
2010. december



OSTOROSI KISBIRO
2. oldal

E
ID

2010.  decembei

Onkormfnvzati hirek

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

2010. november 29-6n Getfij) 16.00 6mkor a
Redei Mikl6s Kiizdssegi Hazban tartotta Ostorcs
Kepvisel6 Testiilete soros iil6set.

A f6bb napirendi pontok kUr6tt szerepett a
beszrimol6 a R6dei Mik16s Kdz6ss6gi Hdz
munk6j616l.

Az Onkorm6nyzat Szervezeti 6s Miikiid6si
SzabAlyzatAnak 26. $. (3) bekezd6se alapjdn az
alibbi ideiglenes bizotts6gokra 6s szem6lyi
iisszet6telre, valamint a polgarmested biztosok
szem6ly6re az alabbi j avaslatot tette Kisari Zolt6n
polgarmester.

Kiizm[ivel6ddsi, Kdz6ssbgfejlesztisi ds
I de g enfo r g a I mi B i z o t t s a g :

Elndk: D6rAttila
Tagjai:
Nag]?ahe Kanta Zsuzsanna
T6thne PoczikAn&ea
Varg6n6 Kis Agnes
Hal6szD6ra
BaloghEIzs6bet
Okos Tibor

Ilt:isdgi As Sport Bxottsdg:

Elniik: Vecsed S6ndor
Tagjai:
Cseh Szilvia
Pusklr Lili
Fekete Judit
Nagy Endre

P olganne st eri B iztos o k

Moln6r Lajos
feladatkdre: Civil Kiiziiss6gek koordinAci6s
feladatainak ell6t6sa

Balogh J6zsef
feladatkijre: Vis maior 6s katasztr6fa helyzetek
koordir,rici6s feladatainak ell6t6sa

A k€pvisel6 testiilet egyhangi ag elfogadta az
ijonnan alakul6 bizottsegok, es polgfumested
biztosokkinevez6s6t.

A tovibbiakban javaslat hangzott el Ostoros
Kiizseg OnkomAnyzata 6s int6zmenyei 20 I I . 6vi
bels6 e11en6rz6si terv6nek meg6llapitesara, illetve
Dr. Darvai L6sz16 vril1a1koz6 hdziorvossal kiitdtt
feladat-ell6t6si szerz6d6s m6dositas6ra.

A testiileti iilesen javaslat hargzott el az

,,Alapszolg6ltatisi Kijzpont komplex fejleszt6se"
cimi palyiLzat kdzbeszeE6si e1jtu6s6nak ijb6li
elinditAstua, valamint Ostoros Kiizs6g kdzvilegi-
t6srinak modemiz6ci6j616l.
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Belteriileti vizrendez6s fejleszt6se Ostoroson
lnte{f Kisad Zoltfu polgiirmesterel

Az augusztusi szdmban mdr megielent o belteriileti t)izlehdezAsrdl sz6l6 sajt6kdzlemmy. Ata kirn'm
po lgArme s ter urat, s zives kedj en 6 ss zefo gl alni mit is t ak er ez afej les zft s v dl6 i dban.

A Beruhez6sunk egy hosszi evtizedek 6ta meg16v6 problema kezeleserc'lozzameg. Az 6tvezet6 f6tt alatt van
egy olyan atercsz, ami regeq az akkori tapaszl:alati sz'mok alapJi'n a keletkez6 vizmennyiseget m€g k6pes
volt kezelni. Az elmflt hilsz 6vben azonban sz6mos esetben kideriilt. how a besz6llit6 Csincsa meder
vizhozama olyan nagy volt, hogy az 6teresz visszaduzzasztiisa eredmenyekeii iilland6an lLrvizet idezett el6.
Ehhez m6g az a sajnilatos neh6zs6g is t6rsu1t, hogy ha a befogad6 Ostoros patak medrc nagyobb es6z6s
alkalmiib6l telitette vdlik, aktor az oldal5gr6l 6rkez6 vizek befogad6sa is komoly neh6zs6get jelent. E k6t
prcblema egyiittes j elenl6te komoly tu'\'izi veszel),t, vis maior helyzetet okoz ahati,tz6rLihan l6v6 valameruryi
ingatlan lak6h6z vonatkozesAban. Olyan miitargyakat 6pitiink, amelyek a hordal€kfogrist, illetve az
uszad6kok sziir6s6t is lehet6v6 teszik, tdbb oldal6gi befolyrist is pr6belunl igy ki€piteni, hogy lassitsuk,
illetve ahol kell, gyo$itsuk a vizfoly6s fuam6t. A beltedileti szakaszon, viszont bulkoLi fogiuk azt a
medeNzakaszt, ami vegiil is a befogad6 patakig fogja beszallitani a kintr6l 6rkez6 vizmennfs6get. A l6tesit6si
enged6lyezesi eljfuAsban kidedilt azo,f,ba[ dz is, hogy nem el6g csup6a a beltedileti szakaszr6sszel
foglalkozri, ezert az ernTitett meder tovabbi 750 foly6meteres szakasziin is el kel vegezriid< a folyam
szabiLlyozas'L igy 1475 metemyi mederszakasz kezel6s6t fogjuk a program kercteben megval6sitani. Ez a
mederszakasz N)argati dvarok neven fut a vizrendez6si terveinkben. Itt a telepiiles belteriileti hatdr5n hriz6d6
tuoknak a korekci6jrir6l, megfelel6 szelvdnyndrer kialakitds6rol, gahalaniti\sAfil, a ben6tt fak
kitermel6s6r6l, 6s tdbb olyan miit6rgy ki6pit6s6r<i1 vatr sz6, ami az iment emlitett hordal6kfog6i c6lokat
szolg6l. K6ts6gtelen t€ry, ett6l a beruhdzest6l azt vaduk, hogy a mez6gMdasdgi tediletekr6l 6rkez6 vizeket
fgy tudj a elvezetni, hogy kev6sb6j elentsen veszellt a beltedileti ingatlanoka.

Emlitefte Polgatmester Or, hogy a pataknak a felsd szakasza mdg szabdlyozisra vdr, ezen kiviil a belterilleti
izrenclezdshez kapcsolodik-e mdg vdgrehajtand, egtib felaclat, wgt hjelenthetjiik, az dn[z probltma igt
megleszoldva?

Sajnos nem ertiint a feladat teljes megnlugtat6 veg6re, most a n),ugati oldalon a megl6v6 probl€mriintnak
mntegy 7 5 yo-ilt fogJa tudni kezelni. A Nyugati dvarok indit6pontj6t6l sz6mitva bizony meg mindig van egy
nagy gyiijt6 teriilet, amely a helyi sz6haszniilat szerint ,,Bik-us dii16r6l" 6s Andomakt6lya fel6l a sz6l6b61
6rkez6 vizek egyik folyam6nak a kezel6set jelenti. Nekiink itt meg lesz teh6t egy kdvetkez6 probl€m.ink,
amikor is a kiizs6giink eszaki r6sz6nek a vizv6delmi rendszer6t megteNeztetni 6s kialakittatni fgy, hogy a
mostani, illetve a majdan kialakitand6 drokendszer iisszekapcsol6djon.

Van-e elktpzelis, infotmdci6 arr6l, hogt ez a tet'v mikora, milyenforrlisb6l val1sulhat meg?

E probl6ma megold6s6t nem lehet od6ani. Azt gondolhrk r€gebben, hogy h6rcm-n6gy evente van egy nagy
felh6szakadAs, amit tu161iint valahogyan. Ma m6r l6that6, hogy e magatartesnak nagyor nagy akockiLzata,
ezert a miiszaki beavatkoziisok kdziil ez lepett e16, mint legfontosabb megoldand6 probl6ma a telepiil6s
6let6ben. Ami az anyagi h6tteret illeti, dn6ll6 fondsb6l egyetlenegy dnkormiinyzat sem k6pes ezt megoldali,
ezeft kezdemenyezlem szemelyesen 6n magam is a r6gi6ban, hogy fogjanak iissze az dnkorm6nyzatok a
kiiltedileti 6s belteriileti vizes prob16m6k megold6sa 6rdek6ben.

Ezen cilok megval6sitdsdhoz nagyon sok sikert kiviinok, ds kiszdndm sztpen az interjut.

t
a
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Di6krovat

Nagy sikert aratott ̂ z Allatokvil6gnapja!

Mindenti nagy izgalommal vrirta, hogy milyen
fajta allatok ,,szerepelnek a kifut6n."De vegiil a
legnagyobb sikert a V<iriis farku boa aratta. Sokan
hoztakbe kutyAt, macsk6t, 6s egeret....stb. Voltak,
akik f6ltek amikor kivett€k a 16zs5sh6tir
naddrpokot. Fleinle mdg nem men6k megsimo-
gatni, de betorsegot meritettek m6g a lAnyok is.

Ahullad6kgyiijt6s

2010. okt6bereben 3 napon kercsztiil zajlott az
oszrdlyok kdzdtti hulladekgyijtr l rersengd:.
Nagyon sz6p eredm6nyek lettek, de vegiil a 6.
osztAly lett agy6ztes. Nagy muntaval2. helyezest
dn el a-l s.oszrdly. de a 7. osztdll sern c./eg)en-
La?ha r '  t  hp l vp?6c r  6 rp  p l

Minden osztrily derekasan kivette a reszet a
rendrakiisb6l, szemetsziircttel var6zsoltuk tiszt6va
iskol6nk ktirny6k6t.

l r ta:  tarKasAdnan J o.tanulo

Iskolai sporthirek

A Dr Kemeny F. Alt. Isk. csapata Tiszafitldv6ron
vett reszt j6tekos spofvet6lked6n, melyen 1.
helyenv6gzett.

A csapat tagiai voltak:
K6pes Cintia
Spis6kR6ka
B6taGdbor

6.o. tanul6k 6s Fekete Judit tan6m6.

Iskol6nk 20 f6 tanul6val resd vett Egerben a
Stadionban megrendezesre keriil6 56-os Eml6k-
velt6 futAson, melyen szepen szerepeltek
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Ku$ is6let kicsil mdsk6pp.,..

A Magyar Ebteny6szt6k Orszagos Egyesiiletenek
Mez6kdvesdi SzeNezete 38 ev\el ezelott, 79'72-
ben alakult n6h6ny elszdnt sportkutyas
kdzreniikdd6s€vel. Az elmirlt majd 4 6vtizedben
jelent6s v6ltoz6sok mentekv6gbe a hazai 6s vid6ki
szer,'ezetek 6let6ben is.
Ha csak az elmtlt 10 6vet vessziik figyelembe, az
igy is nagy l6tszrimtregionalis szeNezetek mellett
in. fajtaklubok alakultak, amelyek specifikus
fajtanepszedisit6 munkdjukat v6gezve majd
ellehetetlenitett6k ezen szeNezetek letezes6t.

Ez egy sziiks6ges ,,negatiwm" a hazai kuty6selet
fej16d6s6ben!

Az ut6bbi egy-k6t 6v t6vlataban megflgyelhet6,
hogy a gazdas6gi vilSgviilsrg e csod6latos spoftra
is hatassal volt, sajnos befoly6solta tagjaint<
dletkedrdt. alt ivtrdsdl. an)agi hdner€l- es nem
utols6so$an sziikitette l6tsz6mukat.

201O-et irunt s rekiink is sziikseges 16p6st
tatanunk a szakmai fejl6d6ssel, a vriltoziisokkal,
es a nem kiv.int elemeket is be kell 6piteniink
kutyds6letiink mindennapjaiba. A Mez6kitvesdi
Szervezet - amelyet 8 6ve Gulyas Andrdsn6
Elntikasszony, mindenki Arinenije vezet - kiss6
elcsendesedett 6let6be megrijult, f iatalos
lendi.ilettel igyeksziink 61etet lehelni. Egy 6svenyt
szeretnenl< kij 6mi Mert, hogy a kutyezds mindenki
szamara egy elismefi, tisztess6ges spoft legyen, ne
csak kedwele! ragy nehdny ember szdmdra
haszonszerz6 iizlet!

A SzeNezethez tartoz6 Kutyaiskola is vAltozdso[
ment keresztiil. Az eddig is miikdd6 engedelmes -,
6s agility k6pz6sek mellett a veNen)'teningezesek
is aktivabbak, az iskolalatogat6k kiiziil tdbb aktiv
versenyz6 keriilt ki ez 6vben, akik elismerfen
szerepelnek e sportrendezv6nyeken, kiallitasokon
i11. nem utols6sorban kynologi6val kapcsolatos
m6di6ban.

Jelenleg a201 l-es 6vprogramjainakkidolgoz6srin
faradozunk. A tovribbi prdgamok-gondolatok
meg kidolgoz6s alatt vannak, ahhoz, hogy
megval6sulhassanak, rengeteg hAttermunka
sziiks6ges.

Az elkdvetkezend6kben k6szs6ggel 511unk
ta&jaink, leend6 tagiaink szolg6latira, 6s elt6k6lt
szindek-unk, hogy kiepitsiink egy er6s, regiondlis
szervezetet.

Sportt66i iidvdzlettel:
Hanyu Zoltrin
koordinetor
e-mail : meoemezokor esd@citromail.hu
hanl'uzoli@citromail.hu
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Kiisziinjiik...

Jdt6konysagi b6l a gyermekek6rt

Rotyogott a konderban a tdltiitt k6poszta,
kozeledett M este lyolc 6rai kezd6s. A pezsg6k
m6r a pohamkba kitiiltve vfutAk az €rkezb
vendegeket. A tutti-frutti zenekar hargolt, mikor
elkezdtek a venddgek drkezni a 2010 dti immiir
hagyomr innya vA l t  j6 tekonysAg i  b6 l ra .
TombolavAsarhs, egy pohrir pezsg6 az €rkezls
iiriimdre, ds kezdddheleft is a gyerekek miisora.
Vecseri S6ndor igazgat6 ur felkonferAl6sa utAn a
gyerekek egy zeneszemot adtak e16 PoczikAndrea
tan6m6 vezenyletevel a nagy6rdemii kiiziin-
segnek.
A gyerekek miisora utAn, vacsora kezdeteig a
zenekar jAtszott el6k6szitve ezzel a k6s6bbi
halgulatot. Este tiz tajban felszolg6ltAk a vacsorat'
melyet j6 iztien fogyasztottak el a jelen l6v6k.
Vacsora ut6n a sziil6k 6lta1 siitdtt izletes
siitem6nyek keriiltek az asztaloka Vagy a frnom
vacsora, vagy az elfogyasztott alkohol, vagy a
hangulatos zene volt a felel6s, de fergeteges
hangulat kerekedett. Az embemek olyan erlese
volt mintha valami j6f61e s.itoros lagziba
keveredett volna. Mindenki t6ncolt, 6s a
tombolahriz6s el6tt m6r a kihagyhatatlan kijzds
vo[atozAs is megvolt.

Azt hiszem a jelenl6vilk kdziil mindenti sok6ig
emlekezni fog e1ae aj6 hangulatu mulats6gra. Az
€jf6l utini tombola hirzAset szint6n az iskola
igazgat6ja vez6nyelte le. Vecseri igazgat6 rtu igazi
show man volt ezerr az 6jsza1<.in, 6s humoros,
eredeti po6nokkal ftiszerezett kommentj ei val6bar
az este fen]?ontjiiv6 tettek a tombolahtz6st.
Termeszetesen mit sem 6rt volia a profl kdrites, ha
nincsenek igazi 6rt6kes es min6segi felajfuhsok,
melyeket  ezenr le l  i s  megk i i sz i in i ink  a
tamogat6inknak. A tombolahriz6s ut6n folltat6-
dott a tAnc, 6s eg6szen hajnalig kitartott a
lelkesed6s.

2011-ben szeretn6nk megismetelni ezt a
rendezv6nf, 6s a m6r evek 6tajelenl6v6 kem6ny
mag mell6 jiiv6re olyanokat is szeretnenk
elcsibitani rendezv6nyinkre, akik meg nem 6tt6k
6t veliink ezt a fantasztikus bulit. Jiiv6re
talalkozunt!

Tdnapat6ink:

DalMata dllateledel bolt
Mata Szabolcs
Cser€pvarus
Huneuest Horel Fl6ra Eger
Tlmcyna Orsolya

o;torosi alialanos iskola ranuloi
Bijjt Pinc€szet
Bbit Lisz16 AlDolad,mesrer
Jo6bik Mag}aior;dgeft Mozsalom ostoros
KisABCEgdnt 15.
Nyilas Sandor
Zsebene Dob6 Mari3fll
R.tcz Timea Oriflame
Ostororsi iskola Diakkonyhnj a
Maszl6kneBart6kZsuzsanl1a
Janl'.ura Mik16s
Axamo Kft. Kazir
Campanero lovas spon iskola
SimonPinceszet
Szeksztudi vend6gh6z
OstorosNovaj BorRt
HagyomAny6rzit 6s Nlugdij as Klub
SzegiiABC
SzupiVragboltEger
Kisn6MarcisMelinda
Marcis S6ndom€
Pozsikn€ Csuhaj Edit
PuskAr csemege
Jakabn6 Dob6 lva
Dr Petrit Marina
MolnAr Lajos
Debrei csalad
Vemyih€ Csan6di Judir
Zaniscs6k Gy. a
Jankura Mikl6s
NagyAttila
Racz Kaialin
Kepes Zoltdn
KovacsCsaba

Ligetfalvi Tibor

Galuska G6bor
Rab6czki Barbara
SzerediAttila
Kusner Csaba
Hervak Zsolt
Barta Szabolcs
Postahivatal Ostoros

SiiknANek:

Laczk6 Erzsebet
Bartane Z^gWaBeAr^
Popovics Hainalka
Heibikn6 Kristina
Bakn€ MihAlyi Ezs€bet
Horv6rh Tiinde
Spistk Erika
cydd Mariann
Vemyikne CsanAdi Judit
Nagy Katalin
Hegediisn6 Kollar Mrrta
Jakabn6 Dob6 Eva
Maszhk6 BaIt 6k ZsuzsannaRacsi
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Internet - mindenkinek

Kar{csolyi v6srirl6s az Interneten - csak 6vatosan!

,,A csal6 intemetes kereskedcjk akdr milli6s krrokat is okozhatnak a fogyaszt6knak, a penz visszaszerz6s6re
va16 es6ly pedig elenydsz6" - mondja Dr Morrray Gytirgy, az Eur6pai Fogyaszt6i Ktizpont igMgat6ja A
jelenleg fe11e1het6 online csalasi m6dok dltaldban nagyon hasonl6ak az intemet megjelen6se e16tt, a
fogyaszt6kat aldozatul ejt6, hagyom6nyos csaliisi m6dokhoz. Az online biindz6k mindent elkiivetnek annak
€rdekeben, hogy a tisztess6gtelen iizleti ajanlataikat fgy tiintess6k fel, mint a legitim intemetes keresked6k
Atukra 6s szolgaltatasokra vonatkoz6 ajdnlatait. Eziltal azonban nem csak a fogyaszt6kat es a befektet6ket
k6rositj6k meg, hanem a legitim intemetes keresked6kbe vetett hitet es bizalmat is al66ssAk.

Az Eur6pai Fogyaszt6i Kdzpontok H6l6zatrinak tapasztalatai
szerint a csal6 keresked6k leggyakabban elekronikai temekeket,
p6ld6ul laptopokat, mobiltelefonokat es f6nyk6pez6gdpekei,
g€pkocsilikal kapcsolatos tranzakci6kat 6s sz6rakoztat6ipad jegyek
6rt6kesit6sdt kin6ljik rendkiviil vonz6 drakon.

A tipil-us intemetes csalds, hogy a fogyaszt6 taldl az interneten egy
rendkiviil cs6bit6 ajenlatot, majd 6rdekl6dik a tennekr6l a
kereskedcindl. aki rendelkez6s6re bocsAt minden sziikseges
infomici6t. A fogyaszt6 megbizonyosodik ar61, hogy az ajenht
val6ban nagyon el6nyds. Afogyaszt6 ezutdn megrendeli a tem6ket
es meg is kapja a visszaigazol6st a rendelesrdl,6s tovAbbi fot6kat
kap a tenn6kr61. A fogyaszt6t megk6ri a villalkozds, hogy vagy
p6nzfeladdssal f izessen, vagy utalja 6t a vetelirat egy
magiinszem€1y banksz6m16j6ra, akir61 gyakran azt 6llitjdk, hogy a
v6llalkoz6s Lrgyvezet6 igazgat6ja.

A csal6 keresked6 ezen a ponton vagy eltiinik, vagy - egy csal6 riruszallit6 illetve let6temenyes ceggel
egyi.ittmirkijd6sben - an61 6j6koztatja a fogyaszt6t, bogy a temek sz6llit6sa mer folyamatban van. Azt is
megiizenik, hogy a szallitm6ny kesni fog vagy az eppen aktualis iinnepek miattvagypedig a hattunal t6rten6
vdmellen6rz6s miatt. A fogyaszt6t ezek utAr megkerik, hogy kiildjc;n m6g p6nzt a keresked6nek vagy a
szallit'6/letetem6nyes c6gnek, €s - tiggetleniil att6l, hogy a fogyaszt6 megteszi-d ezt vagy sem - a csal6
keresked6 6s a szdllit6/let6tem6nyes nyomtalanul eltrinik.

A kiizpont n6hiny tan{csa internetes v:isrrl6knak
- Ha lehetseges, kedljiik el az el6re fizet6st.
- Eilen6dzze a fizetesi felteteleket, a weboldalon a biztonsAgos

fi zetest garantal6 kis lakat-ikont.
- Ha az E-Bayt hasznalja, ne fogadja el a szerz6d6s E-Bayen

kiviili megk6t6set.
- Olyan biztons6gos weboldalakon keresztiil utaljon p6nzt, melyek

cimenek kezdete nem http://, hanem httpsr//.
- Olyan balrkktutyekat hasznlljon a fizet6shez, amelyek v6delmet

6s penzvisszafi zet6st garantalnak csalis eseten.
- J61 ismert 6s biztonsigos online fizetesi m6dokat alkalmazzon,

peld6ul a PayPalt.

Forrds. nol.hu
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K6zilabda Ujra.........,1

R6gen Novajon NB,{I-es szint[i kezilabdacsapat
dnr'endeztette a szurkol6kat. Most fjra alakult a
NOVAJ-OSTOROS SE szineiben a n6i K6zilabda
Szakoszt6ly. Ez a csapat a novaji altal6nos iskola
szineiben kiizdtitt himev66rt.

2007 nyaran a B6k6scsab6n megendezesre keriil6
Orszrigos Diakolimpian a tiibb mint 100 indul6
csapatb6l a 9. helyez6st, majd 2008 nyaran
Miskolcon az Orszdgos Didkolimpi6n a 4.
helyez6st 6rte el.

2008/09-es 6szi tavaszi fordul6ban elindultunt a
Megyei bajroksag i{irsigi csoportj6ban, ahol a 3.
helyez6st €rtiik el. Innenjdtt az iitlet, hogy ezt itt es
most nem szabad abbahaglni.

Kitart6, sok munkdval beneveztiint a 2009/10-es
6szi tavaszi fordul6 Megyei Feln6tt bajnoksdgdba.
A csapat 6tlag eletkora 14-16 6v, kieg6sziilve 3
kdzepkonr j6tekossal. A 8 indul6 csapatb6l a nyer
kcizep6re a 7. helyezlst sikedilt e16mi, olyan
mezdnyben ahol a tdbbi csapat Stlag 6letkora 20-
25 6v 6s NB-s szintfi j 6t6kosokat szercpeltetnek. A
2010/1l-es fordul6ba[ az 6szl szezor, vegete a 6.
helyen vag),unk, mdgdttii : All P6szt6 6s Hatvan
csapala.

Megdrdemelt t61i pihen6 ut6n januAr kdzep6t6l
irjra belev5gunk az alapoz6 edz6sbe, amit erdsit6
foglalkoz6sok 6s bdrelt termes edz6sek k6vetnek.
Mivel sajnos sem Ostoroson, sem Novajon nincs
tomaterem, ami alkalmas lenne labdrs edzesek
megtart.isiira, ez6it minden t6len legal6bb heti egy
alkalommal temet kell b6relniink.
Kdztiink 6s 6rtiink kiizd egy ostorosi jdt6kos is,
CsehSzilvia.

Az ostorosi 6s novaji Polgamesteri Hivatala nyirjt
segits6get a bajnokdgban val6 szerepl6siinkhijz.
Sajnos, az az anyagi tAmogat6s, amelyet a
hivatalokt6l kapunk csak a btu6i dijat 6s az
utik6lts6giintet fedezi (r6szben).. Felszerel6sekhez
6s eszkijzdtrhijz csak n6h6ny novaji sportszeret6
embert.imogatAsAval jutunk.

Mivel a Novaj-Ostoros Se szineiben szerepeliink,
ezuton k€rjiik az ostorosi sportszert6, kezilabda
szeret6 lakosait, magdnszemelyeket, vrillalko-
z6kat, segitsenek ennek a csapatnak ebben a nehez
mai anyagi helyzetben fennmaradni.

Trmogat6si szandekukkal kerjiik keressek
Cseh Szilvia ostorosi lakost.
Cim: Ostoros, H5$fa utca 4. ;
Tel: 06/30-4343665).

B6rmilyen segits6get 6s tdmogatAst szivesen
fogadunk!

K6dnk Onijket, kiizdj enek veliint egytitt egy lelkes
kdzilabdacsapat fennmaradrisd6rt!
(B6vebb inform6ci6:
hxp : //novaj kezilabdase.nindenhlapj a-hu/)

Ktiszdnjiik | ! !

A NOVAJ-OSTOROS SE K6zilabdacsapata

Mdjoi zolhnnt Heged,iis Rita
Nowj -Ostoros Se kizilabddcsapat

technikai wzet,i
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