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ilj6vi kiisziint6

Tisztelt Olvas6,
Tiszt€lt Ostoros Kaizs6g Lak6ja!

A 2007/2008 6v fordul6j6n, magunk mdgdtt
hagyva a szeretet iinnep6t, a Karecsonyt,
valamint az 6 esztend6 365 napj6t, tele hittel6s
remennyel kiisziintitm iiniiket

Kdsziiniim azt a megertdst €s tiirelmet, amelyet
az iinkormdnyzat szdmAra tanisitottak kiizds
iigyeink intez6se kapcs6n. Az elmflt esztenddt
a legnehezebb 6vek egyikek6nt eltiik meg. A
rendkiviili gazdas6gi neh6zs6geke id6ben nem
mindig tal6ltuk meg a helyes vilaszt. Azt a
v6laszt, amelynek eredm6nyek6nt v6lt
megteremthet6v€, az 6nlorm6{ryzat alapfela-
datainak fnansziroz{sa. Ezt minden int6zm€-
nyiink, szolgeltatasunl meg6rezte. Dolgoz6-
inknak ezulon is kdsTtiniim az egdsz 6ves
hozzririlldsukat, abban a rem|nyben,hogy ez az
6rt6keles az 6n6k akarataval 6s v6lem6ny6vel
eevezo,

A szeretet 6s a b6kess6g jegy6ben te16
kar6csony, egyuttal a megnlugves iinnepe is. A
megnyrugvds6. hiszen nagyon sok esem6nyen
vagyunk tul. Hiszem azt, hogy mindenkinek
minden napra jutott egy piciny iiriim, b6ke 6s
embertArsi szeretet. Az is igaz, hogy a bajb6l is
akadt b6ven. Volt kicsi ds nagy szomorusdg 6pp
ugy, mint a nem kivenatos folyamatok es
esem6nyek, melyek zavartek mirrden-
napjainkal. A megn)rgvds6 az6n is ez az iimep.
mert ezeken a nem kivdnatos esem6-nyeken tul
vagyunk.

Til vagyunk,- de nem felejtjiik. Ezt nem
lesszijk. ea nem tehetjiik. men a hohap ds az
azt kdvet6 napok nem engedik meg sz6munkra
a miigdttiink hagyott id6szak tapasztalatainak
fi gyelmen kiviil hagy6s6t.

A 2007-es 6v, a kiizdelem6l sz61t. Kiizdiittiink
az alapfeladataink e116tas66rt, az allampolgarok
€rdeke i6rt. k<izsegiink fejlesztesedrt. a
jdv6nk€rt.

Mire is jutottunk val6jdban? Sikedilt vala-
mennyi alapszolg6ltatasunkat miikiidtetni, az
iinkormdnyzat kiizits t6rsulati formeban
megval6sul6 feladatait er6siteni. Mindezek
mellett kiizddftiink az6rt is, hogy az iskola
udvaron kialakult pince szakad6sok, okozta
vesz6llt elhdritsuk, a Honved fti partfal omus
okozta kijvetkezmenyel, felszdmolds6ra a
leheti! legriividebb id6nbeliil felk6sziiljiink.
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El6bbre leptiinl, ha nem is a kivant m6rt6kben a
krizleked6si felt6telek javitaseban, az dnkor-
manyzati intezm6nyek akad6lymentesit€senek
programjeban, az intezmenyeinl akut probl6-
mAinak megoldAsaban. Kiizdijttiink a vizzel,
mikdzben kapaszkodtunk a Nemzeti Fejlesztesi
Terv kindlta lehet6s6gekbe. S ktizben ismet ra
kellett dtibbenniink, hogy az 61et Osto.os
Kiizs€g szrim6ranem egy egyszerii dolog.

Mindezek ellen6re k6sziiltiink 6s k€sziiliink a
lehetd legti ibb pdlyd/aron valo megmd-
rettetesre, hiszen az 6nkormenyzat a gazdas6gi
programj6t meg kiv6nja val6sitani.

Tudjuk. hogy az eldlt i lnk l6vo 365 nap
semmivel sem lesz kiinnyebb a mdgdfti.ink
hagyottnal. Rem€nyiink abban lehet, hogy
hitiink 6s optimizmusunk e16g er6s ahhoz, hogy
gondjainkat a ki izseg el6nyere tud.juk
megoldani.

Persze ehhez az is kell, hogy mindny61an
akarjuk ezt. Az is kell,hogy azok az ellen-
drukkerek, akik jelent6s mertekben okoztak
krlt a telepiil6siinknek, ajiiv6ben ne kapjanak
teret 6s temogatotts6got. Ebben is egyertelmiien
tamaszkodni kiv6nok, az ijnkormdnyzati
munkaban trimaszkodni kivdnunk Ostoros
Kiizs6g lak6inak bdlcsesseg6re.

Tudv6n azt, hogy a telepiildsiinktjn az 6letkdte-
lezettsegekkel jer. Ezek al6l kdvetkezmenyek
ndlkiil nem lehet kibirjni. A mi telepiilesiinkdn
r al6 6let az erkri lcsi jn. az el ikzin a t isTlcjsigcn
6s a becstletessegen alapszik. E szerint kell
6ljiink ajiiv6ben is.

Tudom, hogy a lakoss6g dsszeteteleben
bekdvetkezett nagy mdrvii v6ltozAsok miatta
szocidl is drz€kcnl sdgi ink<in r an m€g mit
javitani. Betoritanunk kell egymrst a bajba
jutott embertersaink megsegit6seben. A
niivekv6 szemir civil szervezeteink emunk6ban
hatarozottan j6 Liton haladnak

Tudva azt, hogy a l6lek egyenslilya is kell a
mindennapok sikeres kiizdelmehez, fontos
tudnunk, hogy ebben az 61et- hal6lharcban nem
vagyunk egyediil. Egyiitt vagyunk vala-
mennyien itt 616k, a sikereinl&el 6s a kudar-
cainkkal egyi i t t .  Legytin-k bri tran eg1m6s
temaszai, mert csak igy sikeriilhet c6ljaink
el6rese.

Nyilviin mindannyiunknak sikeriilt egydni
c6ljainkat megfogalmazni. Kiviinom, hogy az
elkdpzelesek k6zil a lehet6 legt<ibb v6lj6k
val6ra. Ha ez igy lesz, van okunk bizakodni
abban, hogy a k<iziis coljainkat is sikene
vihetjtik

Ana k6sziiliink, hogy valamennyi szolg6lta-
tdsunkat miikijdtetjiik tov6bb. E mellett a
nagyon sziiktisnek ig€rkez6 anyagi lehet6-
segeink ellenere tiiretlen lelkeseddssel k6-
sziiliink a fejleszt6si feladataink megval6-
sitesAra.

Apalyazataink sikere lesz a dijntd a megval6su-
l6sukban. Fol)'tatni kivanjuk az ftrekons-
trukci6s programot, a csapad6k elvezetesi
hal6zat rekonstrukci6j6t a sportolasi felt6telek
javit6s6t, a kiizint6zmdnyeinl korszedisitds6t,
fejleszt€sdt. Ezek kiiziil kiemelkedik az 6vodai
6s iskolai proglam, a Templom t€r dsszetett
fejleszt€se. Befejezztk az ingatlanfejleszt6si
program el6k6szitesi munkdit,6s megkezdjiik a
tijbb, mint 20 hekt6r teriilet fejleszteset.
Tessziik mindezt az6rt, mert bizunl Ostoros
kdzs6g jdvdj€ben,bizunk a telepiil6s hosszri
tivi 6letben tart6seban.

Tisztelt Olvas6 !

Kivdnom Onnek 6s szeretteinek, hogy a lehet6
legtdbb ijrijmiik legyen, a lehet6 legtijbb sikefi
6rj6k el6s a gyarapod6sukban sikeres 6v legyen
2008.

Vindenkinek legyen kel lci  egdszsege es ereje
celjai megval6sitrsrhoz, ha ijnijknek sikeriil,
aktor nekiink ijnkormenyzati embereknek is
sikeriilni fog

Asikeres rlj 6v rem6ny6ben

Tisztelettell '/,\,--@
L,/'"

KisariZoltin
polgfumester

Ostoros, 2008.januer I .
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Onkorminyzati hirek

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

Ostoros Kiizseg Onkonndnyzatenak K6pvisel6
Testiilete december l0-6n tartotta soros iil6set,
amelynek t6mii aLijvetkez6kvoltak:

1. Besz6mol6 a lej6rt hat6ridejii hatarczatokr6l
6s a k6t iil6s kdziitt tcft intezkedesekr6l.

l. Javastat usloros KoTseg unKorrnanyzara
K6pvisel6 TestiiletEnek 2008. 6vi
munkatervere.

3. Egy6b iigyek, inditvdnyok:
- Javaslat az Allatok taltiisdr6l s2616 rendeletre.
- Jar aslat a magdnszemdlyek kommunali.
ad6j6r6l sz6l6 8/1991. (X.15.) rendelet
m6dosit6s6ra.
- Javaslat a telepiil6si szil6rd hulladek
kiizszolgdhardsi dijdnak mcgil lapil! isira.
- Javaslat az Onkormanyzat 2008. 6vi
gazddlkodris6nak ritmeneti szab6lyozrisiira.
- Ostoros Kdzs6g Onl(oml6nyzata Kepvisel6
Testiiletenek rendelet tervezete a
kiiztisztvisel6k szocielis,.j6l6ti, kulturalis,
egeszsegiigyi juttatesA16l, valamint szoci6lis
6s kegyeleti tdmogatasokr6l sz6l6 l212001.
(X.29.) rendeletenek m6dositds.ir6l.
- Javaslat az dnkonnAnyzati int6zm6nyek
biztonsAgtechnikai rendszerek ki6pit6sere.
- TAjikoztat6 a Vaddsztdrsas6g
panaszbejelentds6r6l Bart6k L6szl6 egri Iakos
6llattart6val szemben.
- TAjekoztat6 Ostoros Onl<onndnyzat
Kepr iseld le.ri i let e\ !egi ,/dro i i lesene[
meneG16l.
- Javaslat az dnkonnanyzati dolgoz6k 6v v6gi
jutalmazesiira.
- Tirr i i les: lngarlanfejle.ztds aktudlrs i igyci.

Tij 6koztatis
anyakiinlwi iigyint6z6s16l II.

H a ldleset anJp kii nyvezis e

K6rh6zban tdrt6nt haldleset esetin a k6rh6z
ki6llitja a halottvizsgilati bizonyitvdnyt 6s a
hal6lozesi lapot.

k
A lakiison Ostoros kijzigazgatesi teriilet6n -

t i i r tent haldlozds eseten a halAl tenyet
meg6llapit6 orvos 6llitja ki a halottvizsgilati
bizonyitvinyt. A haleloz6si lapot az anya-
kbnywezet6 tiilti ki. Hamvasztdsos temetds
esoten a Tisztiorvosi szolgdlat cnged6lye is
sziikseges. Az enged6ly a halottvizsgelati
bizonyitveny leb6lyegzds6vel t6rt6nik.

A hagyat6ki ertesitest az anyak6nyvvezet6
k0ldi meg az elhunyt lak6helye szeint illetdkcs
Polgarmcsteri Hivatal hagyatdki el6ad6jAhoz.
Ha az elhunyt nyugdijas volt a hozziitaftoz6nak
6rtesitenie kell a nyugdijfoly6sit6 int6zetet.
Az elhalt ad6szima sztiks6ges a hagyatiki
elj6r6shoz, ezert azt csak a hagyat6ki eljrir6s
leziirulta ut6n sziikseges leadni az elhalt
lak6helye szerint illet6kes APEH kirendelt
s6g6hez.

Nagyon fontos!

A hal6leset anyakcinl'vez€s6hez minden
esetben sziikseges:
l. halottvizsgilati bizonyitveny,
2. hal6loz6si lap,
3. az e1halt szem6lyi igazolvdnya,
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4. 2000. janu6r l. utin megvdltozott lak6hely
eseteben az elhalt lakcimkdfyeja,
5. 6N6nyes magyar itlevele
6. 2001. januar 1. ut6n kiellitott vczet6i
enged6lye
7. sziiletesi anyakijn),vi kivonata
8. csal6di 6llapot6t igazol6 okirat *

9. a temettet6 szemelyi igazolvrinya, valamint
2000. januAr l. utdn megveltozott lak6hely
eseteben lakcimkaftyeja.

* Csaladi 6llapotot igazol6 okirat lehet:
1. ha az clhalt h6zas csalddi illapotu, a
hezassAgi anyakiinyvi kivonata,
2. ha az elhalt elvdlt csal6di illapotu, a
hdzass69dt fclbont6 joge16s bir6sdgi itelete
vagy a z6rad6kolt hdzass6gi anyakdnyvi
kivonata,
3. ha dzvegy csaladi Allapotu az elhalt
hazast6rsinak halofti anyakiinwi kivonata
vagy a zdrad6kolt hAzassegi anyakdn)'vi
kivonata.

EUrresiil letek:

Az eljeris illetekmentes.
Az anyakdnyvi kivonatok ki6l l i tdsa els6
esetben, valamint jogszabrily Altal meghat6-
rozott esetekbcn illeteknentes, egy€bkent
2.000-. Fr. mel) et i l lelekbcl)egben kel l  leroni.

Megnyilt az ,,IFIKLUB"
a R6dei Miivel6d6si Hezban

2007. december 18-iin iinnepelyes kcrotek
ktizdtt megnyilt a Miivel6d6si HAz falai kozdtt
milkdd6 Ilns69i Klub. A klub tninden
6rdekl6d6 fi atal szAmdra nyitva iill.

Klub tagjai m6r eddig is j6 prr ittlettel pr6bdltAk
az Onl(ormanyzat fele vdzolni elkepzel6seiket a
jiiv6beli klub miikddtetes6vel kapcsolatban.
Moziestek, zen€s rendezvenyek, versenyek,
alkot6i tev6kenys6gek czek nind azok a
sz6rakozisi-miivel6desi formAk, amelyckkel
az Ifiklub tagjai a fiatalabb korosztalyt is
szcrctnek megs26litani tev6kenys6giik sor6n.

A2008-as 6v folyamdn az i{isegi tev6kenyseg
k6re Egyesiiletet kiv6nnak alapitani, anelynek
segitsegdvel az eszk6zfejleszt6sek, rendez-
v€nytamogatAsok tAmogatasa a pirlylnati
lehet6s6gek e16r6se kdnnyebb€ vAlik. Kisari
Zoltdn polgdmester, valamit Baft6k Laszl6 az
Onkormdnyzat P6nziigyi BizottsAgAnak elndke
a megnyit6n bejelentett6k, hogy az Ifiklub
indulesit az Onkormdnyzat anyagilag is
tamogatja, ennek j6voltib6l januirt6l egy irj
bi l i6rdasztal bei izemeles6re keri i l  sor a
Klubban. A kes6bbiek folyamdn megfelel6
forriisol felterkepezese ut!in inlernele/6sre
alkalmas szdmit6g6p, vetitesre alkalmas DVD
lejdtsz6 6s projektor,6s egyeb sz6rakoztat6
berendez6sek beszerz6s6t tervezik a klubtagok.

A klub miik6des6r6l, 6s lehot6s6geir6l b6vebb
inform6ci6t a Redei Miivel6d€si HAz 016r
het6segein kaphatnak az 6rdek16d6k.
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eMagyarorszdg Ponl Osloroson

2008. februdrj6t6l n6gy rij szdmit6gepen nyilik
lehet6s6ge minden ostorosinak arra, hogy
ingyen Intemetezzen a Redei Miiveltld6si
Hazban.

Az orszegos eMagyarorszdg Pont Program irJ
ir6nyvonalaival, cekit[iz6seivel, es megtett
l6peseivel biztositek arra, hogy haz6nkban is
megval6sul az es6lyegyenl6s6g javitits6hoz
sz61es kiiriien hozzej6rul6, kitededttarsadalmi
b6zisra 6piil6 inform6ci6s t6rsadalom. A
program legfontosabb eleme, hogy a
szimit6gepet 6s az intemetet megismertesse a
t6rsadalom sz6les r6teg€ve1, csokkentse a
digit6lis szakadekot, azaz n6jtin a modem
infokommunikici6s eszkttziiket haszndl6k 6s
felhaszndl6kt6bora.

Februdrtol a Mtivekjdesi Hdz teljes nyiwa
landsi idejeben lehet<isdg ad6dik szdlessdw
Intemet kapcsolattal rendelkez6 modem g6pek
haszn6lat6ra.

Az e-kiizigazgat:is kezdt l6p6sei az
ostoros,hu port{lon

Ez 6v janu6rj6t6l az Onkormdnyzat kttzsegi
internetes honlapjdn a www.ostoros-hu
weboldalon az Orkormanyzat €s a Polgrir-
mesteri Hivatal miiktidesevel, 6s a hivatali
iigyint6z6shez kapcsol6d6 dokumentumokkal
is talilkozhatnak az oldal l6togat6i.

A, helyi kozigazgat4si tunkci6k mindegyike
igenyli a kommunikici6t, az adatszolgaltaiist.
A funlrci6khoz kapcsol6d6an a kozig zgatis
egyben jelent6s tartalomszolg6ltat6 is. A
kdzigazgatAsi irattArakban lev6 adatokat
fokozatosan, m6dszeresen dolgozzuk fel
elektronikusan. A jiiv6ben lehet6v€ tesziik a
helyi trirsadalom es a kijzigazgatas kiizdtti
elektronikus pArbesz6det. A szolgeltat6
kijzigazgatds felt6tele, hogy a szolgdltatdsokat
az emberek e1€rj6k, s a szolgAltat6sokat
elektronikusan kijzvetleniil ig6nybe vehessek,
az iigyeket sokkal gyorsabban 6s hat6-
konyabban elintdzhess6k.

Ezeket a celokat szolg6lja a fejleszt6s, aminek
kezd<i 16p€seit - a K6pvisel6 Testiileti iil6sek
anyagainak kivonatait, valamint a hivatali
iigyintez6s dokumentumait - ez 6v elej6t6l
6rhetik el az 6llampolg6rok.

Magyarorszdg

f4 sar.q'$ N.rd (.dter ei6!r( e:06

Interiet- a vilig 'r]egrsnle leto.
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Kedvenc rigcs:il6

Minddssze n6h6ny 6vtizede annak, hogy a
tengerimalac kedvtel6sb6l tartott disz6llatok
sorrbc lepelr el i .  A hal inJ,ban eld tengeri-
nalacok ciscit holland haj 6sok hoztrik Pcrub6l a
\Vl.s,/azadban. ahol hi izi i l l r tkdnr ren)e./-
tett6k, els6sorban izletes hisa miatt. F6leg a
szdrzetiik hosszirs6ga 6s sziniik szennt csopor-
tosithat6ak.

Tengerimalacot v6s6rolhatunk i i l latkeres-
kcdisben is, de erdenresebb egy tcnyiszt6t
Ielkeresrl i .  aki hasznos lani icsokkal tud
szol96lni.  A szobah6lnersdklct tdkalctcscn
rneglelel tartiisukra. Legjobban l6-20 {bkon
d rz i l  n raguk r t .  A  na lacok  c l hc l ) e /d \e r c  d /
i izletek i ivegterr lr iunokal 6s ketrecekel
kinelnak. Aziivegterririum kdnnycn tisztithat6,
az cl lene sz6l6 6rv az, hogy a n]alacok a
kdmyezettdl clszigctclvc €lnek bennrik. Az
iivegfal sziimuka nem ,,dtldthat6". igy rninden
inger feliilriil 6ri cjkct. amit6l ijediisebbek
lesznek, mint a dcsos l6r6helyen tartott  t i rsaik.
A ketrecet kcinnyii kezclni. a drcs k6nnyen
lcpatt inthat6, a t i lc i l  cgyszcrr i  t iszt i tani.
Fontos. hogy kivi i l16l ki innyen el kel l  6rni ink az
ctetdt. z itat6t. 6s az illatokat kdnnycddn ki- 6s
be kell helyezniink. J6- ha szenararcs is laflozik a
fclszcrclcshcz. Az iillatok inncn falatozhatnak.
rem lhlo\ i ;k i l { . , ,c {, / ;ndjLLdl. ,A \/(rJra(,
kivr i l6 nagyobb darabokb6l i l l6 zr i ldcles69
elhelyez6s6re is. Egy 80-100 cm hosszl i  ketrcc
cgy vagy kct 6l lalnak clcgcndci. Alorrtcnt
l(Sldbben f,rfL'r !ac.ul l ra./ni i lnal.  pedig n :t '
megoldis is kini lkozik. J6l bevi l t  a macska
almok hasznilata.

Egy malacka napi eles6gc cgy kozcpcs nagy-
s6gri alninak is kb. egy deci szdrazelesegnek
mcgfclcl6 mcnnyis6g. Nem valogat6s, nlinden
nijvdnyi clcdetll anyagol ellbgyaszt, ezerl
etet€se kiil6n6s gondot nem jcleni. A konyhai
hul lad6kot is r irr immcl mcgcszi,  lcgycn a
kar'fiollev6l, srirgaripa ziildje, almah6j, csutka,
k6posztatorzsa, egysz6val n1indent. amit
k rdobn r r r k .  be l c i n \<  a  ken l c r l r r j a t  i .  a . zan ru
lerr l  clct i . .  \ , ,  qrJi ir l  Inc/nn h( g) rr j thcto nbr c
nyeket is szivcscn fbgyasztja, gyermek-
lincfilvct. lohcr€t. lucenldt. akaclevelet. Ezek
ctotesenel legyiink 6vatosak 6s csak olyan
hell  tol  .zcdj i ik. ahul rr inJcn kcr. igcr ki . / . i rnJn
biztosak lchctilnk. hogv ncnr 6rtc dket scm
ndv6nw€dij szcr, scnr cgyab vcgyi anyag, merl
tdvcdisiirk az 6llatka 6le16be keriilhet! A
l cnse r i r nu l i r L  c l cn  i '  i 5 cn l l i  r , , i i l d  c l cscuc t .
ezdrl adhatunk neki l6dirs gyl inr i j lcsoket.
tilkfil6kct, to\'/tbbi Cl-vitarnin potlisira hetcnte
cgyszcr pdr sTiil petrezselyenlzdldel. Ovatosan
b6njunk a siirgar€pAval a magas nilratttaftalom,
tovdbbii a relekleL €s egy6b kriposztaf6l6kkel
puffaszt6 hatisuk nriatt .  Ti los a nagas
kcnrinyitcitalalon miat burgolyit adnr. Az
etetes legfbntosabb kieg€szitdje az ellateledel
keresked6sekben kaphar6 magkeverEkek. Ezek
koziil azt a tenneket vilasszuk. amcly a
legkevesebb kukorici t  tartalnrazza, mivcl a
t cngc r ima lac  e lh i zha t  t 6 l e .  A  t enge r i -
malacoknak, ugyanfgy mint a legtdbb illatnak,
iv6vizre van sziiks€giik. Folyamatosan legyen
el6ttilk viz, hogy barfirikor ihassanak. Fogai
folyamatosan n6nck, 6rdernes a ten-iriunrban
fogkoplat6r clhcl lcznr. de egy d.rrrb szarrz
rozskeny€ris meglalel6.

. J
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El6fordul, hogy az els6/hdts6 fogaik
iisszen6ttek. llyenkor vigyiik elatorr'oshoz. Ha
a tengerimalac valamilyen oknal fogva
gubbaszt, nem eszik 6s kizrirhatjuk az els6 6s
hAts6 fogak hilndveset, akkor val6szinii, hogy
b6lprobl6mdklal kiiszkcidik. Megjegyzend6,
hogy hasonl6an cselekszik m6s betegs€geknel
is, de ez a leggyakoribb probl6ma. Ha beteg a
malac ,  6 l ta laban nem is  esz ik ,  ez6r t
mestersegesen kell etetni, ill. kieg6szit6ket adni
neki. Idegrendszeri bakteririlis fert6z6sn6l a
malacka a fej6t oldalratartja, azonnal orvoshoz
kell vinni. A tengerimalacot egeszsegdnek
megdrzese 6rdek6ben tanacsos havi rendsze-
resseggel a kiils6-bels6 6l6skdd6ktdl megsza-
baditani. EIre a c6ha korszedi, spot-on
(kiizvetleniil az 6llatka bdrere cseppenthet6)
termekek haszndlata javasolt. Az allatka
\edclm€n rul ig1 biztositharjuk sajdr egesz-
s6gi.inkv6delm6t is.
A tenge malac nem igenyli a rendszeres
foglalkozast, jetekot. Ha naponta sz6nunk rd
n6hiiny percet, azt halasan fogadja, nagyon
szelidnek bizon)'ul, j6l tiiri a simogatast,
diigiinydzest.

Kerd6seiket a drkecskestibor@gmail.com vagy
a 06 /30 249 -9 61 7 -es telefonszrimon tehetik fel.

Dr Kecsk6sTibor
allatorvos

Aktualitisok, 6rdekess6gek

Az rijbor 6s a borszentel6s

Szent Jiinos eml6knapjit (december 27.) a I8.
sz6zad ig  Ka recsony  ha rmadnap jak€n t
iinnepelt6k. A kefi6szeknek 6s f<ileg a
b016szoknak azonban nem emiatt volt
ki i ldndsen fonlos ez a nap. J: inos napjdn a
magyarorszdgi sz6l6sgazd6knak kijteless6giik
vo l t  bo ruka t  a  t emp lomba  v i nn r  es
megszenteltetni.

Egy palacknyi k6stol6t helyeztek el az olt6ron,
ami csak tgy roskadozott a kisebb-nagyobb
palackokt6l. A papi szertartes v6gezt6vel a
gazdAk az eldott borb6l minden hord6ba egy-
egy cseppettiiltdttek, hogy az ne romoljon meg.
A J6nosok pedig sz6l6hegyi mulatsiigra,
pinceszerre hivtAk meg rokonaikat, bar6taikat,
kiisz6nt6iket.

A borszenteles hagyomiinya egyesek szerint a
pogany id6kb6l ered. Ahitetlen germAnok a teli
napfordul6kor iildozatot mutattak be, amelyet
borivis kijveten. fz a szenarrds amyira
nepszerii volt, hogy a kereszt6ny egyhaz sem
tudta leszoktab:li a megkeresztelked6ket az
italozisr6l, ezefi inkdbb arra iisztttndztek uj
hiveiket, hogy ne a pogany istenek, hanem a
szentek eml6kezet6re igyanak. A "mire"
k6rd6sn61 mindig n6pszeriibb volt a "mit" 6s
legftk6pp a "mennyit"...

A Jdnos-napi borszentel6s 6s borives Magyar-
orszagon m6r a 15. szazadban is ismert volt: az
1499-es p6csi misek6nyvben Szent J6nos
szerelm6nek - aki nem egy n6szem6ly, hanem a
bor volt - meg6ldris6r6l is sz6 esik. Ebben az
id6ben a nemesi 6s polgdri tArsas6gban gyaktan
elhangz6 sz6l6s volt a "Na, meg a Szent J6nos
6lddsiiri '. Ez a bucsLipohdrra. a tdrsasdg
szetoszlesa el6tt megivott utols6 poh6r borra
utalt, amit a hagyom6ny szerint iilve kellett
elfogyasztani.

Aki a szentelt borb6l kortyolt, v6delemben
rdszesiilt a testi 6s lelki bajokt6l, a kert okoz6
illatokt6l s az utazes akalm6val fenyeget6
veszedelmekt6l, de f6leg az iirdiig kis6rt6set6l.
Oseinl ez€n az ahilag elleni v€dekezdsre
fogtdk gyakori boriv6szatukat, de a betegekt6l
6s utra k6sziil6kt6l, s6t a harcba indul6
katon6kt6l sem sajn6lt6k az italt.

Ostoroson a 200'7. 6vi bortermes meg-
szenteldsdl janu6r o-i in Vizkereszt Unnepen
tartottik a 10 6rakor kezd6d6 szentmise
lereleben az Ostorosi Hegykai/sdg ds a/
Ostorosi Egyh6zkiizs6g szervez6s6ben.
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Kultur{lis rovat

iIj nyitva tartdsi rend
a R6dei Miivel6d6si Hizban

2007. 6v v6g6t6l megrijult nyitva tart6ssal v6rja
vendegeit a Miivel<idesi H6z. Az int6zmdny
szolgaltatesainak b6vii l6se, valamint a
kiiziins6gszim, 16togat6i l6tsz6m ndvel6se
6rdek6ben sziiks6ges volt egy j61 6tgondolt, az
ig6nyekhez 6s lehet6segekhez igazitott
nyitvatartasi rend megalkotasa. A H6z
nyitvataftasi ideje alatt az dsszes szolgaltates
ig6nybe vehetci lesz egyid6ben. Ez azt jelenti,
hogl nem lesz kii l t in nyilva lanisa a
Kdn)'r'tAmak, Netparknak, Ifi its6gi Klubnak.
Amikor a H6z nyitva rill a fenti szolgAltatesokat
is igdnybe lehet venni. A nem 61land6
rendezv6nyek ziikken6mentes lebonyolitdsa
erdekeben ezen rendezv6nyek ideje alatt a
Hez nyitva tart6sa rugalmasan veltozhat.

2 00 7, dec emberitdl dwdnyes
nyitva turtds:

H6tf6:
8.00-12.00
15.00-19.00

Kedd:
13.00-21.00

Szerda:
Sziinnap

Csiit6rtdk:
13.00-21.00

P6ntek:
13.00-21.00

Szombat:
15.00-21.00
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