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Sziireti zrirds - ellentmondrisos 6vad

V6get 6 az idei sziireti szezon Ostoroson is. A
szi iret eredmdnyei16l Caluska Gdbofl .  Osloros
hegybirojet k6rdeztiik.

A 2007-es esztend6 az ellentmondasok 6ve lett
igy ut6lag visszagondolva. A tavasz nagyon
szaraz, es enyhe telet kiivetett. A kev6s
csapad€k er5sen r6nlomta b6lyeg6t az eg6sz
eves \egetdciora. A szoki dpri l is elejen mdr
kifakadt es egy nagyon gyors fejl6dis
kiivetkezett, amit a mdjusi fagyok itt Ostoroson
is sok helyen visszafogtak, a teriilet mintegy 10
ok-ban okozva jelent6s kdrosodiist. Az ezt
ki jret<i fono. szdraz nlr ir  sok helyen .zinte

kisziiritotta a sz6l6t, 6s csak az id6s iiltetvenyek
tudt6k ezt viszonylag j61 6tveszelni. Az
augusztusi es6k sok szdl6t mentettek meg a
komol) abb bajoktol.  A meleg n) dmak kdszdn-
het6en az idei sziiret sokkal korribban,
augusztus 2l -6n elkezd6ddtt.

A termesr6l elmondhatjuk. hogy a korai dr€si i
fajt6k kivetel6vel-, amelyeknel a sziireti
id6pontot nem is a mustfok, hanem a cs6kken6
savtartalom hatfuozta meg,- a sz6kik azirt be
tudt6k hozni a lemaraddsukat.

A feh6r sz6l6ket l6-18 mustfokkal sziireteltiik,
mig a k€ksz6l6k eset6ben ez l'7-22 kdzott
mozgott. Az 6tlagtem6s 80-90 q,4ra arniszint6n
j6 eredm6nynek mondhat6, f61eg ha az el6z6
k6t 6vet vessziik alapul. Rem6lem az id6n a
gazd6k mer nyereseget is el tudnak majd
szdmolni 6s talAn ez cs6kkenti azt a
sz<ildkivrigdsi hulldmot, ami tavasszal mutaF
kozott. Sajnos, ahol a tavaszi fagyok k6rt
okoztak ott az idei sz6l66rak sem tudtdk a
vesztes6get kompenziilni.

A borok6l elmondhat6, hogy neh6zsegeinl
ellenere az idei 6vj6 6vjiratnak mutatkozik itt
Ostoroson is. A ./eplemberi esok ugyanis a
kesei faj tekra nagyonj 6 hatissal voltak.

A fehir borok illatosak, zamatosak, de ta16n
kicsit karcsiibbak lettek, mint a megszokottak.

A v<irtis borok sz6p, mely szintiek, tartalmasak,
hosszi ideig eltafihatdak lesznek, ami a magas
alkoholtartalomnak €s a finom savaknak,
tanninoknak kiisz6nhet6.
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'l tj6koztat6
az eg6szs6giigyi szolgiltat6s

ig€nybeY6tel6nek szabilyair6l

A  r i rsada lombiz tos i ras  e l la rdsar ra  es  a
magdnnyugdijra jogosultakr6l, valamint e
szofgdltat6sok fedezeterdl sz6lo 199'7. e\1
LXXX. Tv. (a tovribbiakban: Tbj.) Atalakitotta
az egeszs6giigyi szolgiltatesokra val6
jogosultsag szabilyait. Egeszsegiigyi szolge-
Italdsl csal az veheti ig6nybe- aLi egds/sdg-
biztositrisi, vagy egdszs6giigyi szolgrltatrsi
jdruldlot f i/eri. i l letre aLz- aLi egesz.egiigyi
szolgiiltatesra a tdff 6ny erejin6l fogva jogosult.
Az tj szab6lyok 6rtelm6bcn a biztositottak,
illetve az eg6szsdgiigyi szolg6ltatrisra jogosul-
tak eltartott nagykoru kcizeli hozz{tafiozot a
tijrvdny erejenel mer nem jogosultak az
096szs6giigyi szolgaltatesra.

Az eg6szs6giigyi szolgiiltatesra jogosultak
hArom kiir6t lehet elkiiliiniteni:

L
A Tbj. szerinti biztosirotrak (5.$, p6ld6ul
munkavdllal6k, kiegeszit6 tevEkenysdget
folytat6nak nem mincisiil6 egyoni 6s tarsas
vril lalkoz6k, AllAskeresesi tAmogat6sban
r6szesii16k...)
2 .
Egeszs6giigyi szolgrltatiisra a tajrr'eny erej6n6l
fogva.jogosult szem6lyek:

Az ezen szem6lyi ktjr 6ltal igenybe vett
eg6szsegiigyi szolgeltatas fedezetet a kdzponti
kdlts6gvet6s biztositja, igy nekik nem kell

Aszem6lyi k<irt a Tbj. 16.$ l.) bek. a)-p), es s-t)
pontjai tartalmazz1k. Ide sorolhat6k peldeul a
kiskoruak, a k6z6pfoki int6zmenyben tanul6k,
a fels6oktatAsi hallgat6k, a nyugdijasok, a
t6pp6nzben, gycrmekgondozisi segelyben,
terhess6gi gyermekAgyi seg6lyben r6szesiiki
szemelyek, a rendszeres szoci6lis seg6lye-
zettek, a j6rad6kosok, az apolesi dijban,
fogyat6kossrigi tamogatesban r6szesiil6k, a
bentlakisos szocidlis int6zm6nyben lak6k,
hajl€Ltalanol. toribbi azok. akik reszere a
polgermester egeszsegiigyi szolg6ltatds
igenybevetele celjeb6l a szoci6lis riszorultsag
t6nydrril hat6srigi bizonyitvinyt ellit ki.
Ez ut6bbi szcm6lyi kiir szAmara ki6llitand6
hat6s6gi bizonyifiany szabdlyait a szoci6lis
igazgatesr6l 6s szociAlis e116t6sokr6l sz6l6
1993. 6vi IIL 54.$-a taftalmazza.
Ahat6sAgi bizonyilvany annak a szem6lynek a
riszdre rillithat6 ki, akinek a csaladjiiban az egy
fcire jut6 jtivedclem az iiregsdgi npgdij
mindenkori legkisebb dsszeg6t (27 130.-Ft-o0,
egyediilall6 eseten annak 1507o-6tnemhaladja
meg, es vagyonanrncs.

3 .
Nem biztositott, es e96szs6giigyi szolgAltatasra
a tdrv6ny erejin6l fogva nem jogosult
szem6lyek e96szsEgiigyi szolgAltatdsi jarul6k
fi zetes6re kiitelezettek.

Ez a szen'lelyi k6ra minimalber alapulvetelevel
. , ,dmi ro f l  qoo-os  m6r rdk i l  egds /seg i igy i
szolgiltatrisi j6rul6kot kdteles fizetni (ez 2007-
ben havi 5 895Ft).
Abban az esetben, ha a csalddban az egy frire
iut6jiivedelem neln haladja meg a minim6lb6r
t i s .zeg6t .  de  t r ibb  min t  a /  i i regsdg i
nyugdijminimum, illetve egyediilrll6 eset6ben
annak m6sf€lszercse, akkor a j6rul6kfizet€s
alapJd az egy fdre jut6 jdvedelem. A
jarulekfizet6s alapj6ul szolg6l6 jiivcdclem
meghatdrozAsa ce l j rb6 l  a  te lep i i l6s i
ijnkormiinyzat polgiirmestere k6releffe egy
6vre hat6s69i bizonyitvAnlt allit ki.

Az egeszsegiigyi szolgaltatasra val6 jogosult-
segr6l, valamint a j6rul6kfizet6s alapj6nak
igazolasat6l sz6l6 hat6sigi bizonyitvany
kiaddsdt a PolgArmesteri Hivatalban kerhetik.

jirul6kot fizetni.
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Lemh6ny, 6s 6rt6kei.
Az ostorosi tinkorminyzati delegrci6

ldtogatisdnak tapasztalatai,

Ostoros kdzs6g els6 nemzetkiizi kapcsolat-
felv6tele titbb h6napos el6k6szit6s ut6n
megtette kezd6 l6p6s6t, 2007. 6prilis 28{61 az
erd6lyi Kovdszna megyei Lemhdny kdzidg
hivatalosan is Ostoros els6 testv6rtelepiilese
lett.

A tov6bbi szakmai munka elm6lyit€s€hez
szikseg volt afia, hogy az ostorosi tal6lkoz6
utrin a lemh6nyi lehet6s6gekkel 6s adotts6-
gokkal is megismerkcdjen a Testiilet. Az
el6zetes tervek kdziitt szerepelt, hogy az
egy i i t lmL i kdd6s i  megd l l apodasban  rdgz r -
tetteknek megfeleJ<ien konket kapcsolatokat,
k6zds programokat 6pitsen ki a k6t dnkor-
mrinyzat a 2008-as 6vt6l kezdve.

Aberom napos lemhenyi latogatas alatt a l0 f6s
ostorosi delegdci6 mint a lemhenyi kepvisel6
testiilet vend6ge mind a kulturAlis, mind az
egyhrzi, 6s mind a term6szet adta kincsekbe
betekintest nyerheteft. A kiizs6g egyik f6
eseminydre. a Szenl Mihdly napr bucsura
kapott meghivest kiilddtts€giink, igy 6tfog6
kdpet kaphattunl( az oft 616 lakossag egyhizi
szok6sair6l. A bircsi utdni k6ziisen elt6ltiitt
delutiin 6s este folyamdn a lemh€nyi iskoldsok
j6volt6b6l szinvonalas kultu16lis programban
lehetett resziink, amely kiild6ttsegiink osszes
tagja sz6m6ra felejthetotlcn ilm6nyt nyujtoft .
Az iskol6sok folk-programjiban olyan 6rt6kek
6s magas szinvonal dtvdz6diitt, amelyet
mindenf6lck6ppen 6rdemes lenne a.jdv6ben az
ostorosi lakorsdgnak is megmutatni ak6r eg1
kulturelis cserekapcso lat itj 6n.

A kdmyeken tett latogatasok sorAn a lemhinyi
k6pv i se l6  t es t i i l e t  t ag ja i  seg i t s6g6ve l
megismerkedhettiink Erd6ly keleti r6sz6nek
tenneszeti sajrtossegaival, sz6ps6g6ve1. Az
egdsz napos kirendul6s sor6n nemcsak a tij
elragad6 adottsigaiban gyiiny6rk6dhettiink,
hanem a neprajz, a r€gi kulturAlis szokasok, a
n6phagyomenyok 6ft6keivel is megismerked-
hettiink.

Megrsme.l i ik a helyi iskola. polgi irmesleri
hivatal lehet6s6geit, adotts6gait, ritfog6 kepet
kaptunk a lemhenyi oktatds 6s k6zigazgatAs
helyzeter6l, fejleszt6si tervei16l.

A k6t iinkormdnyzat k6pvisel<ii a hdrom nap
folyamen k6zdsen torvezt6k ajijv6t, szdmtalan
dtlet, javaslat hangzott el azzal kapcsolatban,
hogy milyen kdvetkezd l6p6seket lehet tenni,
annak 6rdek6ben, hogy a kialakul6 kapcsolat
mindket kdzseg Iakoss:igdnak haszndra r r i l jon.

Konlc6t programtervek is sziilettek els6sorban
az iskolai cserekapcsolatok viszonylataban.
Felszinre keriiltek azok az elk6pzel6sek,
amelyek 2008 nyar6n egy iskolai cseret6bor
lehet6segeit boncolgart6k. Mindket fel
egyetorteft abban, hogy az iskol6sok kiizds
progmmja lehet az els6 komolyabb szakmai
kapcsolat, anelyen kereszti.il sikeriilhet a k6t
telepi i les lakossdgdt k<izelebb hozni eg1 mds-
hoz.2007 6't 't696n,2008 6v elejen a cseret6bor
reszletei pontos programja, c6lja egyeztet6sre
kedil a k6pviseliik kiiz6ft .
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A lemh6nyi lehet6s6gek megismerese uten j6
pdr ijtlet sziiletett. arra vonatkoz6lag, hogy az
iskolai kapcsolatok mellett milycn egy6b
formrikban lehet elk6pzelni a j<iv6beli
egyiittmiikddest. Mindket telepi.il6sen lbntos a
kdzerek fejleszt6se, szepit6se. A kialakult
testvertelepi i l6si kapcsolatnak tergyiasult
formii i t  €rdemes lehet mindket k6zseg
ktizterein elhelyezni. Lemh€nyi 16sz16l
sziiletett egy felajAnlds, miszerint a teN6giikrc
je11emz6 sz6kely-kapu feL6llit6set terveznek
j 6vcire az ostoros i Szent Istven park bcj arat6n6l.
Ezen nagylelkrll felajdnlds ut6n az k6pviselci
testiiletiink szam6ra foladat lesz, hogy egy
ostorosra jel lemz6 kdzt6lre ki6l l i that6
etnl6ket kapjanak t6liink a lcmh6nyiek.

Mez6gazdas6gi kapcsolatok ter6n is erdcmes
lehel k6zi js lapasztalatcscrere alapul6
l d l a l k o r o k c r  s / e r \  c / n i .  I  e m h d n y  6 s
kdmyik6nek lakoss6ga mez<igazdas6gb6l i1,
burgonyatemel6s, 6k pjty6kenak hivjek
erd6gazddlkodds, 6llattl-nyeszt6s (szarvas-
marha, birka, szdmyasok) a fdbb 6gai gazdasi-
guknak .  A  k6 t  k t j z seg  mez6gazdas ig i
szakembelei szimAra meg lchct teremteni a
taliilkoziis, szaknai tapasztalatcsere lehet6-
segeit,  annak 6rdek€ben, hogy cs(rt leg
uJdon.dgok. eg) dni sr jaiossdgok megismerdse
utin esetleges fej lcsztdsi ir inyvonalak
k  i a l ak  i t hu t i ak  m ind le r  l e r seg  mczc igaz
das6giban.

Kulturelis szempontb6l ajov6 6vi Ostoros-Folk
Gasztron6miai 6s HagyomAny6126 Nap
programj6ba bele kivdnjuk illesztcni ujabb
lcmhinyi deleg6ci6 fogad6srt.  Lehet6s69
i/er inl  a/ rd(i  dnkormiin) /r l !  od3-\ isi , /a
litogatisok utin mds szakter0letek k6pvisel6i
i s  t c r e l  k a p h a l n a k  2 0 0 R  l o l l a r n i i n  a
kapcsolatteremt6sre. A nagysikeni lemhenyi
iskoldsok 6ltal el6adott folk-eltiadds kimagasl6
ece rndn )e  l chc l  a  ra \d .7 i  hag lom in l l r , , c i
esem6nyiinknek.

Az ostorosi deleg6ci6 dsszes tagja nev6ben
kijelenthetd, hogy a szeptember vigi lemh6nyi
I6togat6s mindenkiben maradand6, igen pozitiv
elmenyeket hagyott. A szeretet €s lisztelet,
amivel lbgadtdk a ktilddttseget, az cmbcri
i n i kck .  an rc l l c ke t  a  h6 rom nap  a la l l  \ eg ig
mutattak nekiink, mind mind olyan fbnlos
dolgok, amelyeket irigyelhetiink t6liik. A sajet
k6szit6sii h6zi 6telck, a szabadid6 iinzetlen
felaldozisa az ottani testiilet osszes tagjit6l,
csaledtagjaikt6l, a kijzseg vezet6inek, k6z6lcti
szemdlyeinek nyitottsdga lchcngcrl6 6lm6ny
volt.

Osszegzeskent elnondhat6, hogy a tcrvezett
kapcsolatrcndszer kialakit6sa j6 tton halad,
mindk6t feligen pozitivan 6ll aj6v6 6pites€hez,
remehetdleg tdbb even, 6vtizedcn kcrcsztiil
tart6 norncsak szakmai, hanem emberi
kapcsolatok kezd6 l6p€seit tettiik lneg az id6n.

D6rAttila
fdszerkeszt6
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iil6sezett a K6pvisel6 Testiilet

Ostoros Kiizs6g Kepvisel6 Testiilete okt6ber
29-en tartotta soros iil6s6t, amelynek t6m6i
kdziitt szerepelt Kellay Csaba tij k6pvisel6
hivatalba iktat6sa. Miutdn Dr. Luk6cs G6za
k6pvise16 szeptember h6napban benyijtotta
lemondeset, az illetekes velasdAsi tiirvenyek
szerint K6llay Csaba l€phetett hely6be, aki a
megbizatdst elfogadta 6s a testiileti iilesen
letette a kepviseldi eskiir. Tovdbbi v|lloz|s az
Onkorm6nyzat szem€lyi dsszet6tel6ben, hogy
Molndr Judit a P6nzngyi BizottsAg, valamint
Balogh J6zsef a Telepii lesijzemeltelesi es
Pej lesztesi Bizotts6g irj tagjaiv6 veltak.

A soros iilesen tdbbek kdziitt sz6 volt a R€dei

Mikl6s Miivel6d6si Hitz szakrna:L munk6jadl,
az Egri riti Lak6park II. kisajetitasi eljtuas
meneter6l, az Altal6nos Iskola rij Jenaplan
reformpedag6giai m6dszer6nek bevezet6sevel
kapcsolatos palydzati lehet6segek6l, valamint
Ostoros 6lhet6bb ktimyezeti kialakit6s6r6l 6s az
ostorosi delegaci6 lemhenyi irtjdr61.

V6rt rij sziiliittek

Mint azt sorozatunk e16z<i ciklc6ben is irnrk,
kedvenceink szaporit6sanagy felel6ss6g, mivel
rengeteg gMd6tlan kutya 6s cica 61 a vilagban.
Sajnos tdbb ezer allatot pusztitanak el 6vente a
mi felel6tlens6giink vegett. Csak akkor
v6llaljunk kiskurydt, ha biztosak vagyunl<
benne, hogy a kdlykiik megbizhat6, j6 helyre
keri.ilnek, ahol dr6rrn e1v646kazij gazdik.

Sokan direkt az6rt vehsztanak fajtatiszta
kuty6t, mert szeretn6nek veliik ki6lliLisra j6mi,
majd tenyeszteni. Pedigr6s n6st6nyiink mell6
mindig pr6b61juk a legiobb kant megtal6lni. A
vervonal tenyeszteseknel el6fordulhat a
belteny6szt6s vesz6lye, vagyis hogy kufyink
saj6t rokoneval kedil kapcsolatba. Ezekben az
esetekben gyakrabban kimutathat6ak a fajra
jellemz6 betegs6gek. Teves viszont az a
megallapitas, miszerint minden fajtatiszta
kutya beltenyesztett. Egy mag6ra valamit is ad6
teny6szt6 ezeket a hibiikat nem kiiveti el, hiszen
pontosan az a c6lja, hogy a saj6t fajt6jib6l a
lehetii legiobb min6s6gii kiskuryek sziiles-
senek. Eppen ez€rt ha teny6szteni szeretn6nk,
velasszuk ki a legiobb min6s6gii kant
szukifukhoz.
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Altalaban ket ivari ciklus van 6vente. Atiizeles

kezdet€n a szuka ivarszerve mcgduzzad, majd

verezni kezd. Kiiriilbeliil tiz nap mflva 6 el a

perosodiisra legalkalmasabb id6pontot, ani 4-7

napig tart. Ekkor fogadja magrhoz a kant.

Nagyon fontos, hogy ebben az id6ben

figyeljiink kutydnkra, meft 6 nem valogat ki is

lcgycn kiilykeinek apja. Azt is meg kell
jegyezniink, hogy egy szukaakArtijbb kannal is

pArosodhat, igy a sziiletend6 kdlykdknek ak6r

titbb apukeja is lehet. Ha fajtatiszta kutyank
van. nc crrgcdj i ink t i l /elds alal l  a k<jzclebe mis

kant, csak a teny6sztesre kijeldltet. Kever6k

kutydkat nem lehettdrzskdnyvezni 6s 6rt6ktik is

sokkal kevesebbet 6r, mint egy fajtatisztAnak.

A vemhess6g a piirosodas utan 6ltal6ban 58-63

napig tafl. Avemhess6get neh6z ne96llapitani,

e96szen az dtddik hatodik h6tig, ekkor
jelentkealek az egy6rtclmii fizikai viltozAsok.

Ekkorndvetiik at6pl6l6kot, de fontos, hogy ne

egyszene adjunk neki sokat, hanem intdbb

tiibbszdr kevesebbet. Csak az utols6 napokban

n6 meg hirtelen a has ds duzzadnak meg az

eml6k. Venhes kutyankat gyakran mutassuk
mcg allatorvosunknak, k6{iink tdle tanrcsot.

Ell6s el61t neheny nappal a szuka sokat pihcn,

ne e16ltessiik a s6tiiliist. K6szitsiink kutyrnknak

ellet6 l6d6t, amihez az utols6 heten szoktassuk
hozz6. A l6dabiztositani fogja, hogy a kitlykijk

ne k6boroljanak el a lakrisban. Egy-k€t nappal

a/ el l6s eldf l  a ndsten) visszaulasi l ja a7 6lel l .

kdzvetleniil a sziiles el6tt lihegni kezd,

h6m6rsdklctc csdkken, nyugtalann6, fesziiltte

v6lik.

86r sok kutya nem igenyel segits6get az

ellesnel, bermikor el6fordulhat valami gond,

ezen vegig legytink velc. Sziiksdg csel6n m€g

elhtoNost is hivjunk. Egyes fajtek a teny6szt6s

miatt nem k6pesck a termeszetes ell6sre,
ilyenkor cs6sz6rmetsz6ssel sziiletnek meg a
kcilykiik.

Az els6 hdrom hetben az ujsziildttek teljesen

anyjukra vannak utalva. Mi is sokat segithe-
tiink, tartsuk melegen 6ket, anyakutydnknak
adjunk tdplr i lo 6telt .  hogl legyen el69 lcjc a

kicsik etetes6re. Kil6niisen nagy alom eset6n
lehet sziiks6g az anyatej p6tles6ra. Az anya

el6gedetten elvezi ahogy a ktilykei szopnak. A
kiilykcik kiszolg6ltatoftsrga meger6siti az anya
Erzelmeit. Nem csak gondozza, de v6di is

kicsinyei l .

A kdlykdket naponta vegyiik k6zbe, n€zz0k

sirlyukat, fejltid6snket. Negyhetes korukra
kifej l6dnek 612€kszerveik. Egyre t6bb€t
j6tszanak egymAssal, vagy a nekik adott
jet6kl(al. llyenkor, ha naponta foglalkozunk

vel i ik, mcgszokjr ik az embert 6s igy

szoc ia l i z6 l6dnak .  A  n t i vekv6sben  l 6v6
kiilyktiknek gyakan adjunk tAplil6 6telt 6s
megfelel6 vitaminokat, mellye I scgit j i ik
nitveked6siiket. Nyolchetes korukra frrir el6g

6rettek ahhoz, hogy elhagyjik anyjukal 6s irj

otthonukba k6ltdzzenek. Gondoskodjunk r6la,
hogy megkapj6k az els6 ved6oltisukat 6s
megtofienjen a l6regtelenites is. Haj6,,sziil6k"
voltunk, a kiskutya egeszs6gesen is boldog
6lm€nyekl(el n6z szembe egy izgalmas viLiggal

irj csalddja videlm6ben.

Kerdeseiket a &kecskestibor@g1rail.com vagy

n 06130 249-967'7 -es telefonszAnron tchctik fel.

Dr.Kecsk6sTibor
illatorr'os
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Kulturilis rovat

Sikeres volt az idei Sziireti Felvonulds

A Hagyom6nytirz6 6s Nyugdijas Klub szerve-
zeseben okt6ber l3-6n kedilt megrendezesre az
idei ostorosi Sziireti Felvonulis. Sz6p id6ben,
kellemes hangulatban telt a rendezveny a tiibb
relepi.il6sr6l is erlezci asszonyk6rusok. 6s a
helyi lakosokb6l 6116 felvonul6k j6 kedwel
vonultakv6gig atelepiil6sen.

Az ostorosiak ttibb helyen is kisebb-nagyobb
vend€glatdssal v6rtik a felvonul6kat, a.kik
k6ztitt az 6vod6sok is kivett€k resziiket. Az
ovisok sziireti miisora nagy sikert aratott, a
kicsik tdbb jelenettel elevenitettek fel a sziirct
hagyomanyait. A nap veg6n a hideg ellen6re
sokan gyiiltek dssze a ,,Hangya Csrirda" el6
szerr'ezett k6stol6n 6s mulatsigon is.

Rendhagy6 irodalom 6ra
a R6dei Miivel6d6si Il6zban

Okt6ber l8-rin az 1956-os fonadalom 6s
szabads6gharckezdetenek eml€kere rendhagy6
irodalom&6t tartott Holl6 Jozsef ostorosi kdlt6
az Altal,inos Iskola fels6 tagozatos di6kjai
szemiira. A kiiliinleges d61el6tt folyamdn a
gyerekek megismerkedhettek a helyi kitlt6
t6m6hoz ill6 kitltem6nyeivel, elmenyeivel az
esem6nnyel kapcsolatban.

A rendhagy6 irodalom 6ra uten a Szabads6g,
szerelem cimii magyar filmet nezhettek meg a
di6kok, amelyben Dob6 Kata, Feny6 Iven,
Cs6nyi Sdndor 6s Gesztesi Kdroly fbszerep-
lese\,el a,/ lg56-os magyarorszdgi esem6-
nyekbe kaphattak filmes betekintdst a tanu16k.
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Sportrovat

A sport6let timogat6i

2007. jrinius 23-6n keriilt megiendezesre az
,,Oregfirik" kisp6lyris labdamg6 torna az
ostorosi salakos sportp6ly6n. A tiibb 6ve
megrendez6sre kedil6 meccs-sorczatnak nagy
sikerc van a kiizseg focirajong6 kiiz6ns6ge
kiizdtt. A titbb esem6nyb6l 6116 kisptily6s
labdar i r96- lo rna  soroza l  megszervezdse
elk6pzelhetetlen lenne iinfel6ldoz6 segit6k, €s
nagylelkii szponzorok n6lkiil.

A juniusi ,,Oregfiirk toma" megrendezeset
nagymertekben segitette e16 az egri sz6k:helyii
Kazy-Ker Kft. felaj6nlesa, amely kdnnyebb6
tette a m6rk6z6sek megszervez6set, szinvona-
lasabbA var6zsolta lebonyolit6sAt.

A Kazy-Ker Kft. 2001-ben kezdte meg
tev6kenyseget Egerben, lengyel 6desipari
termekek kereskedelm6vel. A dinamikus
fejl6d6snek kdszdniet6en az orcz|g egylk
legnagyobb edesseget importel6 vdllalkoz6sa
3000 In telephelyen 1100m raktenal. A C6g,
igazodva a folyamatosan vdltoz6 fogyaszt6i
ig6nyekhez, termekfejlesztessel es term6kuj-
dons5gokkal egyre sz6lesebb fogyaszt6i
ktjriiket igyekszik megh6ditan i.

A tamogatest a szewezok neveben ezittal
kdsziinj iik!

A labdarug6{oma szervez6i remdlik, hogy a
jdv6ben is szAmithatnak a sportbar6t,
futballrajong6 cegek t6mogat6s6ra, annak
6rdek6ben, hogy Ostoros sportelete, tutball-
sikerei toviibbra is magas szinten maradjanak,
6s tovebbi sportolni vAgy6katvonzanak.
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