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Ojra megszervez6sre keriil az
OSTOROS-FOLK

Hagyominyfirzd 6s Gasztron6miai Nap

M6jus 3-r in szombaton imm6r mdsodik
alkalommal keri i l  megrendezesre a II .
OSTOROS-FOLK rcndezv€nysorozat Osto-
roson a H<jscik terdn. Az idei dr programja a
tavalyi sikeres f6z<iverseny fol)'tat6sa mellett
els6sorban a 40 6ves Ostorosi Asszonyk6rus
megiinneplese kijr6 fon6dik. Ujdonsagkent lesz
jelen a rendezv€nyen ̂z ,,OSTOROS-EXPO"
elnevez6sii programelem, ahol lehet6s6get
biztositunk a k<izsegben miikiid6 szerve-
zeteknek, kluboknak arfa, hogy kiiliin standon
megjelenve mutassek be tevekenys€giiket, es
kapcso l6d janak  be  a  gas / t r onomia i  nap
esem6nyeibe.
A f6z6verseny felt6teleir6l szdmunk 2. oldal6n
olvashatnak b6vebben.

Test\e elepi i lesi ink Lemhdny delegdcioja
mrijus l-6n d6luten 6rkezik Ostorosra, kb. 25
f6s l€tszimmal, v6rhat6lag a K6pvisel6
Testiilet, valamint feles6gek 6s pedag6gusok
teszik ki a csapatot. Korabbi igdrctiikhdz hiien
egy kb.3 m sz6les 2,8 magas Sz6kelykapu
felAllitesat tervezik az ittletiik alatt ennek
tervezett helye a Szent Istvin Park bejerata. A
Kapu avatasa reszet kepezi az OSTOROS-
FOLK rendezvenynapnak. A lemh6nyi csapat
jelezto, hogy Ok is bekapcsol6dnak a
gasztron6miai nap esem6nyeibe egy sajet
specialites helyszini elk6szit6s6vel.

Tewezett program

9.00
Megnyit6
- Testvertelepiilesiink Lemh6ny kiisziint6se
- A f6z6verseny inditdsa, inform6ci6k a verseny
menet6r6l

- A nap tovibbi programjainak ismenel6se
- Lenheny Ostoros sportdelel6tt inditasa

9.306rdt61
Az,,OSTOROS-EXPO megnyit6ja"
- Ki6llit6kbemutatkozesa helyi civil

szervezetek, klubok, int6zm6nyek,
telepiil6sek

- Vendegver6 fi nomsdgok k6stoltatdsa
-,,Ostorosi komp6ros lemh6nyi pity6kib61" -

K6stol6 a rendezv6ny kiiliinlegess6g6b6l
- Kiilyiikkonyha
-Bork6stol6k

1 1 . 0 0
Kdpzom[ iv is . /c t i  k  id  l l i t r i  s  megny i to ia  a
T6jpinc6ben.

12.00
Sz6kelykapu avatAs, szenteles a Szent IstvAn
Parkban

Tarlalom:

OnkormAnyzati hfuek......................................... 3
411ateg6s2segiigy............................................ 4
Egh6zi hirek.....................................................5
Aktualitasok, 6rdekes6gek................................ 6
Irodalmi
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13.00
- A f6z<iverseny €rt6kel6s6nek kezdete
- Inform6ci6k a f6z6verseny ert6kel6ser6l
- Aversenyben rdszlvev<i csoporlok felk6rdse az
az elk6szitett €telek Ieadiisdra a zsiir irdszdre

14.30
F626velseny eredm€nyhirdetes

15.30
Ajubil516 Ostorosi Asszonyk6rus kiisziintese

16.00
AssTonykorus taldlkoz6 a 40 dves Oslorosi
Asszonyk6rus tisztelet6re
- A Taktaharkrinyi N6pdalkilr,
-A Gydngydssolymosi Menyecskek6rus,
-Akdml6i, Nefelejcs N6pdalktir,
- A rnez6szemerei, K6klefelejcs
Hagyom6ny6126 N6pdalkiir,

- Az egerszaloki. Rormaring Hagyomdnytirzci
N6pdalkdr,

- Az Andomaktelyai Asszonyk6rus,
- A N ovaj i Asszonyk6rus,
- Az Ostorosi Asszonyk6rus mlisom.

Kiser a Gajdos egyiift es.

18 .00
NosztalgiaUtcabdl

Minden 6rdekl6d6t €s r6sztYev6t
szeretettel vdrunk!

Felhivris

Tisztelt ostorosi Lakosokl

Az iden inm6r m6sodik alkalommal keriil
megrendez6sre m6jus 3-an szombaton az
OSTOROS-FOLK rendezvenysorczat kerc-
t6ben az ostorosi fdz6verseny. Ezlton
szeretn6nk felhir.ni az 6niik figyelmdt, hogy
lehet6s6get biztositunk csalddok, baniti kiiriik
szitmira, hogy az adott rendezvenynapon el6re
kialakitott bogracshelyeken #szt vegyenek a
f6z6versenyben. Kernek Onijket, hogy
amennyiben kedvet 6rczlrck hozzA, 6telkeszit6
tudasukat 6s a regi hagyomanyokban va16
jertassagukat felhaszn6lva legyenek szivesek
hozz^j iirulni a tervezett rendezv€ny sikerehez.

Az idei 6v prioritdsa a burgonya, els6sorban
krumplis 6tkek elkeszit6s6t vdrjuk a jelent-
kezdktdl.

A kiizsdgiinkbe Litogato lemh6nyi delegdci6
6ltal hozott erd€lyi pity6k6b6l (burgonydb6l)
fog k6sziilni a rendeTldny l-6 \,endegvero
finoms6ga az Ostorosi Komperos Lemhenyi
Piry6Lnbol.

A kiiliinb<iz6 hagyomenyos 6s egyedi €telek
elk6szit6s6hez 6s a bogriicsversenyhez,
valamint a helyi hagyomehyok dpolisihoz
helyet 6s alapvet6 kellekeket (asztal, szek,
s6tor) bizonyos keretek kdzdtt az Onkor-
mAnyzat biztosit a rendezveny napjen. A
kes6bbi egyeztetes folyamin minden kedves
jelentkez6vel kiiliin megbeszeljiik a sziiks6ges
egy€ni hely- 6s kellekigenyt.

K6rjnk, hogy amennyiben szivesen r€szt
!enndnek a nagyszabdsu kd./segi rendezveny
alakitrisriban, ugy legk6scibb 2008. 6prilis 21-ig
legyenek szives reszv6teli sz6ndekukat a
kdvetkez6 el€rhet6s€gek egyiken jelezni
(tovAbbi informdci6kat is itt lehet k6mi):

R6dei Mikl6s Miivel6d6si H6z
DerAttila, S6s Istv6nn6
T eI. : 3 6 / 4 5 6 -928, 3O I 2063 -'1 I 5
E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
Ostoros, Szent Istv6n ter 2.
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Ostoros Kdzseg OnkorAnyzatAnak Kepviset6
Testiilet m6rcius 31-6n tartotta soros ii16s6t,
melynek t6mdi a kiivetkez6k voltak

I .
Beszrimol6 a lejart hatriridejij hatarozatokr6l es
a k6t iil6s ktizittt tett int6zkedesek6l

2.
Beszdmol6 Ostoros Kdzsdg k<izbiaonsdgi.
polg6rv6delmi 6s tiizvedelmi helyzeter6l
(el6teqeszt6k: Egri Rendd*apitdnysAg, Heves
Megyei Katasztr6fav6delmi Igazgat6s6g, Eger
MJVHivatesos OnkormfnyzatiTiizolt6s6g)

3 .
Javaslat az Onkormiinyzat Szeryezeti
Miik6d6si Szabalyzatdnak m6dositris6ra

4 .
Ostoros Kiizs6g Onkormanyzatiinaktervezete a
szem6lyes gondoskodes kdrebe tarto26
szociAlis elldt6sok terit6si dijair6l sz6l6 4/2008
(I].I l.) sz6m[ rendeletenek m6dosit6s6r6l.

5 .
Egy6b ngyek, inditv6nyok
- Eger MJV kezdem6nyezgse az E96szsdgiigyi

ulatasot(at Koordlnalo Ur (omanyzatr
T6rsul6shoz va16 csatlakoz6sra

- Nagy Tibor Novaj, Istv6n ft 9. sz6m alatti
lakos temet6 iizemeltet6s6re tettb6rbev6teli
kezdem6nyez6s€

- T6j 6koztat6 a II. Ostoros-Folk
Hagyom6ny6rz6 6s Gasztron6miai Nap
tervezettesemenyeirdl (Lemh6nyi delegici6
fogad6sa)

- | ajeKozlalo az \rL L E progtafit KozDesTerzes l
eUiinAs lezer6s6nakeredm6ny6ri!1

- Ingatlancsere aj 6nlat megvitatdsa
- Javaslat Ford Transit g6pj 6rmii lizingj6re

P6ly6zatok a kiizs6g megrijulis66rt

A K€pviseld-lesdilet felhatalma,,dsa alapjdn a
vid6k 6s falufejlesztes ter6n kiirt EMOP 3.1.3
k6djelii p6ly6zatra a gyalogos kiizleked6s
felteteleinek javitdsa, Templomter fejlesztese,
gyalogos 6&el6hely l6tesit6se 6s a Nagyv<ilgy
utca gyalogos setenyiinak ki6pit€s6re, valamint
ij nratalozo meg6pit€s6re vonatkoz6
p6lyAzatunk (ketfordul6s) el6min6sit6sre
beadesra keriilt. A p'lyazat v6rhat6 brutt6
kiiltsege 150 milli6 forint, a tiimogat6s
intenzitiisa9oo/o-os.
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A FVM a parlagfiivel fert6ziitt teriiletek fizikai
mcntesitesre alkalmas motoros ft ikaszek
beszerz6sre pilyizatot irt ki az 1000 es 3000
l6lekszAmt telepiil6sek sz6m6ra. Az elnyerhet6
tamogatds m6rt6ke 250.000 Ft. Ostoros
onkorm6nyzat nevEben a motoros fiikasz6k 6s
a tafial6k alkatr6szek, valamint a vedSeszkijz6k
beszerz6s6re vonatkoz6 palyrizat beaddsra
keriilt. A speci6lis teljesitm6nyli miiszaki
berendezd.el beszerzesr a16t f iglelembe vdve
kettd gdp es laflozdkai beszer/dsel leszi
lehet6v6.

Az EMVA Altal kezelt, az alapszolgeltat6sokhoz
val6 hozzAf616s eselyegyenl6seg biztosit-
hat6siga erdekdben gepjdnnii bes/crlcs (8 |
szen6ly szAllitAsAra alkalmas) mikrobusz
gopjdrmrivek beszez6sdre ift ki pelyazatot. A
l-alugondnoli is a hdzi szoctdlrs gondo/ds;s
e l l6 tAs  tnegkdnny i t6s6 t  c6 lz6  g6pkocs i
beszerz6s tamogatdsa 100%-os intenzit6su. Az
Onkormiinyzat nev€ben, els6sorban a szoci6lis
alapfetadatok ell6t6sAt segitend6 c6lkitiiz6sk6nt
keriilt a palyazat benyirjtAsra. A nem hetrdnyos
helyzetii telepiil6sek csot6ben pozitiv elbiril6s
cscten az Onlorm6nyzatnak 3 6venk6nt lesz
m6dja ij g6pjelmii beszerz6s6re.

Az Onkonniinyzat nev6ben c1<jmin6sit6sre
beadisra keriilt az EMOP 2007 3.2. I C k6djelii,
a Hclyi 6s tirsdgi vizrendezes, vizrendszerek
fejleszt6se targykiirii p6lyizatra a Szepasszony-
vdlgy iti ,,Csincsa-meder" bel 6s kiilteriileti
szakaszdnak rekonstrukci6s pAlyAzaIa. A
pdly6zati elbir6l6s k6tfordul6s, a p|lyazat
intenzitiisa 907o-os.

tfj6koztat6

DrKecsk6s Tibor, Ostoros 6s Novaj kdzs6gek
jogosult dllatorvosa tAj6koztatom a Tisztelt
Lakossagot:
A Heves megyei SzakigazgatAsi Hivatal
Al lategeszs6gi. igyi Igazgat6sega Igazgat6
F<idllatorvosrinak 2008.m6rcius 12.-6n kelt,
I  9. l /540/000/2008.ngyiratszemri utasitAsa
szerint 2008.6prilis 1.-2008.m6jus 3 1. kdzdtti
idriszakban kiitelez6 az ebeket veszetts6g elleni
ved<ioltdsban ds 16reghajrdsban 16!zesiteni.
Amennyiben az 6llattart6 tulajdonos fentiek
betartis6t j e lzett id6szakban elmulasztja illetve
el6zetes elv6gz6s6t Crdemben hivatalosan a
jegyzci fele nem rgalol ja. r i l latcgdszs6giigyi
birs6g kiszab6s6t vonja maga utdn valamint az
Allat v6gleges elaltatesdra is sor keriil.
Fenti utasitisnak megfelel6en az ebek krjtelez6
veszetts6g elleni v6d6oltAsat es f6rcghajt6z6srt
a kdvetkez6 id6pontokban 6s helyszineken
tafiom:
i 001 .  j p r r t r '  l ) .  { , , , n  r b .  r  B r r r r , '  A  L t c l sJe l
Bolt 6s ,\ l latorvosi Rendel6, Ostoros. Egfi
u.4Oic. i l . l0 l2 6fa ki izi i t t
2008. ipr i l is l2- (szombei) Ostofos. Giizcsere
telepelai l t i l6r l4- l5 6ra kdzdtl
200|t.  6pri l is 15. (kcdd) I 'olgirncsteri  Hivatal
cl6t1i t6r '  Ostoros. l  l6srik tcrc ul.  I6. 30- 1 3 ir |a
k6zri l l
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POTOLTASOK:

2008. 6prilis 18. (p6ntek) Polgarmesteri
Hivatal el6tti t& Ostoros, H6siik tere 4. 15-16
6ra ktizdtt

2008. eprilis 26. (szombat) Brun6 Allateledel
Bolt es Allatorvosi Rendel6, Ostoros, Egri
u.40/c. 8. 3 0- 1 2 6ra kitziitt

A Magyar Allatorvosi Kamara Heves megyei
Szervezete  a jdn l6sa  szer in t  az  ebek
6sszevezet6ses kdtelez6 veszetts6g elleni
ved6olt6sa 2000 FVeb + 100 Ft/10 ttkg
fdreghajtds dij ellen6bentiirt6nik.

A tulajdonos igenye szerint lehet6s6get
biztositunk az ebek tartasi helyen val6
v6d6oltdsra is 800 Ft-os kisz6ll6si dij
elleneben.

Jogszab6ly riltal nem kittelezeft, de szakmai
szempontb6l ajrinlott a macskAk veszettseg
elleni v€d6oltAsa 6s f€reghajt6z6sa is, mely
2000 Ft/macska+30o F 4 ftkg f6reghajtds dij
elleneben titrtenik.

A vdd6olt6s helyszin6re az ebeket p6rdzon-
sziikseg eset6n sz6jkosrinal ellatva kerjiik
felvezetni. Az eb azonosit6sit 6s eddigi
v6d6olt6sainak..igazolls6t szolg6l6 EBEK
OLIASI KISKONYVET a tulajdonos k6teles
az oltisra magiival hozni.

A v6d60ltAs elv6gz6s6vel egyid6ben a
ktivetkezci szolgdltali isokal kedveTmEnles
d i jaz6s  e l len6ben vehet ik  ig6nybe a
tulajdonosok:

1. Allatitlev6l igenyl6se 4 500 Ft/ dllat (kurya,
macska, gdr6ny)
2. Azonositesra alkalmas eszkiiz (chip)
beiiltet6se 3700 F Allat (kutya, macska,
giireny)

Az 6llattaft6 tulajdonos a kiil<in szolgrilta-
tasokkal kapcsolatos teend6kr6l 6rdekl6dhet,
illetve igenyet el6re jelezheti az alebbi
elerhet6segeken:

Tel.i 30/ 249 96'77
Fax:36/356l'18
E-mail: drkecskestibor@gmail.com

hfrek

Okumenikus misenap Ostoroson

Okumenikus misenapot tartottak az ostorosi
Katolikus Templomban februar 17-6n. A
reformdrus 6s a katolikus hiv6k k<iztisen
im6dkoztak a misenapon Ficzek L6sz16
karolikus plebenos es Hajdu I aszlo relormdtus
tiszteletes vezetes6vel.

Zobolyak lv6n
presbiter
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Aktualitdsok, 6rdekess6gek

Szckelykapu Osforoson

Testv6rtelepiil6siink Lemh6ny Onkormrinyzata
egy felbecsiilhetetlen Atdkkel ajrind6kozza meg
kiizs6giinket idei l6togat6suk alkalm6val. Egy
igazi Sz6kelykapu fel6llitis6val kedveskedne
az ostorosi lakoaknak rem6lve, hogy a k6t
telepiiles kapcsolata hosszri tiivon fenn fog
maradni, Ebb6l az alkalomb6l erdemes lehet
piir hasznos ismerctet olvasni a sz6kely-
kapukr6l.

A sz6kelykapuk f'b6l keszitett, gazdag
farag6sri (6s fest6sii) miiremekek.

K6t r6szb6l 6ll, kis- 6s nagykapu. Ha az
utcaajt6t 6s a nagy kaput k6ziis szemitl-
dtikgerenda fogia dssze 6s az a sz'n6s-
szekerckhez m6rt magass6giry6 emelkedik 6s
kitziis tet6vel l6tjdk el; ezt neyezztrk
nagykapunak, m6s sz6val sz6kelykapunak,
pontosabban fedeles nagykapunak. A kiskapu
6ltal6ban ugyanolyan magass6gura emelik, igy
annak merete nem v6ltozik, teteje viszont j6
alkalmat nyijt a diszit6sre. "Akiskapu 6ltal6bar
f61 iil sz6les, egy iil magas; a nagykapu k6t tll
szeles, ket iil magas. Ha ez az ariiny megbonlik,
a kapu magas, vagy nyomott form6jri lesz." irja
egy 16. szizadi kr6nik6s.

A kapunak sz6nt fa minden esetbefl sz€p sud6r,
bog n6lkiili fa. Csersavtartalma miaft a celnak
legmegfelel6bb a tiilgyfa, illetve a cserfa volt,
mivel igen ellen6ll6nak bizonlult a korhad6ssal
szemben. A kivilaszton [a alapanyagot egy 6vi
sziirites utiin, f6lsz6raz 6llapotban kezdtek el
faragni. Elcisz6r a szEkelykapu alapjdt, a h6rom
fiigg6leges, t€glalap alapu oszlopot, a "z6b6t"
k6szitett6k el.

A katolikus falvakbaa, hdzakn6l a kapurillit5s
utols6 l6p6sek6nt (akrir csak a h6zak eset6ben)
egy fakereszt keriil a kapu tetejere. Innen
szermazik a mond6s: "Hela Istennek lolkeriilt a
kereszrl tehdt be ran fejezve a munla. vegere
6rtek a dolognak. A szekelykapu minden
alkot6el€me teh6t, m6g a csapok 6s a szegek is,
f6b6l kesziilnek. Az alkot6elemei ugy vannak
stabilan, szil6rdan itsszeillesztve, hogy az
6cso16s 61ta1 a kapu nem szenved k6rt eszt6tikai
tekintetben sem.

A faragAs minden ana alkalmas feli.ileten
(kontyfa, kittes) megjelenik, de kibontakozni
m6gis a kiskapu feletti n€gysztig alaki tdbl6n, a
"koronen" tud. Ezt a helyet egydbkent a Kis-
Kiikiill<i viilgydben "kiskapuftile tom6crinak"
nevezik. Ide, a kapu korondjAra, betetjere kedilt
a magyar loszonis cimer. vagy Erdely cimere.
ezek a nagy jelentdseggel bir6 jelkepek csakis
itt, teh6t a f6helyen helyezkedtek el. A
legszebben faragottak egy6bk6nt a h6romszeki
kaDuk.
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Fellelhet6 diszek az 6sileslek (meqiesvTend6:
a szekelyeknel a nap atdldis jeie.), imlaarak, a
kelyhek. a ncivdnyihotivum6k. Az oszlopokon
ielllmzci a r6zsi illeNe a levelfiizer vdgig-
luttatasa-

A szekellkapukat rdgebben csak faragtdk, de a
18. szrizad 6ta a disZeket gyakran leslik is; a
felkrisz6 indrik szine sdt€d6riis, az indin iil6
h6rmas levelek k€kek, n6ha ziildek feh€r
Dettyeklel tarki lohak: a rozmaringok mindig
2dldek. Aszinezeshez csak oiros. fe-h6r. ziild di
kdk szineket haszndlnak. a kapukon a sirga
vagv a lila szin sohasem fordul eI6.

,q. h6nalikOteseken tal6lhat6ak. elmarad-
hatatlan'tartoz6kai a sz6kelvkaouknak.
Eg\,'r6s7l els6dlesesen az 6pitds idei6t 6s at
6tird illetve a qa'da nevdt iimeneri.-mdsr6szt
j6kivr insdgok. vagy i jzenetek vannak a

N6h6nv siiriin haszn6lt felirat:
- d b6j6v<inek szrilLls. a kimendnek bdkessdg.
- Aldis a b6men6nek- iidv akiitiv6knek.
- B6ke a beitiv6re. 6ld6s a kim;ndre !
- B6kessdg a,bemen6knek. eg6szs6g a

- Ha e zaj lo nagvvi ldgban baj es bdnat kerget. j6
szdndeku sziWel mihozzdrik berdrhetsz.

- Ha i6 szdnd6khoz, e kapun beidhetsz,
kiilbnben az uton fel s al6 elmdhetsz.

- H6zad lehetbArhol, de haz6d csak itt.
- Istenhozott. Ha m6sz, lsten legyen veled.

Nvi lvdnval6. hoev a hun. a/ avar es a masvar.
illetve m6s titrdliieoek Bels<i-Azsidb6l holtdk
a KfuD6t-medencebe a szekelykaDu keleti
bambrisz-technik6ban syiikefez6 diszitti
form6i6t. Mivel a szekelv-kapuk f<i elterieddsi
teriileie dppen a hun-ut6dok dllal betelepitett
Sz€kelyftilil. ezdn nagy a val6sziniisdge annak,
hogy i szdkelykapu'- a hunoknak 

'itlmaradi

otoKsege,

Irodalmi blokk

ilzen6 tavaszok suttogds6t hallom

F6z6s tdjat simit
a jd szdnd6kri sz6l
6s fzo€ m{r siirgetve
a t6blibol6 telet.
Felh6k rongyai katzt
f6nyesd szemerk6l
s er6tlen rig6hang
jrrja a kerteket.

Mosdatlan tivolban
Id6z m6g Yalahol
a k6sleked6 tavasz
t6toviz6 l6pte,
de az igbogoknak
halk 6bred6s csahol
a neszezve sz6tsajg6
riigyek sziwerEse.

Lappangd k6tely kiizt
csimpaszkod6 rem6ny
nyirkai babr{lj{k
a zsibbadt rostokat.
Halv6ny szin mutdl
a jegeny6k hegy6n
s a sziirke inges barkdk
vattdsan bolyhosak.

Dombok viszna lebben
puha mozdulatk6nt,
nedYes hatirszagban
toporog a vilrg.
Partok ir-ap{lya
dagad hig kiizegk€ntl
s t6lbe fakult fiiben
nyilik a h6virig.

... apr6, pici b6kk6nt
sig feheren sz6jjel,
hogy higgye a kepzelet
a val6 b6dulat{t:
mely nyilall a ftildhfsbau
kiinnyed k6sztet6ssel
- hiiba hord a tdj
aszimmetriit.
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Maghdj bairtainiikben
csira-l6zadtsok
sikolt6 k6nyszer6n
zsong, 6bred a l6t
6s a roml6 anyag
millid csoddt hoz
srigva a term6szet
megfjul6 hit6t.

A Mindens6gef,pontos
ndma Rend u;tljai
s ahogy p6lyist az A;ya
dajktlja a jatv6t.
Az 6lmod6 tiriikl6t
gyiinyiir6n csitulva
- magib'61 ver hidat
a kiprrzatok el6tt,

rcseken a
rigy csordulna {t
a pillanat

... amint fejet hajtva megill
a szebbik Neh el6tt

Holl6 Jdzsef
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