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lNFORMACI6S ES KoZELETI HAVILAP
lI. €r'folyam 8. szim

2008. augusznrs

Falunapok 2008.
Sz6rakoztat6,mfi sorok 6s hagyom{n}terem6s

az Allamalapitis iinnep6n

Az Ostorosi Falunapok rendezv€nysorozat az

egyik legjelentdsebb ktizs6gi esem6nynek

szimit, 6vr61-6vre a kultura, 6s az egyhiLzr

esemdnyek szines eg).veleget nyiljtva mind az

itt lak6knak, mind az ide letogat6knak.

A 2008. 6v egyik legnagyobb, kultudlis

esemEn)e hagyomdnlainl dpoldsi i t .  a Li izs6g

hkosseganak kdnnyed sz6rakoztateset foglalja

magaba.

Augusztus 20-en az egyhazi iinnepet kiivet6en

hagyomenyteremt6 szAnd€kkal teNezzi:k a

Magyamegunk iinnepe - Hagyom6nlteremt6

faiiltetest a Szent Istvin Parkban. Ezt a nemes

gesztus minden dr ben cdlunk megrendezni. ds

az aktualis k6pvisel6 testiilet feladata lenne a fa

iiltetese, 6s iiriikbe fogad6sa, tovdbbi 6pol6sa.

Terveink szerint az elkdvetkezendti 6vekben

ezzel a gesztussal a Szent Istvdn Park fesitesa,

szebbit6se folyamatban lesz.

Az idei 6vben is alapvet6en sz6rakoztat6
programelemekb6l iill a hagyom6nyos augu-
sztus 19-i Falunap, ahol az esti kiinnytizenei
miisorok mellett "Ostoros Kiizsegert" kitiin
tetesek 6tad6s6ra is sor keriil. Uj progamk6nt
jelenik meg az "Ostorosi Tehets6gek bemutat-
kozisa" ahol a kiizs6gben 616 fiataloknak
ad6dik lehet6sege arra, hogy szinpadon,
nagykiiziinseg el6tt is bemutassek tudasukat.
Az idei €vben a kiinnytizene 6s a tiinc teri.iletein
vfrunk fell6priket.
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Ki;ntryiiz€nei est a
"Bar:itok k6zt" sztirjaival

2008. aususztus 19. kedd

Falunapi
Helyszin:

18.00
A rendezvSny nyitlsa
- Znszlitfelvonts
- Polg{rmesteri
- Keny6rsz€nt€l6s
-Az Ostorosi

egyiittes fell6p6se

Frutti zenekar koncertj€

augusztus 20. szerda

Istv{n napi18.40
"Ostoros K6zs696rt" szentmise 6s kiirmenet

Helyszin: Templom t6r

11.30
Magyarsngunk iinn€pe
Hagyominyteremtii faiilt€t6s
a Szent lstvan Parkban

19.00
Ostorosi Teh€ts6gek bemutatkozisa

Ostorosi Ostermel6i Bormustra

Az idei 6vben kifejezetten az ostorosi
6stemel6k szAm6{a kedil megrendezesrc .u
ostorosi Bormusra az Ostorosi Hegyktlzs6g 6s
Ostoros Onkormdnyzatanak egyiittmiikti-
d6s4ben, amely az el6z6 6vekben megszer-
vezett Ostorosi Borverseny ut6djdnak tekint-
het6. Az idei megmerettetes c6lja, azok az
6stermel6k m6rj €k dssze boraikat, akik 6vek 6ta
szinvonalas min<isdgi borokat 6llitanak el6
pinc6jiikben hobbikent, vagy szenvedelyk6nt.
Egy olyan ,,mustra" keret6ben szervez<idik a
rendezv6ny, anelyen az 6rtekel6s kiitetlen€bb,
nyiltabb form6ban Tajlik. Az augusztus vdgen
sorra keriil6 programon a szakmai zsiiri mellett
az 6stermel6k aktivitdsara is szimitunk az
6rt6ke16s, v6lem6nyez6s teren, a hdrcmf(is
szakzsiiri me116 3 f6 6sterm€l6i zsiirit is
kivdnunk 6llitani a Bormustra napj6n. Az idei
evben a nevezett borok sz6beli v6lemenye-
zdsben, illewe az arra 6rdemesek elismer<i
oklevelben reszesiihek. A Bormustra minden
r6sztvev6j€nek lehet6s6ge ad6dik a nevezett
borok k6stol6s6ra az 6rtekel6s folyamfur.

Amintdklead6sdnakideie:
2008. aususztus 25-26. hdtf6-kedd 15 es 19 6ra
koziill 

-

Helye:
Redei Mikl6s Miivel6d6si Hri (Ostoros, Szent
Istvent6r2.)

Minden jelentkez6t6l minte.kent 3 palack bort
varunk.
Nevezesi dij t6telenk6nt 500 Ft

ABormustra ideie:
2008. aususztus 29. Dentek 15 6ra
llelve: 

-

R6dei Mikl6s Miivel6d6si Hli

28, e-mail: info@ostorosmuvhaz.hu)

A meem6rettetes ulin minden kedves r6sztvev6
vend6siink ew t6l boerdcs6telre. melwek
elfosv-asztesa--mellert ftiitetlenebb kefetek
k<izdti folvhat az eredm6nvek meebeszdldse ds
ak6stol6sl

nsztelettel vdruhk minden Ostermel6t, hogt a
Bormustra rAs^'Atulik 'ihal minbl
szinvonalasabb, tlmtnyekben gazdagabb
teglen!

Kemdnk. hosv reszveteli szdnd6kukat a R6dei
Miivel6desi-'Hez eldrhetdsesein leqyenek
szivesek ielezni 2008. aususzrus 22. pEirtekis
I Ostoros.- Szent lstven tei2.. rel./fax: 36/456
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Oktat6s, i{irisig

Szinvonalas minds6gi pedag6giai munka -
n6pszerii az ostorosi

Napkiiziotthonos Ovoda

A/ elmull drekhez riszonyina az 6voda
letszameban emelked6s volt megfigyelhet6. Ez
6v szeptember6t6l 15 kisgyermek a helyi
,ltaldnos iskol6ban kezdi meg tanulmenyait, 6
gyermek sziilei egri iskolit velasztottak, 2
gyermek pedig ism6di korcsoportjat az
6vodiban.

Csoportl6tszAmoL alakulesa:

Kiscsoport:
2007. szeptember:23 f6
2008. m6jus:35 f<i

Kdzeps6csoportl
2007. szeptcmber: l9 fci
2008.mr jus :21 fd

Nagycsoport:
2007. szeptember:23 f6
2008. mdjus: 23 f6

A gyermekek gondozds6hoz, nevel6s6hez 12
6r6s nyitva tartAst biztosit az intezmeny 11 fd
dolgoz6i letszammal. A pedag6gusok folyama
tosan vesznek reszt tov6bbk6pz6seken, szak-
vizsgikon.

Az 6voda tergyi felt6teleij6nak mondhal6ak a
pedag6gusok igyekeznek a gyermekeket
kdriilvev6 k6myezetet nyugalmat 6raszt6,
es^etikus bitorzattal, textileval, dekoreci6val
kiiriilvenni. A tergyi cszkdzdket piLlyazati
p€nzekbril tudja gyarapitani az intdzm'ny, az
idei 6vben tomaeszk6z6ket sikeriilt ilyen
m6don beszerezni-

Amikor a gyermekek 6voddba keriilnek a
beszoktatesi id6 alatt figyelik az otthonr6l
hozott szokesokat, testi-lelki tulajdonsAgaikat,
melyek ismeret6ben szem6lyre szabottri vrilik
nerelesi i l .  A kiscsoponban az elsd ler honap a
beszoktatds id5s7aka. a gyermckkdzcisseg
alakul6silban az els6 eredm6ny, ha m6r minden
gyermek j6l 6rzi magAt. Ezt szolgilja a helyes
napirend kialakit6sa, mely biztositja a gyermek
gazdag, valtozatos tev€kenyseget, az aktiv 6s
passziv pihends dletkomak 6s egy6ni sziikseg-
leteknek megfelel6 vAltozAsait. Napirenden
beliili fri tev6kenysegek: jetek, gondozas,
kezdem€nyez6sek, foglalkoz6sok, 6tkez6sek,
leveg6z6s, pihenes. Az eg6szs6ges 6letm6d
lbntos #sze a helyes t6pl6lkozas, melyhez
biztosit jak a kultu16lt 6rkez€. felrelelei l-  a,/
azzal kapcsolatos szok6sok megtanulasiit,
gyakorlrset.
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Az iinkiszolg6l6st6l folyamalosan jutnak el a
naposi munk6hoz, melyet szivesen vegezlek. A
Mpirendben a legtiibb id6t a jrt6k kapja, mely
az 6vod6skoru gyermekek legfontosabb €s
legfejlesztdbb tevekenys6ge. Els6 j6tsz6taxs az
6v6n6ni, hiszen n61a kerels 6s tal6l menedeket.
Folyamatosan alakul ki a korutsakkal tdrten6
€gyiittj6tsz6s, gyakorl6 j6t€kb6l szerepj6t6k
alakul ki. Aj6t€k sor6n ktiziis 6lmeny €s sok fj
ismeret sziiletik. Jet6kuk fejl6d6se, iitletgaz-
dagseguk, kitartasuk, elm6lyiilts6giik a nagy-
csoporha teljesedik ki. J6t6kiddb€n sziveser
nyilnak a gyerekek az 6bftaol5s eszkiizethez,
de dnekelnek, verset mondanak, mes6Lnek, 6s
b6boznak is. K€dvelik a t6rsas-, kimk6-,
pdrosit6-- mem oria l'ej les/ 6- 6s mo/gdsos
jAtekokat.

A gyermekek fejlitd6s6t, a nevel6munka
eredm6ny6t eldre meghat6rozott szempontok
szerint €s az 6voda programjahoz kapcsol6d6
m6r6selC(el figyelik, 6s ezek szerint hatiirozzak
meg a kiivetkez6 ev nevel6si c6lj ait.

Hagyom6nyok, ijnnepek az ostorosi Ovoddban:

Szt. Mihaly napi gyiimiilcsvdsdr
Terez napi vir6ghaglana iiltet6s
Mikules
Kar6csony (Adventi iinnepkdr)
Farsangi tAnchez
Fdld napja
Hisvetijdtsz6hriz
AnyA& napja
Gyermeknap
Biikksz6ki vizhezszoktat6 t6bor
Evzir6 iioleps6g nagycsoportosok
bircsiztat6sa

Az itt dolgoz6 szakemberek fontosnak tartjdk,
hogy az Ovod6t nemcsak j6 pedag6giai
monk6val, hanem fejleszt6sekkel, fehijiti-
sokkal is kell vonz6vd tenni. A mai vil6gban
elengedhetetlen, hogy a sziil<ik Liss6k, hogy
trivlati c61ok is vannak az intezmeny el6tt,
melyek nemcsak pedag6giai c6lokban, hanem
6vodafejlesa€sben, szep esztetikus kdmyezet
kialakitris6ban is megnyilvrinul. Els6dleges c61,
hogy az dvoda minden gyermek sz6m6ra
erzelni biztonsAgot nyijt6, deriis, szeretetteUes
int6zm6ny legyen. A pedag6gusok ezeket a
c6lokat sok 6rdekes programmal, 6s felel6s-
segeljes 6v6r6i munkeval es magatartdssal
kivdnjdk biztositani.
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Sporthirek
X. Egri Csilllgok Kupa

Orszrgos Tivlovagl6 6s T5vhajt6
Bajnoksig IV. Fordul6

2008. augusztus 16-17.

Ostoros - Mih6k Lovasfarm

Augusztusban ismet t6vlovagl6kkal €s
tevhajrokkal talelkozharunk Ostoroson ds
k<imy6kdn. Az id6n 10. alkalommal megren-
dezesre keriil6 L-upa szinvonalas versengest
ig€r.

Ebben az id6ben iinneplik a Trivlovaglis 20.
6vfordul6j6t, ebb6l az alkalomb6l alapitott "A
Magyar Tavlovaglasert" emlekplakeftet adnak
At a kival6 szakembereknek.

A 10. Egri Csillagok Kupa f6dija a Jubileumi
alkalomb6l 2x50ezer forint eftdKi dij lesz, amit
arendez6 Mih6k Csabaajinl fel.

Mih6k Csaba aki a T6vlovagl6 Szak6g elniike
lovagolta 2007 6vben a legtdbb kilometert
tAvlovas velsenyeken.

A magyar tiivlovas sport egyik alapit6 tagia, €s
az6ta is minden versenyen tiibb l6va1 is indul.
2007. 6vben misodik helyezest 6rt el 80 km-en
6s 40 km-en, harmadik helyen v6gzett a
teny6szt6k verseny6ben, egyesiilete pedig
megkapta a legsikeresebb egyesiiletnek jAr6
dijat. Titbbszdr teljesitette a 160 km-es tiivot,
2006-ban azAacheniVB-n is indult.

N6hiny 6rdekessfg a l6vlovagl6srdl 6s a
tivhajtis16l

Maga a Uvlovaglds ugyan meglehet6sen uj
sportig, hiszen 1988-ban rendeztek Magyar-
orszAgon el6sz6r tavlovas versen)'t. Ugyan-
akkor nem is olyan regen m6g a magyarok
szimira egbszer' tem6szetes volt, hogy nagy
tavokegokat tegyelek meg 16hdton, igy ak6r a
kalandoz6sok kordig vissza lehetne vezetni a
"spoteg" mfltjAt.

Az, hogy a tevlovaglds rljonc a lovassportok
k<izt,  elsr isorban azt jelenti ,  hogy az
elkiivetkez6 6vtizedben viirhat6an rohamos
fejl6d6s ele n6z. Erre predesztin6lja hangulata,
romantikaja, egyszeriisdge. A hobbylovasok
szemem ez a sport sokkal kijnnyebben elerhet6,
mint a tdbbi lovas szakeg, igy szeles tijmegbazis
alhatna 6lsportol6ink miigdtt. M6s spofi-
igakban versenyz6 lovasok szinten szivesen
pr6bdlj6k ki magukat 6s lovaikat a bar6ti
hangulatu amat6r ve$enyeken. A knfoldi
p6lddk mellet a hazai versenyeken reszt vev6k
n<jrekr6 szdma ;s bizrato a sponig jdvdjdre
ne/ve. Erdsebb l i i l ldldi szervezetek mer
olimpiai sportag96 min6sitese6fi kiizdenek.

A t6vlovagl6, illetve tevhajt6 verseny dsszetett
kepet mutat 16161 6s lovaser6l egyanint. A 16
belovagolts6gdt, idomitottsdget, irinyithat6-
s6g6t, tulajdonsagait, a versenyz6 idomit6si 6s
6ll6k6pess6g€t is pr6bilra teszi. A verseny tiibb
szakaszb6l6ll.
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Az egyes szakaszokat - minimum 40 kn-kent -
meg6116k valasztjak el eglm6st6l, ahol minden
esetben elhtorvosok vizsg6ljrik meg, hogy a
lovak tovibblovagl6sra, illetve hajt6sra
alkalmas e apotban vannak-e.

Magyarorsz6gon a lovas sziivetseg rdvid,
kdz6p- 6s hosszritSvon ir ki bajnoksdgot
t6vlovasok szl,miLra. A Magyar T6vlovagl6
Bajnoks6g versenyein 100-160 km-t kell egy
nap alatt teljesiteni, ket napos verseny eseten
pedig minimum 80 km a napi tev. Kdz6pt6von
80-100 km kbz6 esnek a venenyek, gyakor-
latban eltaleban 80 km-€sek. Ritvidtevu
versenyeket 6ltal6ban 40 km-esre tervezik.

Ezenkiviil a megyei bajnoksagokon 6s az
amat6r, illetve h6zi versenyeken indulhatnak a
versenyzdk 20. 10. 40 ds 60 km-es livokon is.
Az orsz6gos bajnoks6g 5 fordul6s, 6s az egyes
versenyeken el6rt pontok csak akkof ad6dnak
iissze, ha ugyanaz a lovas ugyanabban a
kateg6ri6ban ugyanazzal a l6val szeni azokat.
A tdvhajt6k els<i es mrisodik kateg6ri6s
versenyeken tehetik pr6bAra lovaikat. Az els6
kateg6ri6s, bajnoki futamokon k6t naposak a
versenyek.Az els6nap 60, m6sodik nap 30km-
t kell hajtani. A m6sodik kateg6ri6s versenyek
20-40km-esek.

A p6ly6t mindig j 61 lAthat6 jelz6sekkel l6tj 6k el,
hogy a versenyz6 biaons6ggal tijdkozod-
hasson. Minden meglett I 0 km-t, valamint a c61
el6tti utols6 1500 m-t isjelitlik a p6lya€pit6k. A
versen,?6lyen akadalyok lehetnek, melyek
lekiizd6se azonban nem kittelez6, ilyenkor egy
kiss6 hosszabb elkedil6 szakaszon is tovAbb
lehet haladni.

A versenyzrik a p6lydr6l t€rk€pet kapnak,
miutan azt a Bir6i Bizottseg elfogadta. A
verseny el<itti napon, technikai 6rtekezleten
ismertetik a p6lydval kapcsolatos tovdbbi
fontos reszlet€ket. Az egyes szakaszok hosszat
6s az el6irt id6korhtokat mindig az aktu6lis
versenykift 6s tiinteti fel.

A tevlovas versenyeken a l6val szemben
b6rmif6le kegyetlen b6n6sm6d tilos. Sarkantyi
haszn6lata nem megengedett. PAlcdt a
versenyztlk haszn6lhatnak, de az utols6
6llatorvosi kapu utin sem p6lc6jukat, sem
hasonl6 eszkitzt magukn6l rlem tarthatnak.
Ezen szab6lyok megszeg6sdnek kiivetkez-
m€nye kizrir6s.

Az idei verseny l6-6n szombaton reggel
kezdddik a Mih6k Lovasfarmon. A versenyz6k
folyamtosatr telj esitik az el6irt t6vokat a k6t nap
alatt Ostoros kiimydk6n. Az iinnep€lyes
erdem€nyhirdet6sre 17-6n vas6rnap 13 6rakor
keriil sor. a Mih6k Lovasfarmon. ahol a
Szihalmi tfrisrlgi Ftiv6szenekar is fell€p.

Ivlitrdetr 6rdeklaidfit szeretettel vdrunk!
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Tisztelt V6llalkoz6, Tisztelt Partneriink!

Ostoros Kiizseg LakossAga 6s Onkormanyzata

nev6ben azzal a k6r6ssel fordulok Onldz, hogy

a  k d z s d g i i n l ,  h a g y o m a n )  o s .  F a l u n a p i

rendezveny6t a lehettis6geihez m6ften temo-

gatni sziveskedj en.

A 2008. 6v egyik legnagyobb, kulturdlis

esemdnye h0glomdnyarnk apola.r i t .  a l<izs6g

lakossdg6nak kdnnyed sz6rakoztatisit foglalja

magaba.

C€lunk az, hogy kdzs6giink ismetelten,

rem6nyeink szerint az On segitsdgivcl, melt6 6s

magas szinvonalu rendezvEnyt tudjon lebonyo-

litani.

Tisztiban vagyunk azzal, hogy Onnek 6s

vrillalkozrisrinak sok hasonl6 k6relemmel kell

foglalkoznia, m6gis arra sz6mitunl(, hogy

ki izsdgi ink szeretete, i l letve gazdasigi

kapcsolata reven Ostoros kdzseget is m6lt6nak

talalja tamogatas6ra.

Ennek fejEben, igenyehez igMitva vallalkozAsa

rck l r imho rdoz6 jd t ,  r ek ldmanyaga i t  a

rendezvenyeink helyszinein l6that6, illetve

hozziif6rhet6 helyen proDaseliuk.

Amennyiben k6szonthetjiik Ont frmogat6inl(
ki jzi i t t  r igy k€rem, hogy a (11739009
15378022) szdmlaszemra, vagy a PolgAr-
mesteri Hivatalban beszcrezhct6 csekken a
fclaj Anlott 6sszcget az Onkormdnyzat
sz61nl6jAra befi zetni sziveskedjen.

Bizon abban, hogy k6r6siinl a gazdas6gi
neh6zrdgek el lendre is belogadist nyer e.
c/alral a 2008. cvi l -alunapr rende,,,vdnylanyagi
tenogatdsban vagy egyeb miis tiimogatasban
r€szesiti. Ha sz6munkra pozitivan dijnt j6l diint,
hjszen tAmogatesa hasznos celra fordit6dik.
Elae hatiirozotta[ garancirit v6llalunk I

Kiviinom azt, hogy a rendezv6nyeinkhez
kapcsol6dva szerezzen kcllcmcs 6lmdnyeket €s
azt az egeszseges szemleleten alapul6 felemel6
6rz6st, hogy szem6lyes anyagi tamogates6val
hozz6j6rult az Ostorosi Falunapok sikereihez.

Szponzo r i  I i i  I noga lasa  I  Os to ros  Kd /s i g
LakossAga neveben el6re is kdsz6n6m.

Tisztelettel:
..--$r.1

Kisari Zoltar
polg6mester

Ostoros,2008- augusztus9.
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Kulturilis hirek

Ism6t lesz Sziireti Felvonulis

A resi hapvomdnvok-kal rendeLkezd Sziireli
Felvo-nulds]hz elmiilr ket evben ismet ostoros
esvik ielentds 6szi esem6nv6v€ vil l . A 2006-
biir a- Mnvelcidesi Hdz fdlai kiiziin alak!ll
Hagyomenydrzd es.N},1rgdijas Klub tagjainak
egyiltmukiid\ e az Onkorminyzattal sikeriill a
sziireti szok6sokat felelevenit6 programot kel16
szinvonalon megszervezni. Az iden is lesz
Felvonuliis szeptember 13-an szombaton.

A tervezett ftvonal: Szent Istv6n ter - Istvan
utca - Hunvadi utca Sziiret utca - Ecri it - Pet6fi
rlt Hrisiikiere Tdjpince Honv6d ltca Hangya
Cserda.

A Hasvomdnv6rz6 Klub tervei szerint az idei
evben-- a Tejpinc6t is bevennek a Sziireti
Felvonul6sba mint helyszint, ezzel is
gazdagitva a programot.

A sziireti szokasokhoz hozziiaiozrk az eves-
iviis, 6nek, tdnc, sziireti felvonul6sok 6s b61ok.
Ezeknek form6ja, m6djaaz elmtlt 6vszdzadban
tarka k6pet mutat. A sziireti felvonul6sokat a
sz6zadfordul6n, akrircsak az aratAsit, miniszten
rendeleftel egys6gesitettek es szabAlyoztak,
mintaul v6ve a 1819. szazadi uradalmi
sz6l6mLrnk6sok szokdsait. A mrilt szizadban 6s
e loz r j  s z r i zado lban  a  sz i i r e l  i de je re  a
l i in dn) keTdst is beszi intettek. A szokdr i lnnepi
jellege er6teljesebben 6rv6nyesiilt, mint e
szdzadban.
A sziiret a kiiliinbiiz6 tdrt6nelmi korokban
mindig tiibbet jelentett egyszerii munkAnil.
Unnepnek szdmitott es .zdmil.  hiszen egy cgis/
evi munka eredmdnydvel nez szembe a
sz6l6miive16. A sziiret a XVI. 6s XVtl.
szdzadban igazi szitorosi innep r olt .  melyre m6g
a hadvisel6 vitezek is hazasiettek.

Impresszum:
Felel6s kitd6:
Osto'o. Onkornrlyzar - K,'al Zolriin polgdme'rer

F6szerkeszto: D€r Attila

El6rhet6s6g:

R6dei Mikl6s Milvel6desi H6z
3326 Osl,oros, Szent lstven ft 2.'lel./fa: 361456-928
E mail: info@ostorosmuvhaz.hu
w.osloro$nuvhaz.hu,&isbi.o.ntml


