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Ostoros az Utazis 2008 kidllitison

A megszokottnel korebbi iddpontban, febrqar
28. 6s marcius 2. kdziitt ielentkez6 UTAZAS
2008 Ki6llites vilasra s2616 kindlattal vtuta a
ldtogat6ir. a rurisziikai szakembereket es az
ltazni !69y6 nagykitziinseget a HI'NGEXPO
Budapesti Vasaxkiizpontban.

Ostoros Eger standj6n a tdbbi kist6rs6gi
telepiilessel megosztva kapott lehet6seget,
hog) a nemzetkdzi szakmai rendezvenyen
megmutathassa vonzer6it, 6rtekeit az
6rdekl6dcik le16. Az Onkormenlzat ds a
Hagyom6ny6rzci 6sNlugdijas KIub k6pviseltii,
kit i in6 borokkal, idegenforgalmi kiad-
vdnyokkal, rendezvenynapterral, valamint az
izletes ostorosi siitem6ruryel a komperossal
vArt6k a kiizseg irdnt 6rdekl6d6 vend6geket
Ezirhln szeretn6nk ktiszdnetet mondani Zakar
LAszl6n6nak, aki az izletes kompdros elk6-
s/itese\el jdrult hozzd Ostoros n6pszeriisi-
tesehez.

Az idei kin6latban meg tdbb szakmai program,
sztnos ijdons6g, irti c61 6s szines kis6r6
esemenv szereoelt. A ki6llitrisok 6s kis6r6
esem6nyeik v6ltozatlanul nagy sikert arattak,
az iitven orszeg 924 kirillit6j6nak bemutat-
kozes6t 6s a kiil6nbiiz6 programokat mintegy
65000-en tekintettek mes.

A kiillitasn az iden az eddigieknel nagyobb
szdmban jiittek el a turisztikai szakemberek,
ugyanis jelent6sen tdbb konferenciaprogram
kis6rte az UTAZAS-t. A rendezv6ny szakmai
tdmogat6i 6s vddniikei, a Magyar Utaziis-
szervez6k 6s UbzAskiizvetit6k Sziivets6ge,
illetve a Magyar Turizmus Zrt. szrimos aktu6lis
t6mdban szerveztek el6adest.

Vfuhal6an Ostoros folyamalos szerepldse a7
Utazas Kiallitesokon eg].re t6bb turistdnak kelti
fel 6rdekl6d6s€t a telepiil6s irint, 6s 6vr6l €vre
tdbben l6togatjek a falu szepsegeit rendez-
v6nyeit, k6stoljekmin6s6gi borait.
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iil6sezett a K6pvisel6 Testiilct

Febru6r I I 6n l6 6rai kezdettel tartotta f)storos
Kijzseg Onkomenyzata soros iil6s€t, mclynck
t6mii akiivetkez6k voltak:

l. Beszimol6 a lejirl idejii hatirozatokr6l 6s a
k6t iil6s kdztitt tetr intezked6sckrril.

2. Javaslat az Onkorminyzat 2008. ivi
kiiltsegvetes6re.

3. Javaslat a lemhenyi testv6rkapcsolat 200lJ.
6vitervere.

4. Egy6b i.igyek. inditvinyok:
- Javaslat a Szavazatszemlel6 Bizottsag

tagjainak kieg6szitis6rc.
- Javaslat az Onkorminyzati k6pviseltik

tiszteletdijrira.
- Javaslat az OnkomAnyzat Altal fcnntartott
intdzminyck ilelmezisi nyersanyag

koLts6g6nek megrllapitis6ra.
- Jar aslat r 'zemdlyi gondo<kodis kb16hc

tarto26 szociilis ell6t6sok t€rit6si dlera.
Javaslat a polgirmester i l letm6ny6nek 6s

kijltsdgdtalenyAnak megAllapitds6ra.

FEI,HIVAS

Tisztelt Egy6ni V{llalko26!

A Magyar Kdzlijny 155. sz6m6ban kihirdet6sre
keriih az egyes ad6t6rv6nyek m6dositasar6l
sz6lo 2007.6vi CXXVI. Tdrviny, amclynek
479.$ (2) bekezdEse az al6bbiak szerint
rerldelkezik:

Azokat, az egy€ni villalkoz6i igazolvdnnyal
rerldelkez6 v6llalkoz6k nyilvantarteset vezet6
szerv nyilvilntaftisiba 2007. december 31.
n  ap . j r i i g  be j  egyze t t  TEAOR-sz6 rnoka t
t  r cvckcny<cg i  ko roke t t .  an re l yek . rT  i ncn )cc
szakrnak6dok6l sz6l6 8002/2004. (SK. 5.)
KSH APEH egyi i t tes tejekoztat6 (e $
alkalmazis:iban a tovibbiakban: Tejekoztat6)
i .  r  Rcndc l c t  a l ap j i n  k i ado t t  t c r ckcnys ig i
osztelyoz6si rendszer kijzdlti fbrdit6kulcsot
tartalmaz6 KsH-kdzlem€ny alapjiin automa-
tikusan iitfordithat6k a mcgfclcl6 tev6kenysegi
.zekagazati  hcsorohssri .  2U0X. janu;ir l - jen a,/
cgyini vdllalkoz6i igazolviinnyal rcndclkczcj
v6l lalkoz6k nyi lvintarteset vezet6 szerv
h i v a t a l b 6 l  m 6  d o  s i t j  a  a  R e n d e l e t r e k
megfelel6en 6s e1a6l az iltala iizemeltetett
i n fo rma t i ka i  r cndsze ren  ke rcsz t i i l  a
k6zetkijzponti jcgyz6, valamint az dllami
ad6hat6sig reszere adatot szolgiltat.
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A KSH-kiizlem6ny alapjin automatikusan iit

nem fordi lhato, a kdrzelkdzponli  jegy/o

nyi lventart isAba 2007. december 3l - ig

bejegyzett tevekenysegi kdr vAltozesdt az

egyeni vAllalkoz6 a 2007. december 3 l napjAt

kdvet6en el6terjesztett els6 v6ltozisbejegyz6si

k6relm6ben, de legk6s<ibb 2008 jtilius 1-j6ig

l i j t e  l e s  b e j e l e n t e n i  a  k t i r z e l k d T p o n l i
jegyz6htiz. Az egyeni vallalkoz6 illet6k-

mentesen kerheti a valtozAs Atvezeteset, illetve

a v6llalkoz6i igazolvlny cser6j6t, ha arra

kizir6lag a Rendelotben meghatdrozott

osztalyozisi rendszene va16 6tt6rds €rdekeben

van sziikseg.

Fentiekre tekintcttel k6ink hogy 2008 jitlius

napjdtg s/ i \  eskedjenek felkcre.ni az Okrnan) -

rroda VdllslkoToi ( soponjal lc\6Len).egi

kiir6nek egyeztetese, illetve igazolvanyanak

cscrdje drdeldben. hogy engedil)  e cz 6n 6n) es

k6dokat tartalmazza es kiizhiteles adatok

alapjan tudjon eleget tenni a v6llalkozrisival

kapcsolatos bejelent6si,  es egyeb a.lmr-

nisztrdci6s kdtelezetts6geinek.

A torl6disok elkerijlese 6rdekeben lehet6s€g

van  a  36 /511 -009 ,  i l l c t ve  a  36 /511 -025

telefonsz6mokon i l letve a www.€ger'hu

(okmdnyiroda) oldalon id6pont foglalesAra.Az

iigyintizes amennyiben elae kizer6lag a

szakmak6dok viltoziisa miatt keriil sor a

v6llalkoz6i igazolv6nydra, tov6bb6 szemoly-

azonositAsra alkalmas okmiinyra van sziikseg

Acsere csak abban az esctben illetekmentes, ha

m6s valtozis nem keriil Atvezetesre

Az Okm6nyiroda ijgyfilfogadasi ideje:

(Ege4 Szvorirytiu. 50.)

H6tf6:9-15 6ra

Kedd:9-15 6ra
Szerda: l2-176ra

Csnt6rtdk 9- l5 6ra

Oktat6s, i{irisig

Megyei vet6lked6 az 6liet6bb 6letert

Ostoros Kdzseg Onkormiinyzata, Oktatasi
Bizotts6ga es Eger-Ostoros OktatAsi
Mikrotdrsuldsa 3 fordul6s vet6lked6t hirdetott
6ltal6nos iskolai (7-8. oszt6lyos) tanul6-
csoportok szAmdra

Elhet6bb 6letet!
Energiafondsok €s kdrnyezetvedelem

cimmel.

A vetelkeddre 26 csapat nevezett Heves negye
teriilete16l.

Az elmeleti 6s gyakorlati feladatok mellett a
vemeny resze cgy tanulmAnyi kir6ndulAs a
Paksi Atomer<imiibe.

Adijnt6 verhat6 idejc 2008. 6prilis v6ge.

Avet6lkedd szervez6i Vecseri S6ndor az Arydd
Fejedelem Tagiskola vezet6je 6s Zseb6n6 Dob6
Marianna az Oktatdsi Bizottsag elndke voltak.

Virtuilis fotdalbum az iltal6nos
iskolisokr6l

Az 6rdekl6d6 sznl6k. dirikok az IntcJneten is
nvomon kiivethetik az ostorosi Altal6nos
Iskola di6kiainak 6letet. Az esemenyekr6l,
foglalkoz6s;kr6l sz616 nrozgalmas f6ny-
k€pekel a

http:/ , 'ostorosi iskola.fotoalbum.hu

cimen talalhatj6k meg.
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Farsangoltak az rltalinos iskolisok

J6 hangulatban tclt a fcbruer 9-6n a Redei
Mdr elcjJeri  Hizban megrendezett frrscngi
rende / \en ) .  aho l  a  D f .  Kc tn in l  f e re rc
A l t a l 6 n o s  l s k o l a  A r p 6 d  F e j e d e l e m
Tagiskolr j inak di6kjai vettek reszt. A
jelmezversenyen j6 par btlctcs 6s szinvonalas
farsangi jelmczcs kijziil kellett kivilasztanr a
zsiirinak a dij azottakat:

Egy6ni kateg6 a:
l. helyczctt: Fcildesi Fanni (J6gtiinder) IV
oszlaty
IL helyezelt: Fiilajp Anna (Zuhanyz6) I.osztily
l l l .  hclyczctt:  Racsk6 Dorka (Kis Hablerlny) IL
oszlaly

Ostoros Onkofl niinyzat Oktatrisi Bizoft seg:inak
knlijndijdt, illctvc a kdzdnsegdijal Maszldk
Dominik lV osztdlyos tanu16nyerte el Spongya
Bobjelmezeben.

Csopoftos kateg6ria:
l .  helyezeltrVII.  osztaly - Macskaduett
I I .  helyezett:  Vl l l .  oszthly Afr ika
I lL helyezett: I .  osztely Banyabrl

Ostoros Onkormrnyzat Oktatdsi Bizotts6genak
kiilcindijet a csopoftos kateg6riiban a III.
osztrlyosok kaptik Cowboytiinc miisorukkal.
A kdziinsegdijat a VII. osztAlyosok Macska-
duett el6adrisa kapta.

A dijazottaknak ezirton gratuldlunkl

Az 6v els6 ostorosi bab:ija
Ez €v l'ebruiiri szemunkban kosziinttittiik d
tavalyi 6v ri.jsztiliitteit 6s a 2008. 6v cls6
ostorosi ijsziildttjet Kada Noelt.

Az ekiz6 szAmban rrcgjclcnt fdynkip nenr
Noelt mutatta Onciknek, igy a hitcles kepet
tekinlhetik rnostani szimunkban. A felre-
6rtisekirt clndzOst kiriink.
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Szociilis rovat

Elirdult az Ostorosi Viiriiskeresztes
Alapszervezet

Ez 6v febru6rj6ban a R6dei Miivel6desi Htuban
\ezet6i tagy'lasztes keret6ben a V6rds-
keresztes Szervezet helyi vezet6s6ge meg-
alakrult, ezzel pedig elindulhatott az ostorosi
. . F ^ , F - a r - . , - L , t i .

A vezet6s6g a kitvetkez6 tagokb6l 6llt dssze:

Uj J6zsefn6 - elndk,jegyz6kitnln vezet6
P6pai Csilla - titk6rhelyettes
Csala B6l6n6, DerAhila - kulturdlisszervezci
Hegyi Andr6sne - 'retud6,s szeNez'
Balizs Kdrolyn6, Bar6csi Lriszl6n6, Kall6nd
Bdjt Csilla - rendezv6nyek szervez6se, ado-
miinyok szetosztiisa

A vezet6seg folyamatos egyi.ittes feladata a
tovibbi tagtoborzds is.

A szervezet f6l6ves terve:

Februdr
- vezet6s6gi tagok viilasztasa
- n6napi rendezv6ny megszervez6se
- apr6p6nz gyiijtds
- tombola erusitAs

Mdrcius
- Mrircius I 1 N<inapi megeml€kez€s a

Viiriisker€szt szervezes6ben a R6dei
Miivel6desi HAzbar

- ,,T6rd ki az ablakod, trird ki a szived"
fogyatekos 6s beteg emberek felkeresdse a

k i i zsegben,  6 le tk6r i i lmenye ik
felt6rk6pez6se

Aprilis
- k6sziil<id6s a gyermeknapi rendezvEnyre
- szponzorok felkutatdsa

Mdjus
- a helyi gyermeknapi rendezv6nyen val6

teszverel

Mdjus - Jti tus
-,,80+ akci6" 80 6ven feliili ostorosi lakosok

felkeres€se

A szewezdk tov6bbra is vdddk rij tagok
jelentkez6set!
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Akualitrisok

Olasz szak6rtelelm - ostorosi sz6l6
Bemutatjuk a

RAI VINI sz6l6sz-borrsz gazdasigot

A Rai Vini szal'sz-borisz gazdas'E{t meg
lgq6-ban hozta ldne az 6szak-olaszorsziigi
Treviso k<imy6k6rcil Magyarorsz6gra s/drma-
zott apa 6s fiu, Giovanni 6s Uria Grassi-
Vunkdjukban imm6r dt generdci6 hagyomd-
nyaira€s tapasztalatira epithetnek.
A t6rsas6g a viirils borair6l m6ltrln hires Eger
krimy6ki dombokon, mintegy 100 hekt6r
sz6l6iiltetv6nyen gazddlkodik. Boriiszahrk az
6lenj6r6 technol6gia 6s a hagyomrinyok kivril6
dtvdzete. Akolszer[i berendezesekkel felszerelt
i lzem mellen. a mdszkd tuf iba v6j l  k6l hosszu
pinc6ben, tiilgy-fa hord6kban €s barrique-okban
6rik, nemesedikabor
Olasz eljdnis 6s technol6gia segitseg€vel a
gazdik maguk kdvetik a feldolgoz6s minden
egyes l6p6s6t 6ppigy, mint ahogy az ember 6s
kijmyezete vddelme 6rdek6ben kiz6rolag bio
termdkek felhasznril6s6val, maguk miivelik
sz616iket.

Mit is takar az dkologiai gazddlkodasfogalma?

Amikor dkol6giai, vagy bio gazdAlkod6st
emlitiink, 6f talaban az iparszerii termelessel
szembeni eg6szs6ges 6s altemativ megoldest
€rtiink. A jelztit gyakan ugyanirgy haszn6ljuk
vetemenyesekre, gyiimijlcsiis kertekre, vagy
6lelmiszerekre, mint a m6rgez6 anyagokat nem
tartalmaz6 rovar- 6s kAftev6irt6 k6szihn6-
nyekre. A biogazddlkod6s ugyanakkor egy
igazi 6letfelfogris, eletstilus is egyben.
Jelenreslarlalma mindenk6ppen pozit ir-  dm
sokszortulontuI 6ltal6nos.

Kis6reljiik meg tehdt egzakt m6don definidlni
mit is jelent a biogazdAlkod6s fogalma.
A bi016gia az 6letet tanulmdnyol6 tudomdny.
igy a biogazdalkod6st meghatarozhatjuk, mint
a biol69iai ismeretekre alapozott olyan
elji(isok iisszess6g6t, amelyek a kertdszet,
sz6l6szet 6s eltal.iban mez6gazdas6gi termel6s
szemiira alkalmazhat6ak-
A biomiivelest gyakran organikus illetve
organikus-biojelztivel is illetik, 6m a hangsrily
minden esetben a naturdlis, azaz tem6szetes
megnevezesen van. A kizrir6lag tem6szetes
eutursokat hasznel6 miivel6si m6dozatokat, a
nagymennyisegii vegyszerhaszn6lattal szem-
beni reakci6k6nt fejlesztett6k ki. Mindezert
rijgzithetjiik, hogy nem egyf6le biol6giai
gazdalkod6si modszer l6tezik, sokkal inkribb a
sokfele i ikologiai Iendencia i jssTessdge.
Altalaban is kijelenthetjiik, hogyjollehet a bio
gazddlkodok egy kiizds lalaj16l kiindul\a. dm
m6gis sok szempontb6l ttjukat j6dtik.
Alapvet6en a bio elj6rasokat felvonultat6
miivelesi m6d nem tesz mist, mint hagyja, hogy
a tem6szet szabadon jiirhasson sajet ftjrin,
ezert a biogazdAlkodesban nem sokat sziimit a
betakaritott mennyis6g, sokkal inkdbb annak
min6sege.
Az 6ko gazdekodAs sz6m6ra ismeretlenek a
szintetikus szerek 6s a g6nm6dositott
organizmusok: kiziir6lag tem6szetes er6forest
haszn6lnak.

A Cmssi csal6d Ostoroson tal6lta meg otthonet
a tavalyi 6vben imm6r m6sodik gyermekiik Elia
is itt kiizs6giinkben latta meg a napvilegot.
Eztton is gratul6lunk nekik 6s tovribbi sikeres
munt6t 6s 6letet kivanunk !



OSTOROSI KISBiR6
7. oldal

rt

ID

2008. narcius

Egzotikus borvid6kek
D6l-Afrika - egy fjviligi borit cdlillomisa

6vil6gi hagyominyokkal

A bork6szit€snek D61-Afrik6ban m6r h6rom-
sziidtven 6ves hagyomiinya van, de a 1994-es
demokatikus fordulatig megsem lehetett a
borait a vil6griacon megtaldlni. Az6ta a deL
afrikai borok, amelyek az ujvilag gynmitlcs
izeit k6pviselik az 6vil6g elegancr|jAval,
nemzetkttzi sikert arattak. A k6t oce6n 6ltal
hat6rolt borvidekek a vil6g egyik legszebb
tiijan, a West€m Cape regi6ban fekszenek. A
d6l-afrikai borok biiszk6n hirdetik, hogy a
v6ltozatossag a tem6szetiinkben van.

Az 1950-es 6vektdl kezd6d6en a termeldket
er6sen befoly6solt6k a nemet es az olasz
techno16gi6k. 1955-ben az \gazat vezeto
r6sztvev6i l6tehoztAk a Sz6l€szeti 6s Boreszati
Kutat6 Int6zetet, amely napj ainkban
Nierloorbij ndven vdh ismertl€ ds az Ujvilig
egyik vezet6 kutat6ja ezen a teriileten.

Napjainkban D61-Afrik6ban b6k6s demoknicia
honol. A titbb mint herom 'vszazadr^
visszanyul6 bor6szati tttrt6nelem €s hagyo-
m6nyok iitviizik az Ovil|g eleganci|jit az
Ujvilig jellemz6en gyiimdlcs6s stilusaival.
Ebb6l fakadnak azok a valtozatos 6s izgalmas
borok, amelyek sokatmond6an fejezik ki D6l-
Afrika egyedi 1iildj6t, kiemelked6 temeszeti
vdltozatossAg6t 6s elbiivijl6 n6pet.

Westem Cape mediteniin klimet 6lvez, hiiviis,
csapad6kos telekkel 6s meleg, sziiraz nyarakkal,
amely ide6lis a sz6l6termeszt6$e. Nagyon
fontos, hogy az Atlantr- €s Indiai-oce6n fel6l
6rkezri tengeri fuvallatok lehiit ik az
iiltetv6nyeket a nyiiri d6lutrhokon, igy lassitva
az elesi folyamatot 6s fokoz''ta az izeket.
Jelenleg kb. 100-200 hekter sz6l6teriilet 6ll
megmiivel6s alatt, amelyen borsz6l6t
tennesztenek egy majdnem 800 km hosszu
teriilet€n. Ezeket a sz6l6ket mintegy 4 400
6stermel6 miiveli meg, es t6bb mint 560
oinc6ben k6szitenek bort beklle. A Bor
Eredervddelmi Rendszer (Wine of Origin
Scheme) egisze alatt a fokftildi iiltetvenyek
temel6si itvezeteit hivatalosan k6riilhatrirolt
t6rs6gelae, kitrzetelce 6s ezen beliil keriiletekre
osztottiik fel.

A mai fokfiildi bor6szok a vil6g legnapra-
k6szebb sziil6szeti ismereteit 6s borkeszitesi
technol6gi6it saj6titj6k el, hogy olyan borokat
termelhessenek, amelyekkel n€mzetkitzi
kitiinteteseket nyernek tiibbf6le bodszati
stilusban. A borigazat el6relepdsEnek 6s a
nemzeti sz6l6teriiletek nemzetkitzi szintre
t6rt6n6 fejleszt6senek eredmenyek6ppen a
nernzeti sz6l6teriiletek 40%-6t tjratelepitett6k
az elmrilt tiz 6vben. A jiiv6bel6t6 gondol-
kod6ssal pdrositott nagyobb s26l6szeti
szakdrtelem izgalmas, rij sz6l6termesztesi
dvezetek kifejl6desehez vezetetl. Ezek kijziil
sok sz6ls6s6ges helyen fekszik, ahol az
iiltetv6nyek 6lettaltama termeszetes m6don
csorbul. Ezen dvezetek egy r6sze ktizvetleniil a
Fokfdldi-felsziget keleti 6s nyugati partjai
mentdn helyezkedik el, mdsik r6sze pedig
hegyvideki fanldkon 6s vdlglekben..aT ors/ag
bels6r6szefel6.

A d61-afrikai szdl6tedileteken tal6lhat6 a vilag
legiiregebb, sz6l6termeszt6sre alkalmas talajai
kiiziil ndh6ny, amelyeknek eredete az els6
szuper-kontinensig kiivethetd vissza, mintegy
1000 mill i6 dwel ezelonig. Az <isi geol6gia. az
6gig 616 hegyek, a viilgyek lankai 6s a part
menti tuvallatok kdzcitti rilland6 ktilcsdnhatis
ercdmenyekent egy olyan autentikus kdmyezet
alakult ki, amely kivdteles term6szeti vAltoza-
toss6ggal bir.
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Hrisv6ti locsol6 versik6k

LocsoLni, vagy nem locsolni?
Ez itt a k6rd6s?
V6lasztanodmbstkell.
Ti€d anagy ddnt6s.
Ha igent mondasz,
Illatos vizetkapsz,
Ha nemet mondasz,
Jeges vizzel locsollak.

Eleget tettem a hrisveti szok6snak,
Itt az ideje toj6sadAsnak.
Havalami egy€bbel is megtoldod,
Tov6bbi j6 kiv6ns6gomat hallhatod.

: t * *

Most mer ittam, ettem
Nekem tov6bb kell mennem.
Nekedj6 egeszsegetkivdLnok,
Hrisv6t napj 6n sok boldogs6got !

Hrisv6ti nluszi vagyok,
Ha beengedsz, akkor locsolok.
Bej iittem szeretettel hozz6d,
Mert 6n gondoltam RAd.
Te egy sz6p vir6g vagy,
Ez6rt most meglocsollak.

Felt6madis kettds iinnepdn,
Uvegemet megtiiltiittem 6n.
Az €let vize van benne,
Sz6p hiilgyeknek adok be16le.
Ett6l szebben fognak virulni,
A f€rfiaknak tetszeni.
Hatlgyek, az Ur fellimadott,
Adjon Nektek iir6met, boldogsligot.
Eneedidtek mee. hocv locsoliak.
bs nosszu eletet KtvanJaK.

Husv6t iinnepen elj iittem,
Uvegembe az 61et viz6t tiiltdttem.
Akitezzel meglocsolok
Azolqrak hosszi eletet kivenok.

Csoda viz van bele tiiltve,
Nagyon sz6pek lesztek t6le.
Enged6l1t k6rek a locsol6sra,

kiv6noke hdzra.

Baranyi Imre
Ostoros, Bethlen G. u. 14.
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