s6gii borokkal,j6 perolyan minta is
€rkezett a versenyre, amely nagyobb,
nemzetkdzi versenyeken is megdllnd a hely6t.
Mind a szakmai, mind a laikus zsiiri tagiai
nehez dtintes el6tt 6lltak a v6gleges
eredm6nyek meghozatala el6tt. Avegeredm6ny
sok 6rmel. kii l i indijat hozott a/ oslorosi
termel6knek, boreszoknak.

Aranyirmes teruel6k:

Bii j lLdszl6 - 2005. KuryahegyiVdrds Cu\ 6e
BttjtL6szl6- 2002. Egri Bikaver
OrsolyaPince - 2006. Chardonnay
Ostorcs Novaj Bor ZA. - 2005. Kutyahegyi

Zweigelt
Ostoros Novaj Bor Zrt. - 2006. Kutyahegyi

Le6nyka
Ostoros Novaj Bor Ztt. - 2005. Sz6lhegyi

Cabernet
RAI VINI Kft. - 2006. Viiriis Cuv€e 61ia

Eziistimestetmel6k:

Bdjt LAszl6 - 2006. Olaszrizling
Debrei lmrc - 2006. SzihkebadtZenit
Debrei Imre-2006. Kdkfrankos Ros6
Debrei Imrc - 2004. K6kliankos
I{. Hegyi Ldszl6 - 2006. Muskotely
Jenes P6l - 2005. Olaszrizling
Jenes Pel -2005. Debr6i Harslevelii
Kardos K6roly - 2006. Le6nyka

Ko6sViktor- 2006. Sauvignon Blanc
Ko6s Viktor - 2006. Tramini
Nyilas Andr6s - 2006. Leanykazedt
Pdl Gyula - 2005. K6kfrankos
RAI VINI Kft . - 2006. PinotNoir
S6s Ist6n - 2004. K6kfrankos Zweigelt Cuvee
S6s L6szl6 -2006. Cserszegi Fiiszeres
Szuromi Norbert - 2006. Olaszrizling
Szuromi Norbert - 2006. Zweigelt
Szuromi Norbert- 2006. Lednyka
Szuomi Norbert- 2005. Bikaver
Szuromi Norben - 2006. Cabemel Sauvignon

(barrique)
Szuromi Norbert - 2006. Cabemet Sauvignon
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Brcnzitmes termeldk:

I!. Hegyi Liszl6 - 2006. Olaszrizling
I!. Hegyi L6szl6 - 2006. Le6nyka
Il. Hegyi L6szl6 - 2006. Viiriis Cuv€e
Ipacs Zoltin - 2006. K6kfiankos
Jenes Pel - 2005. Sziirkebarit
Kov6cs Ede - 2006. Olaszrizling
RAMNI Kft. - 2006. Sauvignon Blanc
S6s Istvin -2006. Olaszrizling
S6s L6sz16 - 2006. Le6nyka
S6s L6szl6 - 2004. Lednyka
Szuromi Norbed - 2006. Le6nyka Trammt

Olaszrizling
Szuromi \orbert - 2006. Cabemel Sauvignon

Rose
Sztrlomi Norbert - 2006. Tramini

Kiildndijak:

Legjobb feh€rbor
(Ttusadalmi Birdl6 Bironsdg kii l t indija).
Koos Viktor - 2006. Sauvignon Blanc

Legjobb vtiriisbor
( farsadalmi Bir616 Bizonsrig Lii l<indija):
Szuromi Norbert - 2005. Bikav6r

Legjobb feh6rbor
(Varga Nyomda Kft. Kilitndija):
Orsolya Pince - 2006. Chardonnay

Legiobb vitrttsbor (Bak Bertalan, Ostoros
Diszpolg6r6nak kiiliindija):
Ostoros Novaj Bor Zrt. - 2005. Kuryahegyi
Zwergelt

Legjobb 6stermel6i bor
(Ostoros Novaj Bor Zrt. Knliindija):
S6s Laszl6 - 2006. Cscrszegi Ffszeres

Legeredm6nyesebb termel6
(Ostorosi Borve$eny Vrindordij):
Ostoros Novaj Bor Zrt.

Legeredm6nyesebb 6stermel6
(Ostorosi Hegykdzseg kiilitndija):
Szuromi Norbert

Meghiv6

Ostoros Kiizseg Olkor'Jll,ryzata, 6s OktatAsi
Bizottsaga,,IFruSAGI FORUMOT" szervez a
Redei Mikl6s Miivel6d6si HAzban. A tervezett
f6rum alapvet6 t6m6ja az ostorosi fiatalok
ig€nyeinek felm€r6se szabadidejiik hasznos
eltiilt6s6nek formaira. Az Onkorm6nyzat
szeretne mazukt6l a fiatalokt6l. diAkokt6l
megkdrdezni-azt, hogy 6k hol 6s milyen
formaban tudnek ekepzelni a ki.iliinbdzii
sz6rakoz6si, miivel6d6si, sportolisi lehet6-
s6eek kialakit6s6t a kdzs6sen beliil. A f6rum
taiasztalatait felhaszn6lvia kiizeljtiv<iben a
falu vezet6s6ge l6p6seket fog tenni annak
6rdek6ben, hogy a ta161koz6n elhangzott
iidetek, ig6nyek - a lehet6s€gekhez merten -
megval6sitast nyerjenek. Nem titkolt cel, hogy
a fiatalok igenyeihez igazitoLl, szeryezetten
i16ny i lon  s /abad idd-e l ld l lds i  he lysz inek .
kialakitdsdval segirsdk a kiizseg fialaljail
abban. hogy a/ utcdkon kiviil taldljanak mds.
kulturalt tereket is sz6rakoz6si ig6nyeik
kiel69it6sere.

Ezuton k6riink minden olyan fiatalt, di6kot,
ostorosi tizen-huszoneves lakost, aki iitletevel,
v6lem6ny€vel segiteni szeretn6 az Onkor-
m6nyzat kezdem6nyez6s6t, legyen szives az
Iljisdgi F6rumra eljdnni. ds resTl venni egy
k<itetlen beszdlget€sen. amellnek eredmenle-
keppen remelhetdleg mindka fel szamaxa
vil6g0ssi v6lnak az el6rend6 c6lok €s
lehetds6gek.

Az .. IFJU*|GI FORUM" ideje:
200'7. szeptembet 21. p6ntek, 17 6ra

Helye:
R6dei Mikl6s Miive16d€si HAz
Ostoros, Szetrt Istvr{n t& 2.

Minden ostorosi fi atal megjelen6s6re

hirek

szimitunk!
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Ostoros Onkormdnyzat deleg6ci6ja szeptember
28.6s 30. kdzbtt tesz latogatest testvertele-
piil6siinkbe Lemh6nybe. A 12 f6s hilddtts6g
elso alkalommal ulazik a romeniai, Kovdszna
megyei faluba, ahol az idei dprilis 28-i ostorosi
els6 tal6lkoz6 uter tovabbi t6rgyalasokat
folytatnak a jdv6beli lehets€ges egyiitt-
miikiid6sek6l. Az ostorosi deleg6ci6 megte-
kinti a lemh6nyi lehetds6geket, felterk€pezr az
inrezmeny ek, szery ezetek kdziitti kapcsol6desi
pontokat. Az el6zetes tervek szerint az els6
kdziis program egy iskolai cseret6bor-kapcsolat
kialakit6sa lehet 2008 nyardn.

2007. augusztus l9-t6l hivatalosan is
megv6ltozott a Miivel6d6si Hdz neve. A
kdzmiivel6desi intezmennyel ezek uten mint
R6dei Mikl6s Miivel6d6si HAz taldlkozhatnak a
Tisztelt Lakosok.

A n6willtoz6ssal egyiitt megrijult a Hdz
honlapja is, a www.ostorosmuvhaz.hu oldalon
a vdltoz6shoz igazitott arculat- 6s struktura-
veltAssdl szembesiilhetnek a ldtogat6k.

Az idei Falunapok rendezv6nysorozat keret6n
beliil ij eml6kmiivet avattak a Szent Istven
parkban. A ,,Mindenki Sirja" elnevez6sii
alkotAstar6gi temetd em16k6nek szentelt6k fel.
Kir6ly R6befi szohaszmiivesz alkotasam6lt6n
fejezi ki a park multjehoz m6rt kegyeletet €s
tiszteletet.

Az Onkormfnyzat teNei sze nt a Park
folyamatosan szepiil majd az elkiivetkez6 6vek
alatt, ̂  p6ly6zati fon6sok, 6s lehet6s€gekhez
m6ten keriilhetnek majd ujabb alkotesok
Ostoros egyik legszebb k6zter6re.

@G|DHMnKe@&"JMtrM$-
@w@@@
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Mez6gazdasigi rovat

Az erd6tiizek mege16z6s6nek fontossiga

Az idei esztend6ben a tavaszi id6szakban is
j6val tdbb 6s nagyobb kiterjedesii erd6tiiz volt
mint a korabbi 6vekben. Az erd6tizek
nagysdgrcndjer i l letden 2007-ben krugr6an
magas kirositott tedilet vdrhat6, az evi mintegy
1000-1500 hektAr etlagos teriilethez kepest ez
id6ig 2400 hekt6r erd6 6gett le, mely tedileten a
ker m6rt6ke nehezen 6s csak a kds6bbiekben
becsiilhet6. Nagys6grendje a felitjit6sok
kdl lsdgeivel egyi in 4 mil l i6rd FFra tehet6.
Az erd6kben, illetve erd6felijitAsokban a
sze l s6s6ges  i dd jd r i s .  a  szd razs6g  6s  a
hdsegnapok is kiugr6an nagy kArokat okoznak.
A,, Erddszeti lgazgatosdg gyors felm€rese
alapjan mintegy 15 €zer hektAr mintegy l0
millidrd Ft 6rtekii erd6sites semmisiilt meg ez
id6ig 6s ez a teriilet 6s 6rt6k minden nappal
n<ivekedik.

Egy kisebb erd6ttiz is 6rz6kenyen 6rint m6g
nagyobb erd6gazd6lkod6t is, a kisebb
mag6nerd6-gazdilkod6knAl pedig gyakran
m6sf6l dvtized gondoskodisa, munk6ja v6lik a
tnz:mad..alekev6.

Az erdei ttizesetek idei szima es kite{ed6se
kiildndsen jelent6snek tekinthet6 az ehnilt
evekhez k6pest, melyckben 6ves szinten nem
mindig haladta meg az 1000 hekt6rt, s
tulnyom6r6szt a talajszint kdzeleben pusztitotl,
a fdk koronij[t nem 6rte el. Erdeink Eur6pa
szerte elismort v6ltozatoss6ga es fajgazdagsaga
folytin az ilyen jellegii katasztr6fiik, szemben
pe l t l i u l  a  med i l c r rdn  o rs /6gokban  e \  c \
rcndszeress6ggel visszat6r6 erdei tiizveszekkel,
ez iddig egy6ltalin nem voltakjellemz6ck.

Sajnos hazdnk 6ghajlatanak szirazoddsival
piirhuzamosan, illctve a csapad6khidnyos
id6szakok ncivekcd6s6vel a m6g oly szak-
szeriien kezelt erdrik is 6ldozatul estek az idci
erdcitiizeknek.

A sz6ls6s6ges id6jardsi viszonyok 6s a teljeser
kiszlradt erdei nijvenyzct miatt a nagy
kiterjed6sii, katasztrof6lis hat6sir erd6tijzek
megel6zesenek egyetlen rn6dja az odafigyel6s
is a tiizv6delmi szabilyok betartdsa.

Magyarorsz6gon ket fokozottan erd6tiiz-
veszdlyes iddszakot kiiliinithetiink el. Az egyik
koratavasszal, h6olvadas uten kdzvetleniil,
amikor a kiz6ldiil6s el6tt els6sorban r6t 6s
tarl6egetesek k6vetkezt6ben g) rllad meg az
erd5, els6sorban lombos erd6telepitesekben 6s
fehirjitrlsokban okozva igen jelent6s kerokat.
A mdsodik \eszelyezlelell idciszak a nyari
h6napokra esik, amikor a hosszabb csapa-
dekmentes, fon6 id6j6rrisi viszonyok kii-
vetkezteben ̂ z erdei avar 6s tiilevelr6teg
teljesenkiszerad. Ezek az erd6tiizek els6sorban
eldobott cigarettacsikkek 6s a tiizgyujtasi
ri lalom ellenere meggyrijton l6boniizek. nyari
gaz6getes kdvetkezteben keletkeznek, els6-
sorban erdei es fekete fenyves elloma-nyokban,
valamint id6sebb lombos rllome-nyokban.
A MagyarorszAgi erd6tiizek 99 szezaleka
emberi tevdkenysdg miatl t eletke/ik. rulnyomo
reszben gondatlansig miatt. A klimavAltozas
kijvetkezt6ben, a korebbin6l forr6bb nyarakon
nem a tirzek szema n6 megjelent6sen, hanem a
terjedesi sebessege 6s intenzitesa. Igy j6val
nehezebb eloltani, 6s j6val nagyobb teriletet
erintenek, mint korebban.

Atiizek megeltiz6se

A tiizek elleni v6dekczes leghatekonyabb
m6dja a megel<iz6s, ez6rt az Erd6szeti
Igazgat6signdl jelenleg is t<ibb erd6tiiz-
megel<iz€ssel kapcsolatos projekt van
folyamatban.
M6g a PHARE program kereteben kezd6d6ft
meg az crd6tiiz informiici6s rendszer ki6pitise,
mely az Erd6szeti Hat6sag 6s a Katasztr6fa-
vedclcm dltal gyirjtdll crde\/eti-. f i i /oll6si €s
tiizmege16zesi adatokategy iint tartalmazza.
A PHAR E projekl ja\aslatait f igyclcmbe \6ve
2006-ban kezd6diitt a Forest Focus Erd6tiiz-
megel6z6siprogram.

Kijzdsen, emberi odafigyel6ssel a hazai
crd6tiizek 99 sz6zal6krit tud[ank megel6zni,
kerjiik segitsCk az erd6szeti 6s tiizolt6
szakemberek munk6jit.

Fonas:  ̂ l  dmi  Frd iqz$r  Szo isd la l
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Eg6szs6ges ftiszernitv6nyiink a
fokhagyma

Osszel is i i l tethet6 egyik kedvenc, a

konyh6nkban n6lki i ldzhetetlen f i iszer-

n<iv€nyiink a fokhagyma. Magas a feherje (6-8

7o), esvanyanyag tartalma, es bakt€riumijl6

hatasa mellett jelent6seget fiiszerez6 hatasa

ad la .  H6mersdL le t  i g€nye  sze rencsdsen

e g y  b e e s i k  a z  6 g h a j l a t u n k r a  j e l l e m z c i

h6mers6klet alakul6s6val. Kezdetben j6l tiid a

hideget, a gyiikeresed6shez 5-10'C sziiks6ges,

de a teny6szid6 mdsodik szakasz6ban,

kiil6niisen az 6rest megel6z6 id6szakban,

kifejezetten sok meleget (25-30'C) ig6nyel.

Nagy term6sre csak az olyan fokhagyma

eset6ben szamithatunk, amely vet6anyaga

(gerezdjei) igynevezett jarovizaci6s h6-

m6rc6kleten estek 6t (4-5 "C), azazhideg helyen

triroltek. A f6nyigenyer6l is hasonl6 mondhat6

el. a nappalok hosszusdga es a besugirTds

er6ss6ge is egybeesik a nalunk m6rt sokeves

atlaggal. Vizig€nye kicsi, tdbbnyire iintijzetlen

kiidilmdnyek kitzdtt termesztik, igy azokban a

h6zikertekben is pr6bAlkozni lehet ter-

mcs/rdsdvel, ahol ninc. lehetdseg dnr6Tdsre.

tBaz sTeraz evekben csak lzerdny lerm€sre

szamithatunk.

Tdpanyag- 6s talajig6ny tekinteteben hasonlit a

viiriishagymiihoz, nem mondhat6 ig6nyesnek.

Kdzvetlen szervestregyezdst nem igonyel,

rendszerint nagyobb tApanyagigenyii, szeFes

tagydt kedvel6 n6venyeket (papika, para-

dicsom, uborka, kiposztafelCk) ki ivetd

szakaszban tef lneszj i ik. A belegsdgek es d

gyakori k6rtev6k miatt 4-5 6vnel koribban

ugyanara a te iletre nem tandcsos i.iltetni.

Legjobban a k6z6pkdtdtt vdlyogtalajokon

fejl6dik. Sok nitrogdn hatesara az eltart-

hat6siga nagymdrtekben romlik, ez6rt sem
ja\ asol jak szervcslrdg) idsl kd\ eloen i i l lc lni.

Ket szaporitasi id6pontja terjedt el, ennek
meglelelt ien megk i j  l i in bi jzlet i in k dszi Es
tavaszi fajt6kat. Allamilag elismert fajta a
Mak6i 6szi, valamivel er6sebb lombozatot
fejleszt, magasabb nijvesii 6s termese is
nag) obb (50-70 gramm ). mint a Makoi la\ as7i.
amely csak 30-45 cm magasra n6. 6s a hagymii
is 5-10 grammal kisebbek. Kereskedelmi
szempontb6l a hosszabb teny6szidejii (kb. k6t
hettel) tavaszi fajtak az 6rt€kesebbek, mert
magasabb sz6razanyag-tartalmuk miatt sokkal
tovabb eltalthat6k, 6s ftiszerez6 hatiisa is jobb,
mintaz 6szi vetdsii hagym6nak.

Az 6szi fajtrlkat legkor6bban szeptember vegen
duggathatjuk a talajba, de eltaldnosabb az
okt6ber kiizepi szaporitis. A fokhagymafej
sz6tbonteseval kapott gerezdek6l szaporitjuk,
magaval a bontdssal ne siessiink, mert a
szetszedett gerezdek rosszul trrolhat6k. A 2-3
gmmmos gerezdeket a talaj kiitdtts€got6l
liiggden 3-6 cn m61)'re iiltessiik.

SortAvolsdgnak j6l bevdlt a 28-30 cm-es
sz6less€g,. mig t6tAvolsagnak 8-10 cm-t
hagyiunk. Igy I m megktizelithet6leg 40-50
ntivdny nevelhet6 fel, amelyhez 10-12 dkg
szaporit6anyag sziikseges. Kiiliiniisebb 6pol6st
nem ig6nyel, legtijbb munkat a teriilet
gyommentesen tartdsa jolenti. Nagy sz6raz
sigban 20-25 mm-es vizadaggal megdntdzziik.
Az 6szi fajtikar jinius v6g6n takaritjuk be.
Szod6s el6tt a talajt kism6rt6kben megJazitjuk,
majd ezt k6vet6en kiemeljiik a talajb6l. Ajobb
ldrolhatosrig erdekdben a napon nchi inl napig
sz6riduk,6s csak ezt kdvetden szallitjuk a
tArol6ba. TarolAsa levcg6s, sziiraz helyen (pl.
padlrs) lehetsegcs.
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Aktualitrlso\ 6rdekess6gek

Szemezget6s az ostorosi iskola
tiirt6net6b6l (4. befejezf r6sz)

V6rallyay Lajos a f6jegyz6 leny6t,
Kozl6nszky Ottilidt vette feles6giil, aki rijabb
tanit6i palyiizaton nyerte el Ostoroson a tanit6i
ellast.

A V6rallyay h6zaspdr a tananyagon tul sok-
sok ismerettel gazda9itofia diAkjait. Daldrddt
szerveztek, valamint f6z6tanfolyamot,
k6zimunka szakkdrt 6s szinjiitsz6 csoportot.
Leg jobban s iker i i l t  e l6adn iuk  M6r icz
Zsigmond: Nem elhetek muzsikasz6 n61kii1 c.
miiv6t, Csepregi Ferenc: Piros bugyellaris c.
nepszinmilvet, valamint a Fedhez megy a bir6
lAnya c. n6pszinmiivet.

Kor6zs J6zsef tanit6 elhun]'t6val meg-
i.iresedett a IV tanit6i allas. A l8 pAlyez6 kdziil
szavazallijbbseggel RAdct A4ikl6s $6ziin. O
1939. okt6ber 1-j6ig mint seg6dtanit6 a
Tiszapolgir kiizs6ghez tartoz6 Tikos tanyai
iskol6n6l miikddittt. 1940. janutu 1-jdt6l
Ostoros vegleges tanit6ja lett. A kiizsegben
haleleig nagy nepszefiisegnek tt1a,endeft. Az
egesz falu Micu bAcsinak hi\,'ta. Csaledot nem
alapitott. eg€s,, i letdt a nevelesnel 6s az
okatesnak szentelte. Miuti[ a h6boruban
meghalt Kamar6s Dezs6 tanit6, az 6lakis|t
iir6k6lte. Az 1950-es 6vekben az egri f6iskoldn
elvegezte a matematikafizika szakot. O volt
hosszi ideig a kdzs6gi kulturotthon-vezet6je is.
1940-ben m6g egy irj tanit6tvelasztott a k6zs6g,
Kamaras Dezs6 szemelydben. aki a J. sz6mri
lanil6i elldst ldlrt itte be Csil lag Ferencnd
Mizs6k Etelka tanit6n6 lemond6sa utdn.

A liont ktjzeledt6vel Vrirallyay Lajos
kantortanit6 bemenekiilt Egerbe, a tiibbi tanit6
pedig katonai szolgalatot teljesitett. A front
etvonulesa utiin az iskolai 6let december
kdzep6n indult meg 1944-ben. V6rallyay Lajos
a  f ron t  u t6n  v issza t€r t  Egerbc i l  6s
bekapcsol6dott a tanitiisba. Kamaras Dezs6
jirniusban t6rt haza fogsegb6l, 6 egy ev mulva,
mint mer m6s iisszefligg6sben emlitettiik,
meghalt. Tanitott m6g Bek6si Zachar Erzs6bet.

Mivel az 6ltal6nos iskola megteremteset
krjtelez6ri tendk. ezirt mdg a megl€ro ndgy
tanit6 melle legal{bb n€gy tanit6t kellett
bedll itani. Az i j taniloi dlldsok s,/enez€le
lassan haladt. M6g 1946. mircius vdg6n is csak
5 tanit6 tanitotta a nyolc osztiilyt.

A kiizs6g katonai felszabaditaset kdvet6en
ei6sziir egy 6pen maradt tanteremben folyt az
oktat6s, majd a javit6sokkal prrhuzamosan a
tijbbi termekben is megindult az oktatls. Az
isko la  igazgat6 ja  az  i i l ta l6nos  isko la
megszervezese ut6n Varallyay Lajos lett.
K t i , ,  b e n  r d g b e m e n t .  m i n t  m d r  m d s
ijsszefiigg6sben irtuk, az iskola allamositdsa,
amelyt6l a sziil6k nem v6letleniil feltek 6s
nehany kivetellel azt k{rhoztattek. Miut6n a
cserk6szete t  megsz i in te t t6k ,  1949-ben
Ostoroson is szovjet mintiira l'ltrehozl]ak az
uttdr6 szervezetet.

Az 1950-es 6vek kdzep6n az iskola
igazgat6ja Hegyi linos lett 6s T6th J6zsefn6
mint tanit6 keriilt az iskol6hoz.

1956-ban mfu l0 nevel6 volt az iskolaban,
aLik 205 g)ereket oktattak. A l0 pedag6gus
kijziil h6rom Egerbtil jrit ki. Az 195960-as
tan6vre 184 gyerek iratkozott be 6s 2 irj nevel6
irkezett: Darvai Istvfum6 6s Ipacs J6zsef. Az
igaz gat6helyettes Zsebe J6zsefne helyett Nagy
Mlmosn€ lett. Af6l6v sor6n az als6 iskolaegyik
term6ben gyakorlati oktatds miihel)'t rendeztek
be. 1960-61-ben a hdrom iskola6piilet 4
torm6ben fol],t az oktatrs 11 nevel6 193
gyercket oktatott. A 11 neve16b6l mar 6 j6rt ki
Egerb6l. 1959-ben Fodor Lajost nevezt6k ki az
iskola igaz gat6jAnak.

Szerkesztett iskolatdrtenet Dr Szecsk6 Keroly
Ostoros16l irt monografi ijdb6l)
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Irodalmi blokk

Augusztus l9-en kefiilt sor a Miivel6d€si H6z
n6vad6 iinneps6gere, ahol a nagy tisztel€tnek
drvend6 R6dei Mikls6 hajdani neptanit6 nev€t
vette fel aH6z. Ezen alkalomb6l sziiletett Holl6
J67sel-hell i kit l ld rolldbol a,, alebbi kdltemdny:

...visszf6ny6n fog6dz6 gondolat
(R6dei Mikl6s kultira, 6s hagyom6ny6rz6
n6ptanit6 eml6k6nek)

Nem ismertem: de mes6ltek r6la
S igy el tudom k6pzelni Ot; magdt
- ahogy sejlik a v6gtelen tijkdr-m6ly6n
egy ldlegzetv6telnyi csenden At.

T6gra nyilt szemmel n6z felenk
6s hangja ercesen felhasit,
amint a r6gi hevevel sz6tki6ltja
sziveben rekedt v6gyait.

Ugy csap fel hite sisteregve
mint r6zseti2... s m6r 69, lobog
az elhivatottak rajongdsan
- melyen a sz6k<i id6, ma se fog-

A tud6s mindenese volt.
Mit drdkke atadni akart
l6zas szavakkal, betiivel, tollal
... mig Almai karjaiba halt.

Az O szellem6t id6zem most
iltraval6nak e nerDzedeknek,
hogy Nev6t m61t6an meg6rizve
visszf6ny6n viigjon a messzes6gnek

hol nyelviink, kultur6nk, hagyomrlnyunk
renk csimpaszkod6 kis csodei
elvedrik: ripoljuk, v6djiik 6ket
[gy, ahogy Te tetted Micu becsi.

Ostoros, 2007. augusztus 19.

Hollo J6zsef
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