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Megv6lasz-tott6k a szakbizottsAgok tagjait, illetve
alpolgdr-mestert is v6lasztottak Bdjt Ldsz16
szem6ly6ben. A szakbizotts6gok 6sszet6tele a
k6vetkez6k6ppen alakult:

P6nziigyi 6s Telepiil6siizemeltet6si Bizotts{g

EInrik:
B6ta L6szl6
Eln6khelyettes:
Dr. Lantos B6lint
tagoK:

R6tin6 God6Aliz
Nagy Arpad
Mata Szabolcs

Szocirilis 6s Kiizoktatdsi Bizottsfig

IltnoK:

Pusk6m6 Ujvriri Katalin
Eln6khelyettes:
Dr. Kecsk6s Tibor
Tagok:
B6ta L6szl6
R6tin6 God6 Aliz
G51 Ad6m
Nagy SSndom6
P6pai Csilla

Jogi 6s Ugyrendi Bizottsdg

Elndk:
Dr. Lantos B6lint
Elndkhelyettes:
Dr. Kecsk6s Tibor
Tagok:
Pusk6m6 Ujv6ri Katalin
Hegyi Bamab6sn6
Bart6k Ldszl6
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A Magyar Viiriiskereszt
gyiijt6st szervez

a viiriisiszap-katasztr6fa
Kirosultj ainak rnegsegit6s6re

Seg6lyvonal:
1749

(minden h6l6zatb 6l hivh at6)

A telekommunik6ci6s szolg6ltat6k ism6t
dsszefogtak, hogy segits6get nyrijtsanak a Magyar
Vdrdskereszt rlltal a Veszpr6m megy6ben
kialakult helyzet kezel6s6ben. Az l7 49-es szbmot
hiv6 vagy az ene a sz6mra az ,,ISZAP" sz6t
sz6veges iizenetben kiild6 iigyfelek 200 forintot
adomdnyoznak, amely a Magyar V6roskereszt
k6zremrikdd6s6vel jut el a ment6si munk6latok
c6li aira 6s a krirt szenvedettekhez.

Kiisziinj iik - m6gegyszer...

Ostoros Kdzs6g Onkorm6nyz ata, rlletve az
Ostorosi V6rdskereszt szewez5s5ben a ny{r
kozepe 6ta 1.art6 gynjfii akci6 az 6rvizk6rosultak
16sz6re befejez6dtitt.
Eloz6 havi sz6muntb6l technikai okok miatt
kimaradt p6r adom6nyoz6, akiknek ut61ag is
k6szdnjiik nagylellai segits6giiket:

K6pes Jiinos
Gy6rin6 H6ger Mariann
P6pai Csilla
Vincze Ferenc
Rendes JSnos
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Di6krovat

Egy h6t Tardoson - a diikok szem6vel

2010. szeptember 20-6n indultunk Tardosra.
Az irt kb. f61 6ra volt. Mikor meg6rkeztiink
mindenki letelepedett a saj6t szob 6j6ban.2l6ny 6s
2 fl6 szobfiI foglaltunk el. Miut6n kipakoltunk
elmentiink gdrkorcsoly6zni, 6s focizni. 1 2.3 O-kor
bementiink eb6delni. D6lut6n elmentiink a
homokb6ny6hoz, 6s Toldiztunk. Mire vissza-
6rtiink a T6borba m6r vacsora id6 volt. Kezet
mostunk, sorba 611tunk 6s bet6dultunk az
eb6dl6be.

M6r jav6ban vacsor6ztunt, amikor igazgat6 b6csi
bel6pett az ajtbn. Vacsi ut6n mindenki felkapta a
tomacip6j6t 6s berobogtunk a tomaszobdba.
El6szdr csapatokat alkothrnk, anrtfn focizrtwr.
Mindig a piros-siirga csapat kezdett, a piros-
meztelen folltatta, 6s a s{tga-meztelen fejezte be.
lgazgat6 b5csi 6s Jutka tanilr n6ni folyamatosan
tan6csokat osztogatott mindenkinek. Az
eredm6nyhirdet6s ut6n bevenultunk a fiird6-
szobhba zttharryozni, 6s fogat mosni. Zrthanyozhs
utan m6g 10 6r6ig lehetett besz6lgetni. Amikor
eljdtt a 10 6ra tan6rn6 bejdtt a szob6ba, lekapcsolta
a villanyt, 6s j66jszak6f kivdnt. Reggel igazgat6
b6csi j<itt be 6breszteni minket, na az borzasrt6
volt. Oltdz6s ut6n a reggeli futAs kdvetkezett.
El6szdr torn6ztunk, az;uthn ket kdrt futottunk.
Miut6n futottunk bementiink reggelizri. 9 6rakor
Konczn6 tan6rn6 minden szob6ba bement
megn6zni, hogy rend van-e? Azutin kdzizni
mentiink az udvarra. J6tszottunk egy-k6t meccset,
6s bementiink eb6delni.

D6lutrin Szarvask6be kir5ndultunk, ami nagyon
f6raszt6 volt. Rexi vezette a sort, 6s igy hamarabb
oda6rtiink. A Tarisznyavrirban mindenki elmondta
a csataki6lt6s6t, 6s lementi.ink a boltba. Amikor
ktiittiink, k&dezte tan6m6, hogy ki akar busszal
menni. Mindenki nyfjtotta a kez6t, de mivel
kevesen f6rtiink fel abwzta, pin gyereknek gyalog
kellett mennie. Martina, Konczn6 taniim6, 6s 6n
el6l voltunk.

A sof6r az egyik kanyart olyan 61esen vette be,
hogy Tin6val v6letleniil riiLesttink tan6rn6re. Mikor
meg6rkeztiink m6g kimentiink az udvatra korizni,
6s kdzben viirtuk a gyalogl6kat. M6r nagyon
6hesek voltunk, amikor meg6rkeztek. Indultunk az
eb6d16be. Vacsora ut6n a 4-es szobfiba mentem
G6bomak bekdtni a haj6t, krizben Paramote 6s
Muset hallgathrnk. K6sziil6dtiink a tomaterembe,
hogy rijra <isszem6{iik tud5sunkat floorballban, 6s
k6ziben. SportolSs ut6n mindenki lezuhanyozott 6s
fogat mosott. Ugyanrigy, mint az e1oz6 napon 10
6rakor takarod6 volt.
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Reggel igazgat6 b5csi 6bresztett minket. A reggeli
fut6sn6l mindenk inek 6t6zott a cip<ij e, 6s a zoknij a
csurom viz lett. Kocogiis utriLn kitetfiik a cip6nket
sz|radni, 6s bementiink reggelizni. Ev6s ut6n
szobaszemle vo1t.

D6lel6tt kimentiink r6kokat gyiijteni a patakb6l. A
t6borban m6g sokat j6tszottunk 6s vacsora utSn
megint lementiink a tomaterembe sorversenyezni.
Mikor bementiink lezuhanyoztunk, 6s besz6l-
gettiink takarod6ig. Reggel igazgat6 b6csi 6s a
zene keltett mintet. Sajnos futni nem tudtam csak
gumicsizmSban, mert elvitte a kutya a cipcimet, 6s
nem taliltuk mes.

Reggeli ut6n Konczn6 tan6rn6 megint leelle-
nlrizte a szob6kat, azut6n bementi.ink az erd6be
faiLgakat, 6s kiildnbdz6 gomb6kat gyfijteni. Mikor
a tiborba visszamentiink, tan6m6 gdrkorcsolya
versenyt rendezett, 6s lehetett ,j6gt6ncot" is
eloadni. Imike velem volt p6rban, Noncsi pedig
Dork6val. A versenyben mindenki szerint mi
ketten voltunkjobbak, mert a legtdbben 10 pontot
adtak neki.ink. Ezut6n bementiink eb6delni. Eb6d
ut6n befejeztiik a ziszl6kat,6s megcsin6ltuk a
plak6tokat. A piros ruhafest6ket Fekete Jutka
tan6rn6 r6kente a hajamra, hogy 16ssa hajon
mennyire 16tszik.

2010, oktrJber

D6lut6n elpr6b6ltuk a miisorokat. Mikor m6r s6t6t
lett tiizet gyijtottunk 6s elkezd6dtek az e16adiisok.
Az els6 az cisemberekr6l sz6lt, akik felfedezt6k a
csokol6d6t. A m6sodik a n€zd mhr l5nyok voltak,
akik mindig azt mondt6k, hogy n6zd m6r. A
harmadikban pedig t6ncoltak 6s 6nekeltek a
l6nyok. A hiz mellett ettiik a mrilyvacukrot, 6s
nv6rsaltunk.

Ev6s ut6n bementiink 6s buliztunk. Nem hagytuk
abba a t6ncol6st, mert akkor menni kellett aludni.
Mikor m5r elf6radtunk, elmentiink zuhanyozni 6s
fogat mosni. Ut6na szomorfan d<lltiink az 6gyba,
mert mdLsnap m6r indultunk haza. P6nteken reggel
nem volt fut6s, se torna. Reggeli k6zben nagyokat
roh<igtiink, 6s miut6n v6geztiink elkezdtiink
bepakolni a t6skrikba, 6s rendet rakni a szob6kban.
A cip6met megtal6ltuk, de csupa kutyasz6r 6s
kutyany6l volt, ez1rt G6bor mindig azt mondta a
tdbbieknek, hogy a kutya megette a cip6met, 6s
n6hdnyan el is hitt6k. Mikor m6r mindenki rendet
rakott a szobdjirban, kihordtuk a b<irdnd6ket.
Igazgat6 b6csi 6s Fekete Jutka tan5m6 megnlzte a
kuck6kat, 6s menti.ink az udvana szhmhdborlzni.
Kett6 menetet j 6tszottunk utiina eredm6nyhirdet6s
volt. Mindenkinek kiosztottak 1-1 cukot, csokit,
6s nya16k6t, azut6n bementiink eb6delni. Eb6d
ut6n el6sz6r Laci b6csi jott, 6s bepakoltunk. Mikor
elmentek utfna meg6rkezett S6s Pityu b6csi is.
Miel6tt bepakoltam volna 6szrevettem Tina
toriilkozrij6t, 6s G6bor h6l6zs6kj6t, irgy pakoltam
be akocsiba, hogy azokat is vittem. Elindultunk 6s
annyira j61 6reztiik magunkat, eg6sz riton
6nekeltiink. Be6rriink Ostorosra.
Nagyon j61 6reztem magam Tardoson. Most m6r a
cipcim is tiszta, 6s G5bor6knak is megvan a
holmija.
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Aktualitrisok, 6rdekess6gek

A kandall6 6s a fiit6s - egy kis tiirt6nelem

Ma aki csak teheti, kandall6t 6pit, illetve v5s6rol. Az
ene specializ6l6dott c6gek l6nyeg6ben k6szen - el6re
gybrVa - sz|llitjdk a megrendekinek, akinek nincs m6s
dolga, minthogy int6zkedjen, hogy az ekire kijeltilt
hely6re 6pits6k be a lakisnak nemcsak meleget, hanem
- legink6bb - hangulatot is szolgiiltat6 berendez6st.
Ehhez szabadon lehet v6lasztani a legkiilonboz6bb
keretek koziil. Akandall6 azonban, ak6rmilyen nagy is
a divatja napjainkban, nem rij: tiibb sz6z 6ves mriltra
tekintvissza.

A kandall6 6ppens6ggel a leg6sibb tiizel6be-rendez6s,
ha rigy tetszik, a kdlyha rise. Eleink, minthogy rik sem
voltak kev6sb6 f6z6sak, mint mi, jobb hijAn tiizet
raktak a hSzban. Tribb6-kev6sb6 meleg lett, rajta az
6telt is megf<izt6k-megmele-gitett6k, a fiist azonban,
mikdzben a padlfson 6t szabadon t6vozott, ott
terjengett, kellemetlen biidciset 6s p6r6ss6got okozott a
lakrisban. Id6be telt, amig nirjottek arra, hogy a ftldre
rakott 6gri fahas6bok fttl6 kiifi6t 6pitve 6s azt a h(rzon
kiviilre vezetve ketttis nyeres6ggel sz6molhatnak:
mentesi.ilnek a fiisttcjl 6s jelentrisen csdkken a
tizveszlly. Akoztpkorban eg6sz falvak pusztultak el a
l6ngokban, de a kri6piileteket sem kimeltek a
tizv6szek.

Az els<i mai 6fielemben vett kandall6k a koz6pkori
Eur6pa v6rait, kast6lyait diszitett6k. Akandall6 a XIII-
XIV. szSzadig csak egy kast6lyon beliili fiiggetlen,
ny i to t t  t i izhely  vo l t ,  amelynek d isz i t6sevel
hangsrilyozni lehetett a tulajdonos rangj6t.

OSTOROSI KISBIRO
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A szabdlyos k6m6ny a XIII. sz6zadban jelent meg, London

v6rosa k6scibb rendeletet hozott, hogy nem 6piilhet h6z

tiizrill6 k6m€ny n6lkiil. Tiiz, kiifi6, k€meny: ez mtu sznte

kandall6. Hogy val6ban kandall6r6l beszdlhessi.ink, n6mi

megfigyel6sre 6s fort€lyra volt sziiks6g. Amig a fiist

kor6bban levegotlenseget okozott 6s a szikrik miatt

vesz6lyes is volt, a h6zban szetteriilve meleget adott, addig a

k6mdnyen ift a h\zat miatt viszonylag gyorsan t6vozott 6s

nem flitdtt. Ez6fi a liz krir6 idovel olyan- oldah6l ziifi -

6pitmenyeket konstruiiltak, amelyek a tiiz meleg6t

viszonylag j6l tartl|k 6s az 6g6stermdk irtj5t is, amennyire

lehet, meghosszabbitj6k. Tok6letes flitriberendez6s igy sem
jdtt l€tre. A kandall6, amely ekil nyitott, elscisorban a

kiizvetlen kozelben l6vrik sziim6ra ad meleget, €s azt is csak

addig. amig a ri iz 69. i l letve pardzslik.

A filit6si technik6k sok helyiitt m6r a koz6pkorban is
v6ltozatosak, s6t itt-ott meglehet6sen hat6konyak
voltak, de ennek ellenkezcij6re is volt p6lda b5ven. A
Mariana-szigeti bennsziilottek p6ld6ul akkor tanult6k
meg a tiizgyujtris m6dj6t, amikor a XYI. sz|zadban
Magellin kiktttott partjaiknAl. A mozg6kony, harcias
mongolok pedig m6g nem ismert6k a tiizhelyet: rigy
v6dekeztek ahideg ellen, hogy Sllati zsirad6kkal kent6k
be magukat a hideg ellen. Ha ehhez hozz6vessziik m6g
testiik kip6rolg5s6nak term6szetes szag6t is, akkor nem
csoddlkozhatunk, hogy a kinaiak csak biiziis
tatarokkent emlesett6k 6ket.
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A gr6nlandi eszkim6k sem bizonyultak tfl
hat6konl,nak frit6s tekintet6ben. Halolajat 6s
f6kazsirt 6gettek, s ez bizony nem adott valami
nagy meleget az igluban, amelynek falai h6b6l
6piiltek. igy h6t, hafintak, szorosan dsszebrijtak, s
az emberi test melege helyettesitette rigy-ahogy a
triz meleg6t. Ugy anigy jhrtak el az alaszkaiak 6s az
Aluet-szigetek 1ak6i. Az aleutaik k6z<is hilzakat
6pitettek: ezek hosszris6ga el&te o\ykor a szitz
m6tert is, 6s egyszerre hiromsz{z embemek
nyujtott mened6ket.

Kanadiban az indi6nok a telet s6torban tdltdtt6k,
amelyet anyira teleflistdltek, hogy n6ha csak
kdzvetlentil a talaj ftildtt vehettek csak 1eveg6t. Az
Andok indiSnj ai szdmbra egy kis termetri,
sz6rtelen kutyafajta szolg6ltatta a sziiks6ges h6t. A
kuty6t a lribukra fektett6k, 6jszak6ra az 6g1'tkba is
magukkal vitt6k.

Maga a k61yha feltehet6leg kinai t al|lminy, az t'. e.
VII. szifuadban sziiletett. Eur6p6ban aXYI. szinad
e1ej6n kezdett elterjedni. Ott, ahol kev6sb6 f6ltek a
hidegt61, panaszkodtak a fullaszt6 melegre, amely
a krilyh6b6l 6radt, 6s f6leg a t6zeg szagira,
ameliyel tiizeltek. Ez6rt csak egy helyis6gben
6llitottak fel k61yh6t, leglobbszdr az 'tkezbben.
Zomrinc n6lkiili 6getett t6g16b61 6pitett6k. AXVII.
szLzad elej6n a francia doktor Savot leirta, milyen
kdlyhrlkat l tott fiazhsai sor6n: Sv6dorsz6gban
p61d6ul kicsi, henger alaku k6lyh5t helyeznek el a
szoba egyik sark6ban, amelyet 6116 fahas6bokkal
fiitenek. Amikor a fa teljesen el6g, lezfujik a
henger tetej6t, ezutAn ak|lyha mrlr nem fi.ist<il, 6s
nagyon hosszf ideigmeg6rzi a meleget.

2010. oktober

A kandal166pit6s a mai kor 1ak6h6z-6pit6szet6ben
Nlrrgat-Eur6pa orsz|galban a hatvanas, mig
hazSnkban a nyolcvanas 6vekt61 rij ra renesz|nszdt
6li. Amikor Nyugat-Eur6p6b an m t a sok sztrz
6ves kast6lyok 6s v6rak kandall6inak mAsolatait
kezdt6k 6piteni, ennek gondolata haziLnkban m6g
kapital ista cs<ikev6nynek szhmitot t ;  az
emberekben m6g csak fel sem meriilt az rg6ny
ezek ir6nt 6s, sajnos, az 6pit6szek, i11. az 6pittet6k
elk6pzel6seib6l is teljess69gel hi6nyzott.

A hetvenes 6vekben a nagy olajv6ls6g idej6n
Eur6pSban val6s6gos ipari forradalom ment
v 6gbe az 6sszes energiahordoz6-fajta gazdas6gos
felhaszn6l6s6t i11et6en. Az energiaipar reformja
egy 6vtized alatt etalakitotta a fiild lakossriga
jelent6s 16sz6nek az energiafelhaszn6l6ssal
kapcsolatos szok6sait - m6g a kandall6k
alkalmazdsi m6djait is. A kanda1l66pit6s
lvszdzados hagyom6nyait megorizve, azok bels<i
kialakit6siban - f6leg az,6got6r, at'tzt6r fejleszt6se
sor6n - miiszakilag jelent6s vSltoz|sok t6rt6ntek.
Term6szetesen a nosztalgia jegy6ben megmarad-
tak a hagyomrlnyos kandall6k is, de mellettiik egy
lvtized alatt korszeni trizterii kandal16bet6t-
tipusok sz6zait fejlesaett6k ki Eur6p6ban neves
kandal l6gydrt6k. -6pit6k.

Napjaink kandall6kultusza n6mik6pp trtfg
term6szetii. A modem kandall6k ugyanis el6l
iiveggel fedett zSrt rendszerek, amelyek korszerii
technol6gi6val  k6szi i16 6g6ster6ben m6r
komfortos melegre elegend6 h<i termel6dik.
Mikdzben a tr.iz - esetleg fahas6bra eml6keztet5
izz6 rudak - lfttvhnyhban gydny<irkddiink.
Term6szetesen sokan 6pittetnek maguknak
szab6lyos kanda116kat, ahol fa vagy sz6n
par6zslik, ezek azonban, mik6nt az iinnepi
asztalon pisl6kol6 gyefiya, els6sorban kellemes
hangulatot variizsolnak, a flit6s teljes helyettesi-
t6s6re a mai technol6gi6kkal ugyan alkalmasak,
azonban a kandall6ra alapozott lak5sfiit6s j elenleg
m6g ritkas6gsz6mba megy.
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J6t6konysigi B6l az iskolisok6rt

Az id6n is megrendez6sre kertil az immir
hagyom6nnyS v6lt j6t6konys6gi b6l, az ostorosi
iskol6s gyermekek jav6ra.

A b61 id6pontja:
2010 november 12.(p6ntek)

Helyszin:
R6dei Mikl6s Kiiziiss6gi Hfz

Ostoros, szent Istv6n t6r 2.

A zen6t a Tutti-Frutti Du6 szolg6ltatja.

A vacsora tdltdtt k6poszta lesz, amely tavaly nagy
sikert aratott. Az iskol6s gyermekek k6sztilnek egy
kis mr.isorral a vend6gek sz6rako4atflsfua, lsm6t
lesz bilf6, tombola,szivkirSlyni5 v5,lasztds, a
gyermekek 6ltal k6szitett aj 6nd6kt6rgy 6rver6se.

2010. oktober

A vendegeket egy poh6r pezsgcivel fogadjuk.

Abel6pcljegy 6ra:
2500 Ft

T6mogat6i jegy:
1000 Ft illetve 500 Ft

Mindenkit szeretettel v6runk, k6rjiik tiszteljenek
meg jelenl6tiikkel!

Sziil6i Munkak<iz6ss6g
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