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Ujabb tan6v indult ritjira az Altalinos Iskoliban

Elindult a 2007/2008-as iskolai tan6v a Dr.
Kemdny  Fe renc  A l t a l anos  l sLo la  A rpdd
Fejedelem Tagiskolij6ban. Az 6v inditds6r6l, az
irjdons6gokr6l, Vecseri Sendort a tagiskola
vezet6jetkerdeztiik.

A legnagyobb pozit ivum az iskola idei
tan6vkezd6s6vel kapcsolatban, hogy l-8
6vfolyammal mtikddik az int6zm6ny tov6bbra
rs. A mult landv \dgi ddntdsek alapjdn a
tagiskola 14 pedag6gusa kiiziil l0 f6 maradt az
oktatiisi intezneny tanAri gardijiban. A t6voz6
koll6gakk6znl I f6 a,,Pr€mium Evek Progran"
keretein beliil a Dr. Kemeny Ferenc Altalanos
Iskol6ba keriil tovebbi foglalkozat6sra. Az
ostorosi iskola a vdltozAsok ellenere tovebbra is
tartani tudja 100%-os szakos elletottsegot. Akis
6raszAmu tantirgyak oktatasdba az anyarntez-
mdny pedagogusar segi lenck be. A l6/seg
oktatasi int6zmenyc tovebbn is a megszokott
magas szinvonalon, 6sj6 min6s6gben fol)4atja
azeltalenos iskolis kofli gyemekek tanitesAt.

Ujdonsrig, hogy az idei els6 osztdlyosok mdr a
Jana Plan reformpedag6giai elv szerint tanuUiik
a sziiks6ges ismereteket. Az irj program a
gyermekek ijnell6 ismeretszerz6sdn alapszik,
kieg6sziilve a tanit6 pedag6gus ir6nyit6s6val,
segitsegevel.

Az idei tan6vben terr'ezik elinditani az lskola-
redi6 miikdd€set, ahol a m6di6ra fog6kony
di6kok kipr6brilhatj6k tehets6giiket, hrddsukat a
miisorszerkesztes, miisorkcizl6s teriilet6n. A
remenyck szerint az iskola aktiv tanul6inak
segitseg6vel egy j6l miikiid6 infom6ci6kitzl6
rendszer fog kialakulni az int€zm6nyben. Az
iskola vezet6s6ge k6ri a sziikik, lakosok
segitseg6t 12-15 db hangsz6r6 beszerz6s6ben,
annak 6rdek6ben, hogy az lskolar6di6 min6l
hamarabb elindulhasson.

Szeptember 28. 6s 30. kijziitt Vecseri S6ndor
igazgat6 ir is r6szt vesz a Lenh6nybe utaz6
Ontorm6nyzati delegrci6 munkijAban, ugyan-
is az el6zetes tervek szerint az els6 fiatalokat is
drintd program a ket testv6rtelepiiles kiiziis
tevekenys6g6ben egy iskolai csereti ibor-
kapcsolat kialakit6sa lehet 2008 nyariin. A
talAkoz6 sorAn az egyik f6 c6l a lemh6nyi
iskola lehett is6gernek a feltdrkdpczise 6s a
jiiv6beli cserekapcsolatok tervezese.
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Okt6ber 9-6n tartja az iskola az ez 6vi els6Nyilt
Napjet. Az esem6ny c6lja, hogy az 6rdekl6d6k,
szii l6L oraldtogati:ok keretein beli i l  megismer-
kedhessenek az intezmdnyben foly6 munkival,
trj6koz6dhassanak a gyerekekkel val6
loglalkozdsok meneterdl. Az e\ l-ollamdn
tdbbszijr is megrendez6sre keriil6 Nyilt
Napokra szeretettel vdmak minden kedves
6rdek16d6t.

A kiitelez6 testnevel6s 6rek keretein beliil az 1-
3 . osztalyos tanul6k lovas oktatesban vehetnek
€szt szeptembert6l kezd<id6en. A gyerekek a
foglakoz6sokon elsajatithatjdk a lovagoliis
alapjait, gimasztikai, iigyessegi gyakorlatokat
is v6gezhetnek l6hAton.

Fontos kultunilis esem6ny az iskola 6let6ben,
hogy az intezmeny dirikjai november 5-6n
latogatest tesznek az egri Zsinag6ga Gal6ri6ba
a Munkecsy ki6llit6son. A tarlatvezet6ssel
egybekdtijtt ldtogat,son a gyerekek meg-
tekinthetik a 27 Munkecsy-festmenyt, egy
Rippl-R6nai- 6s egy Temple-k6pet Mud<ecsy-
16l. Gazdagitjrik m€g a bemutatdsra keriil6
anyagot a Magyar Nemzeti Gal6ri6b6l
szdrmaz6 dokumentici6k is.

hirek

Tij6koztat6 a vizitdij visszaig6nyl6s6vel
kapcsolatban

A kiitelez6 egeszs6gbiaositrisi ellrtesokr6l
sz6l6 1997.6vi LXXXIII. Tv. l8/A.$ (14.) bek.
alapjAn amennyiben a biztositoft nlugteval,
illetdleg sz6mlAval igazolja, hogy az adott
naptdri dvben dltala igenybe refl hiiziorvosi
ell6t6s6rt (beleertve a fogeszati alapelbtest is),
illetve jer6beteg- szakellitasert vizitdijat m6r
20-20 alkalommal fizetett, a 20 alkalom feletti
ellAtAsok utdn fizetett vizitdijak ijsszeget
kerelem alapj6n a lak6hely, ennek hirinydban a
tart6zkoddsi hely szerint illet6kes telepiil€si
6nkormenyzat jegyz6jet6l visszaigenyelheti,
legkes6bb a targyevet k6vet6 60 naponbeliil.

Fontos, hogy a 20-20 alkalmat kiildn kell
szemolni mind a hdziorvosi alapelldtds
Oeleertue a fogaszati alapellatest is) eset6n,
mind a j6r6beteg-szakellAtas (beleertve a
fogaszati szakell6t6s is) eseten. A befizetett
vizitdijak szemit napt6ri 6venk6nt kell
sz6nolni. A vizitdij visszaterit6s6t csak a nem
emelt 6sszegli vizitdij fizetese eseten lehet
k6mi, teh6t abiztositott kizar6lag a 300 forintos
vizitdijat ig6nyelheti vissza.

A fekv6beteg- gy6gyintezeti ell6tdst ig6nybe
vev6ke a fenti szabiilyok nem vonatkoznak A
20 napi igazol6st k6vet6en a k6thin az adott
6vben a tovabbi k6rh6zi tart6zkodes eseten
ellenszolgaltatast nem kerhet.

Taj6koztatjuk iigyfeleinl<et, hogy a k€relem
irasban vagy sz6ban terjeszthetd el6, de az
iigymenet megkdnnyit6se erdekeben forma-
nyomtatviinyt rcndszeresitettiink, amely a
Polg6rmesteri Hivatalban beszerezhet6.

A k6relemben meg kell jelcilni, hogy a
biztositon a vizitdij tisszegenek visszaterit6s6t
postai iton vagy az illet6kes tjnlormanyzah6l
tdrt6n6 szemelyes eft6tel ftjrn igenyli.
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A jegyzt a nela minden h6nap els6
munkanapjen /hetfdr/ iigyfdlfogad6si id<iben a
biztositott 6ltal szem€lyesen el6terjesztett
kdrelem t6rgy6ban azonnal diint6s sziiletik 6s
amennyiben az iigyfel fellebbezdsi joger6l
lemond, a visszaig6nyelt dsszeg k€szpenzben
tdrt6n6 azonnali kifiz et6s megtiirtenik.

A fent megielijlt naptdri napokon kiviil ir6sban
el6tedesztett k6relmek eset6n a jegyz' 15
napon beltl hat{rozattal diint, ha a vizitdij
dsszeg6nek visszat6dteset Ostoros Polgfu-
mesteri Hivataln6l titrtend penzt6ri kifizetes
itj6n k6ri, fgy az minden h6nap els6
murkanapj6n /h6tf6n/ iigyf6lfogad6si id6ben
keriil teU esit6sre.

A k6relemhez csatolni kell:

Az adott napteri evben igenybe vett ell6t6sok€rt
frzetett vizitdijakt6l kiallitott, a vizitdij
visszaig€ny16s6re feljogosit6 20 alkalmat
igazol6 n)'ugt6t, illetve sz6ml6t.
(ezt visszakapja a k6relmez6).

Tovabbi avisszaig6nyelt vizitdijakbefizeteset
j.gazol6 (20 alkalom feletti) nlugtit, illetve
sz4ml6| (az iigyirathoz csatolva a hivatalnel
marad).

Ostoros onkorminyzat K6pvisel6
Testiilet6nek szeptember 10-i iil6se

A kdzs6g K6pvisel6 Testiilete szeptember
h6napban is megtaxtotta soros iil6set, melldek
t6m6i a kdvetkez6k voltak:

l .
Besz6mol6 a lej5rt hatdridejii hatrirozatok
vegrehajtis6r6l €s a ket iil6s kdzittt tett
intezked6sekdl
2 .
T6j6koztat6 az Onkorm6nyzat gazddlko-
dds6nak 2007. I. felevi helyzet6r6l (kiilts€g-
vetdsi rendelet m6dosit6sa, kiiny.rvizsgril6i
jelent6s elfogad6sa)
3 .
Az Onkormdnyzat Szervezeti 6s Miikiid€si
Szab{lyzattu6l sz6l6 6/1995. (V 29.) rendelet
m6dosit6s6rol
4.
Egy6b iigyek,.inditvanyok
- Javaslat az Onkormiinyzat Szocielis
Rendelet6nek m6dositiisdra

- Javaslat a beiskoli6si t6mogat6s
m€rtekdnek megdllapitris6ra

- A H<istik ter6n l€tesitend6 jdrda
kivitelezesenek engedelyezese

- A telefonktizpont 6tepit6s6nek
engedelyez€se

- Javaslat az utcajelz6 €s inform6ci6s tribl6k
kihelyez6sere 6s a hienyz6 kressz triblik
p6tl6s6nak enged6lyez6s6re
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- A 2573. hlsz-i ingatlan utcafront
sz6lesit6s6nek cnged6lyezese

- Tej6koztat6 az ad6kintl6v6s6g behajtdsa
kapcsdn tett int6zkedesek6l

- Tdjekoztato a loglalloztatott inteTmEnyi
l6tszem ritvildgitesA16l

- Tejekoztat6 a Fogaszati ijgyeleti ell6t6s
anyagi fedezet€nek tervezett mert6ker6l

- Tij6koztat6 a Heves Megyei Regionalis
Hulladdkgazddlkod6si T6rsulassal
kapcsolatos fej lem6nyekr6l

- Tej6koztat6 a napk6zi epiiletenek r6szbenr
tervezett 6talakitAs miiszaki el6kiszites6r6l

- Tdj6koztat6 az Egri iti lak6park lakosainak
k6relm616l

- T6j6koztat6 a LEADER programban val6
reszvetel16l

- Tej6koztat6 az e-magyarorszag pont
palyiizaton va16 reszvetelr6l

- Tdjekoztat6 az egri G'rdonyr GEza Szinhiz
,,P6holy b6rlet€nek" lehet6s6gei16l

- Tej6koztat6 szelektiv hullad6kgyiij tci
ed6nyek kihelyezds6nek lehct6sEg616l

A 2'/ /2001. (lIL 26.) sz. Kepvisel6-testiilcti
h^tltozal az ingatlanfejleszt6si programban
el<ivdsdrldsi joggal rendelkez6k szez6desenek
megkdtesevel foglalkozott. Az el6vds6rliisra
jogosultak 57 fit kitznl 29 szez6d6s keriilt
megkdtesre. A tdbbi jogosult nem kivent 6lni
koribban megszezett, az Onkormanyzat iiltal
biztositottjogrval.

A K6pvisel6-testiilet d6ntes6vel dsszhangban a
PolgArmesteri Hivatal akadelymentesitesi
pdlyazata beadrsra keriilt.

2007. augusztus 24-6n az ingatlanfejleszt6si
programban drinlen teri i letekel az Lszak-
Magyarorszegi Regiondlis kdzigazgatasi
Hivatal birtokba adta. Az Onkormelyzat
nev6ben birtokba vett teriilct gaztalanitAsira
intezked6s tiift6nt. A kisaj6tit6si eljdr6s tovribb
tart. Az 6rintett ingatlantulajdonosok a
Kiizigazgatd.i H rr atal hatdrozata ir lefolytatott
elidrdsa ellen az ltdlo Tdbldho,, fordultak
jogorr'oslatert.

Az Altalenos Iskola udvar6n beszakadt k6t
pince hatastalanitdsi munkeit a GEOTEAM
Kft. 2007. augusztus 30-6val keszre jelentette,
ez'ltal a 200712008-as tan6v szemara az iskola
sportudvara birtokba vchet6ve vrlt.

Az Egri 6s a Feny6 it kijzdtli vizelvezet6 6rok
engedelyez6si terv6nek tervezesi szerz6dese a
K T V I T F R V  I  g e r  M 6 r n d L i  K f t .  i s  a z
OnkomAnyzat kiizdtt aliiir6sra keriilt.
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I{fs{gi F6rum - hasznos titletek,
rem6nyteli kezdem6nyez6sek

Szcptcmber 2l-dn pdntelen I l ju\agi Forumol
tartott az Onkormenyzat a R6dei Mikl6s
Miivel6d6si H6zban. A f6rum alapvet6 tdmdja
az ostorosi fiatalok ig6nyeinek feln6r6se volt
szabadidejiik haszlos elt6ltes6nek fonndira. Az
Onkorm:inyzat magukt6l a f iatalokt6l,
di6kokt6l k€rdezte, hogy Ok hol 6s milyen
form6ban tudniik elkepzelni a kildnbiizd
sz6rakoz6si, miivclcjddsi, sportol6si lchct6-
s6gek kialaki|isit a kdzs€gen beliil.
A kdtetlen beszelgetesen j6 piir hasznos
gondolat, dt lethangzott elrnind a f iatalok, rnir ld
az Onkonniinyzat r6sz6r6l. Alapvet6en ket
t6ma kdr€ fon6dott a f6run1 t6lr1ija. Egyik a
Miivel6disi IJ6zban kialakitand6 Iljisdgi Klub
k6rd6se, mesik pedig a krizs6g kerdkpiiros
fiataljai sziiDlara kialakitand6 pllya t6m:iy ".
Az l{irsdgi Klubm€g ebben az 6vbenmegnyitja
kapuit az ostorosi fiatalok el6tt a Mr,ivcl6disi
Hiz . jelenlegi kdnyvtir term6ben. A klub
a lapvc tdcn  a  H i i zba r  r ne r  t ava l y  6 ta
tev6kenyked6,,lfi klub" tevdkenysege kdr6 6piil
mcld. de ninJen crdcl lddo f ialal rTim;rr
nyitva dll majd. A I{isigi l6rumon az Ifiklub
tagjaij6 per dtlcttel p.6bAltak az Onlonnanyzat
tele vrizolni elkipzcliscikct a jdvribcli klub
nri iki jdtetes6vel kapcsolatban. Moziestek,
zen6s rendczv6nyek, versenyek, alkot6i
tereLcny.egek. c/cl mrnd aTol r c./orckoT;qi-
nfivel6d6si formik, amclyckkcl az Ifiklub
tagjai a fiatalabb koroszt6lyt is szefetnek
megsz6litani tcv6kenys6giik sordn. A R6dei
Miivel6desi Hdz falai kijzdtt miikddci Iljirsrigi
Klub a tewek szerint ez 6v november6ben log
megnyilni.

A kcr6kpdros flatalok 6s k6pvisel6ik szerint
mindenf6lek6ppen meg kcll tal6lni a kdzds
hangot kdzdttiik, is a fenntart6 Onkormiinyzat
kdzijtt. Ebben az alapvet6 felvctisbcn mindk6t
f6l egyetertett, 6s tdbb hasznos ijtlet is
elhangzott az est lblyaman. arnelyek egy
miikajd6, 6letk€pes kcrikpiros iigyess€gi p6lya
kialakitrisit cilozzdk a kozs6gben. Tijbb szill6i
felajinlis is van mir arra, hogyha az Onkor-
miinyzat biztositja az alapanyagokat, akl(or
scgitenek kialakitani azokat az cszkdzcikct,
berenJe., i .ckcr. anrclyek epy r lyen i ig)cs\dgi
pelya clcngedhetetlei kell6kei. Az Altatanos
lskola vezetdj6vel egyiitt a jclcnl6v6k egyer
6ftettek abban, hogy az iskola sportudvara
bizonyos keretek kdzott alkalmas lcsz arra,
hogy a k6szill6 mobil iigyessdgi eszkdzdket
haszn:i lnr tudlrk r f iatalol.  4lercjhbickbcn rzo
lehet ar6l, hogy a jclcnlegi ,,salakos pilya"
kdrny6k6n alakitsanak ki egy a ker6kp6ros
Ligyessegi sporlnak mcgli lc ld terepvrs/o-
nyokkal rcndclkezci pily6t.

A F6rum kifejezctterl haszlos volt abb6l a
szempon tb6 l ,  hogy  az  6nko rmr inyza t
vezet6sdge megismertc a falu fiataljainak
i96nycit, dtloteit. Konkret iitlerek, leher6segek,
es tcrvek hangzottak el, annak €rdek6bcn, hogy
a ki izel j i jv6ben mcgold6djanak Ostoros
fiatal jainak szabadidd cltdltdsi probl6mdi,
olyan m6dszerckkcl, amelyek mirrdket fel
szimiira clfogadhat6ak lesznek.
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Kultur6lis

Ism6t lesz Sziireti Felvonulds Ostoroson

A, tayalyr evhez hasonl6an id6n is megren-
dez6sre keriil a Sziireti FelvonulAs kiizs6-
giinkben. A Hagyom6ny6rz6 6s Nyugdij as Klub
szervezeseben okt6ber 13-6n szombaton keriil
sor a lftviinyos, a sziireti id6szak megiinnep-
l6s6hez kapcsol6d6 rendezvenyre.

Teryezett Drosram:

13.30
Megnyit6 kitszdnt6 (Szent Istven tdr)

14.00
A felvonul6s indit6sa
utvonal:
Szent Istviin t6r - Istviin utca - Hunyadi utca -
Egri iti Lak6park - Egri ft - Pet6fi rit -
Sz€chenyi ut- Hangya Csrirda

17.00
K6stol6 - Utcab6l (Hangya Cs6rda)

A felvonulds ideje alatt ..traktorszdpsdgver-
senyt" is szeweznek, ahol a legszebben feldiszi-
tett traktorok dij aziisban reszesiilnek.

A HagyomAny6rz6 6s Nyugdijas Klub tagiai
mint a rendezv6ny szervezdi szeretettel viimak
minden kedves 6rdekl6d6t az esem6nyre !

Szociflis hirad6

Uldsezett a Szociilpolitikai Kerekasztal

Szeptember l3-6n iil6sezett az Onkorm'nyzat
Szocialpolitikai Kerekasztala Pepai Csilla
intezmenryezeto vezet6s6vel a R6dei Mikl6s
Miivelild6si Hdzban. A F6rumon a ktivetkez6
t6m6k voltak napirenden:

1.Az Id6sekKlubjabesz6mol6ja
). Az ad6ss6grendezdsi s/olgdllalds leheldsdgei
3. Az idei Id6sek Napj arendez",6ny
4. Az i{ris6ggal kapcsolatos aktu6lis kerdesek

Az Id6sek Klubj a besz6mol6j a kapcsrin elhang-
zoll, hogy az rntezrr\elly az akadiilyme[tesit6si
munkdlalok elr€gzise utdn szipiiki k<imye.
zetben ve{a kedves vend6geit. Az ell6tottak
sz6ma is nijvekv6 aranlt mutat, mig 2006.
okt6ber6ben dsszesen 26 fd vette igenybe a
szolgeltatasokat, addig ajelen ellapot szeint 44
f6t szolg6l ki az int6zm6ny.

Az idei evben okt6ber 26-6n p6nteken 15 6rai
kezdettel keriil megrendez6sre az ldtisek Napja
rendezv6ny a R6dei Mikl6s Mfivel6d6si
Hrizbal1. A rendezv6nyre minde[ 62 6vn6l
id6sebb ostorosi lakos meghiv6st kap. Az est
folyamen a kijszdnt6k ut6n szinvonalas
kultu16lis programon sz6rakozhatnak a
resztvev6k, valamint vend6giil 16tjdk <iket egy
izletes vacsoriinis.

Az i{irs6gi k6rd6sekkel kapcsolatban elhang-
zott, hogy tovabbra is terv alatt van egy extrem
sportp6lya kialakitisa a kdzs6g teriileten. A
szeptember 2 1-6n megrendezett Ifirsegi F6rum
tapasztalatait felhasznalva szeretne a falu
vezet6s6ge konket l6p6seket tenni az iigyben a
kiizel jiiv6ben. Meg ez 6vben megnyilik a
Miivel6d6si Hezban az ,,I{is6gi Klub", ahol a
fiataloknak lehet6s6ge nyilik knliinbiizd
sz6rakoz6si, szabadid6-eltttltesi lehet6segek
kultur,lr ki ir i i lmdnyek ktizdfl i kihasTndldsira.
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Aktualitriso! 6rdekess6gek

Asvinyvizek 6s gy6gywizek

Napi folyad6kig€nyiinknek csak eg6szen kis
mennyis6g6t fedezziik az 6lelmiszerekkel 6s az
ekeszitett 6teleinkben l6v6 vizzel, nagyobb
resz6t kii ldnbiiz6 folyad6kok iv6s6val
p6tolhatjuk. Kis mennyis6gben az ivoviz is
tartalmM asviinyi anyagokat, de iisszet6tele
er6sen fi.igg a ta1ajt6l, illefve att6l, hogy milyen
talajretegeken halad at a viz. ,\z elteft
min6sdgri - kemdny. ligy - es elterci izii ir6viz
miatt napjainkban sokan v6lasztj6k a
kiil6nbtiz6 6svrinyvizeket. Magyarorszegon az
elmilt eltizedekben megsokszoroz6dott az
6sv6nyvizet fogyaszt6k sz6ma: az 1960-as 6vek
elej6n m6g csak2,3 litervolt egy ev alatt az egy

tisvinvi am.n g okkal &is ito tt v bek

A termeszetes 6svdn,.vizeket nern szabad
dsszeteveszteni az 6svr4nyi anyagokkal drisitott
szomjolt6 italokkal. AsvAnyi anyag tartalmukat
meste$6ges m6don alakitjak ki. A gyirtris
soriin az iv6vizet tisztitj6k, majd az enged6-
lyezett anyagokkal (isvrinyi s6k), dtsitjrik.
Szensavas es sz6nsavmentes form6ban rs
e166ll iEdk.

Cimk6jiikiin fel van tiintetve a megfe1el6
megnevezes, ennek ellen6re sokan dsszere-
vesztik a term6szetes iisv6n).vizekkel. A palac-
koz6suk sorin a kdvetkez6 anyagokat hasz-
nilhatj6k fel: n6trium-k1orid, k6lium-klorid (E
508), kalcium-kloid (E 509), natrium-karbonAt
6s ndtrium-hidrogenkarbondt (E 500), kalcium-
karbondt (E 170), magndzium-karbonat (E
504), magn6zium-szulfAt (keserii s6), sz6n-
dioxid(E290).

tkvdnwizek

Az 1929. evi XVI. tdrv6nycikk II. fejez€te
szerint az iisviln).viz: "az a viz, amelynek a
rendes vizt6l elt6r6 iisszetetele, fizikai
tulajdonsdga 6s geol6giai eredete va.n 6s amely
ennek kdvetkezteben fokozottan iiditd, vagy az
emberi szervezet 6letmiikdd6set el6mozdit6
ha6si". Azt tekintjiik asvdnyviznek, mely
literentent legal6bb I 000 mg oldott risvrinyi s6t
tartalmaz. Ebbe a csoportba tartoznak azok a
tem€szetes vizek is, melyek nem 6rik el az
1000 mg/liter 6rteket, de egyes 6sszetev6i -
pelddul ajodid-ion - meghaladj6k a rendeletben
el6irt erl6ket. Ezdrt az dssTes dsvenyi
anyaglartalom tig hat6rok kiizdtt - 500-4600
mg/liler - mozog. Az 6svdn).vizek s/ennyezd-
desmentes felszin alatti vizad6 r6tegb6l
szamaznak, nem tartalmaznak nitritet, nitr6tot,
mikrobiol6giai szennyez6deseket 6s tisszet6-
teliik a term6szetes minimrilis ingadoz6s
keretein belil d11and6. A kiiliinb6z6 vizeket
kinyeres ut6n leveg6ztetik, de ezen kiviil nem
alkalmaznak semmilyen kezel6st, I lem
tisztitjek 6s kdtelez6en a viznyer6 helyen
palackozzak. Az dsv6nyvizekben leggyak-
rabban e1<ifordul6 dsvrinyi anyagok: cink, fluor,
toszfor- jod. kdlcium. kil ium. magnd/ium.
n6t um,vas.



OSTORoSI KISBIRO
B. oldal

I
U

:

200?. oktobet

Irodalmi blokk

2007. augusztus 20-en keriilt felavatesra a

Mindenki Sirja eml6kmii ar6gi temet6helyen, a

Szent Istvin Parkban. Ezen alkalomb6l

sziiletett Ho1l6 J6zsef helyi kijlt6 toll6b6l az

aldbbi kiiltem6ny:

Korokon 6tniiv6 eml6kezet
(Az ostorosi ijregtemet6 eml6k6re)

Mint kez a feliitdtt BibliAt
igy lapozza sziviinl a gondolat
s a meghatott, l6legz6 csend iil6ben
sziviinkkel halljuk a hangokat.

S6padt arcElii 6rzelmek k6zt
a f6ny mint finom por szitAl
s m6g regi zsoltarok hangj6t 6rzi
a domb, a fii, a rijg, a 16j...

T6tova lelkiinkben sig az Isten
6s korokat bekitget ijssze benniink,
hogy vesztes6geink elsiratva
a miltra iiritkke emlekezziink.

Majd kiinnyeink tijriilve felsegit
a bilincsold6 k6pzelet
s dnmagilt k€sztetve, megiljitva
az ember 6rzi, hogy tdbb lehet

tijr6keny, veszend6 itnmaginel,
ha multat 6sjelent 6sszeb6kit
s m6r szavak nelkiil is kimondatlan
meg6rti l6te kiildet€sit.

Impresszum:
Felet6s kiid6:
Gto.oi6-torma"yor Kisari Zohnn polgnrbester

F6szerkeszl6: Der Attila

f,l€rhet6s€gj

Redei Mikl6s Mtvel6d6si Hrz
3326 Ostoros, Sz€nt htvetr ter 2.
Te],lfaa: 36/456 928
E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
wwrr.ostorosnuvhaz.ho,ldsbiio.html

Fejfak nelkiili temet6 ez
hol csak egy faragott k6lap diszeleg
de megallhat el6tte az drdk Holnap,
hogy fejet hajtson a tisztelet.

Hisz a temetd id6 vegtelenen
minden jelen majd mirltt6 v6lik
6s e negy EgtAj hatArolt Mindens6gben
a jdvend6 bel6liink csirAzik.

Holl6 J6zsef

Ostoros, 2007. augusztus 20.


