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Ttizijit6k, lecs6 6s palacsinta, szinvonalas fell6p6k, helyi tehets6gek

Sikeresen zilrult az idei falunani rendezv6nvsorozat

rNronnActos rs rOznrETI HAVTLAP
lV. dvfolyam 09. szrlm

2010. szeptember

Kcizs6giink 18 6ves fiataljainak nagykorir
6llampolg6r6v6 avat6sa szint6n egy olyan esem6ny
volt, amely els6 alkalommal keriilt megszer-
vez6sre a Falunapokon. A 1,6 ftatal, akiket a Kisari
Zoltin polgirmester 6s Vasas Agostonn6 jegyz6
nagykoruvd avatott. egy olyan szines program-
elemnek lehettek szerepl6i, amely m6lt6n emelete
a rendezv6ny szinvonal6t, maradand6 61m6n1.t
okozva a fiata1 feln6tteknek.
A h6romnapos esem6ny szervez6s6ben sokan,
sokf6lek6ppen vettek r6szt, igazi csapatmunka
alakult ki a program alakit6i, szervez6i k<izdtt.
Ezriton szeretn6k megkiiszdnni minden egyiitt-
mrikod6nek, segit6nek, szeruez<inek 6s t6mo-
gat6nak azt ahozzhjhr:.rldst, amit az idei Ostorosi
Falunaook sikeres lebonvolit6sa 6rdek6ben tettek.

Az id1n hagyomSnlteremt6 sz6nd6kkal h6rom
napon keresztiil zaj\ott kozs6giink legnagyobb
koz6ss6gi rendezv6nye az Ostorosi Falunapok. A
program a hagyomdLnyos elemeken tul mag6ba
foglalta az I. Ostorosi Lecs6k6szitci Verseny't 6s
Palacsintanapot, ahol <jsszesen 14 csapat m6rte
rissze gasztron6miai tudriLst a szombati rendez-
v6nynapon. A zsiirinek nem volt konnyti dolga a
lecs6 j6 p6r izletes formrijrit k6stolhatt6k v6gig az
6rt6kel6s folyam6n.

Az Ostorosi Tehets6gek bemutatkoz6sdn a
kdzcins6g tal5lkozhatott azokkal a helybeli
tehets6gekkel, akik fgy gondolt6k szivesen
megmutatjrik magukat szinpadon is. Ezt a
programelemet j6vcire is szeretn6k folytatni,
rem6ljiik az idei rendezv6ny siker6n felbuzdulva a
kovetkez6 6vekben egyre tobb helyi tehets6g fog
jelentkezni a bemutatkozrisi lehet6s6gre.
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Onkormfnvzati

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

Szeptember l3-5n z616 testtileti iil6s6t tartotta az
OnkormSnyzat K6pvise15 Testiilete. Az utols6 iil6s
fcibb temdi a kdvetkezcik voltak:

- Javaslat az Onkormdnyzat 2010. I. f6l6vi
k6lts6gvet6si besziiLmol6j 6nak megt619yaliis6ra

- Besz6mol6 a Helyi Civil Szervezetek
mrik6d6s6161
a.) SHOTOKAN Karate Egyesiilet besz6mol6ja
b.) Ostoros Kdzs6g Lak6i az I. 6s IL
Vil6gh6boruban Elesettek Kegyeleti
Eml6kmriv66rt Alapitvrlny beszSmol6j a

- Besz6mol6 a Polg6rmestemek az Egri
Kist6rs69 T<ibbc6hi T6rsul6sban v6gzett
munkrij rir6l

- Javaslat a Napkoziotthonos 6voda Helyi
Nevel6si Programjiinak m6dosit6s6ra, illetve
elciterjeszt6s a Napkoziotthonos Ovoda
20101201]L . nevel6si 6v mutat6sziimainak v6rhat6
alakul5s6r6l, valamint a sziiks6ges
m6dosit6sokr6l

- Javas\at az alapfoku nevel6si-oktat6si
int6zm6nyek pedag6giai programj 6nak
m6dosit6siira

- Jelent6s Ostoros K<izs6g Onkorm6nyzat
vagyoni 6s p6nziigyi helyzet6r6l, valamint a 4 6v
alatt keletkeztetett p6nziigyi kotelezetts6gekr6l

- Javaslat az ingatlanfej 1es ztlsbol szirmaz6
bev6telek felhas zn6\5s6r a

- Javaslat a Novaj-Ostoros Sportk6r Egyesiilet
mrikdd6s6nek triLm o gatiLshra

- Javaslat az IfirisSgi Cselekv6si Terv kontr6t
Int6zked6si Terv6nek j 6v6hagy6s6ra

- Javaslat Ostoros Kozs6g Szolg6ltatiistervez6si
Koncep ci6j 6nak akhraliz5'l|s & a

- Javaslat a Szavazatszhml|l6 Bizottsrlg tagjaira

Az tjonnan fe16116 K6pvise16 Testiilet alakul6
ii l6s6t oktoberben fogja tanani.

Beszrimol6
az dnkormrinyzat gazdasirgi programjdnak

(cikluspro gramj rinak) v6grehajtds6r6l
Osszegz6s

,.Kozlcmiikticlni, terlezn i. eliik6sziten i.
megvair-isitani, ez a rni hrizo-< fe iarianmh 6.l
i'e1e16ssegiink."

Az elmrilt 4 6v gazdasiryi c€lkrnz6sei t<ibbs6g6ben
teljesiiltek. Az Onkormdnyz at gazd|lkodis|ra az
alulfinanszirozotts6g volt a jellemzo, ezzel egyitt
gazd5lkod6sa stabil volt 6s kiegyensulyozott. A
rendelkez6sre 6ll6 hitelkeretek ig6nybev6tel6vel a
miikodtet6s fesziilts6gei kezelhetciv6 vAltak, a
hos szri lejrlratt hitel6llom6ny n6veked6se
kiz6r6lag fejleszt6shez rendelt. M6rt6ke 37,5 MFt.

Az Onkormfny zat v^gyona az indul6 2006.6vi
1245 mFt-tal szemben 1808 mFt 6rt6ket mutat.
Aniiveked6s 563 mFt.

A nyrijtott szolg6ltat6sok 6s a sikeres piiyLzatok
eredm6nyek6nt a nem kedvez6 kiils6 gazdasiigi
kdriilm6nyek ellen6re is ja*ult az 6letmin6s6g.
Kozbiztonsrlgunk nem romlott, a n6pess6g sz6ma
gyarapodott 6s tdbb mint 22 ha-ral b6viilt
k6zs6siink belteriilete.

2 0 1 0 .  s z e p r e m b e r
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Sz6mottev6en nem csdkkent telepiil6siink6n
mrik<id6 vrillalkozriLsok szdma, ha szer€ny
m6rl6kben is de n6tt az ad6ero k6pess6giink.
Tov6bb er6sdd6tt a tarsul6sokban az onkor-
mdnyzat pozici6ja 6s b<iviilt e rendszeren beliili
szole6ltat6sok kiire.

A kdziizemi fejleszt6sek a min6s6g6ben jobb
szolgiiltat6st biztositj6k (Vizrnri, EMASZ). Az
elmrilt 4 6v folyamatos infrastruktur6li s
fejleszt6sei 500 MFtot meghalad6 m6rt6kben
javitott6k az 6letkdrtilm6nyeket telepiil6siink<in. A
k6pvisel<ik a tiszteletdijukr6l lemondtak, s az igy
felszabadult k6lts6gvet6si keretet, a K6pvisel6-
testiilet d<int6s6vel oner6k6nt a fejleszt6sek mog6
rendelte: 6voda infrastruktur6lis fejleszt6se,
terligyeki rendszer kialakitdsa. Altakinos Iskola
Sportp6lya fejleszt6se, Alapszolg6ltat6si Kdzpont
b6vit6se.
A p6nziigyi 6s gazdas6gi vi16gv6ls5g negativ

kovetkezm6nyek6nt a nagy beruhSz6sok
eimarad6sa miatt a munkahelyteremt6ssel <issze-
fiigg6 e1k6pze16seit az Onkormrinyzat nem tudta
megval6sitani. A k<izmunka progtamban r6szt
vehet6 munkav611al6k szdm|ra tart6san
foglalkoztat6st biztositottunk. Mindezekkel egytitt
a telepiil6siink m egorizte 6rt6k€t,6s ha nehezen is,
de megbirk6zott az e\mult id6szak neh6zs6geivel.
Az ehhez nyirjtott valamennyi segits6get eaiton is
ktisz<injiik.

2010. szeptembet

J6t6konysdgi rendezv6nyen
vett r6szt telepiil6siink csapata

Szeptember 18-an a Bitskey Alad6r uszod6ban
Aranyhg Szinkronrisz6 G61a keriilt megren-
dez6sre, melyben a budapesti f6szeruez6kkel
karolwe az Egri Sellcik Szinkronuszo 6s Usz6
Egyesiilet is segitettek. Az orszig legjobb 6s
legiigyesebb szinkronrisz6 le6nyai mellett 12
egyesiilet szinkronisz6i adtak el6 fergeteges show
e16ad6st.

Az esti programot megel6z6en 12 6rdt6l Eger
Kist6rs6g Telepiil6seinek f6z6ssel egybek<it<itt
folkl6r bemutat6jitt €lvezhettdk a 16togat6k.
Telepiil6siinket az Onkorm6nyzat f6z6csapata
k6pviselte egy vadpdrkdit elk6szit6s6vel illetve
az Ostorosi Asszonyk6rus tagjai l6ptek fel,
szinvonalas produkci6jukkal  szinesi tve a
programot.

!
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Szocirilis rovat

Als6vadriszra keriilt a sok adomdny

Ostoros K6zs6g Onkorm6nyzata, llletve az Ostorosi Vdrdskereszt szervez6s6ben a nydr kozepe 6ta 1art6
gyijlo akci6 az hwizkSrosultak r6sz6re befej ez6d6tt.

Az Srvizkrirosult Als6vadrisz Onkorm6nyzat vezet6s6vel egyeztet6s t<irt6nt a kiirosultak megsegit6s6nek
lehetcis6geir6l. A helyi Vdrdskeresd szervezet k6pvisel6ivel d6nt6s sziiletett abban, hogy a telepiil6siink<in
6sszegyiijtdtt adom6nyokat Als6vad6sz telepiil6s szdm6ra adjuk 6t. 2010. szeptemb er 2-itn akozslglakoss6ga
51tal adomhnyozott t6mogat6sok Als6vad6sz telepiil6sre t<irt6n6 lesz6llit6s6ra keriilt sor. A n6gy teheraut6nyi
szitllitmitny,t Als6vad6sz polg6rmestere '6s jegyz6le k<iszdnet 6s h6la kinyilv6nit5s kdzepette 6tveIte. Az
6tv6telt okirat al6iris6val tgazolta. Az adomtiny tart6s 6lelmiszerb<il, ruhanemrib6l, 6pit6anyagb61 6s
britorzatb6l 6lt. A polg6rmester asszony garanci|t v611alt arra, hogy a legr6szorultabbak szLmLra adjhk 6t
Ostoros K<izs69 lakossdg6nak adom6nyiit.
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Ostoros k6zs6g lak6i 6ltal felajSnlott adom6ny a
k6vetkez6kb6l 6llt:

- 85 zs6k ruhanemri, gyerekj6t6k, takar6
- 225 kgliszt
- 150 kg cukor
-  151ob l i t6
- 11 karton 6sv6nyviz
- 30 doboz tea
- 1 doboz capuccino
- 107 kg rizs
- 4 I 6tolaj
- 1 l e c e t
- 1 flakon mosogat6
- 2 db szappan
- 4 csomag 6telizesitcj
- 4 csomag levespor
- 10 csomag lencse, sdrgabors6, bab
- 1 csomag s6
- 1 iiveg lekv6r
- 101 db dariilt sert6shirs konzerv
- 321 db m6jkr6m konzerv
- 212 csomag szArazt5szta
- 1 db televizi6 k6sziil6k
- Britorok (szekr6nyek, 6gy)
- Bontott cser6p
- 2 db konyhai felszerel6s

Kdszdnjiik azoknak is, akik a kihelyezett ado-
mSnygyrijt6 urn6kba n6vteleniil helyezt6k el
p6nzadomSnyaikat, amib6l tart6s 6lelmiszereket
visiiroltak a szervez6k.

Kdszdnjiik a felaj6nl6sokat a kovetkez6
szem6lyeknek:

Ab6czki Attila
B ajzhtbnl Liptai Erzs6b et
Bak J6zsefn6
Bak L6sz16n6
Bakn6 Mih5lyi Erzs6bet
Balizs K6rolyn6
Balizs Kdrolyn6
Bdn Mikl6s
Bart6k Gyul6n6
Bart6k J6nos
Bart6k J6nosn6
Bart6k J5nosn6
Bart6k P6ter
Ber6nyin6 K6tai Ildik6
Berta Mih51yn6
Bihari Sandom6
Bodo16sz Ildik6
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Borosn6 Miiller Andrea
Borosn6 Miiller Timea
B6ta Bertalann6
B6ta Ldszl6n6
B6ta ZoltLn
B6ta Zolthnnt
Bojt L6szl6n6
Bojt Richdrd
Bukta Tibor
Coop ABC
Csdnyi Gy6rgyi
Csat6n6 Pocok Katalin
LSen Laszlone
Csorba Arp6dn6
Csorba P6tern6
Csuhaj 6s Tfrsa
Csuhaj J6zsefn6
D6r Attila
Dob6 Jusztiiinn6
Eder Lajosn6
Eged J6zsefn6
Farkas J6zsefn6
G6l Imre
G6l J6zsefn6
God6 Ferencn6
Guly6s Jrinosn6
Hhger Liszl6
Hegyi Andr6sn6
Herb6k Zsoltn6
Ignrlc S6ndom6
lpacs Zoltinn€
Jakabn6 Ipacs gy<ingyi
Jakura Mik16s
Juh6sz J6zseln6
K6pes S6ndor
Kisari Zolt6n
Kisn6 Rab6czki Barbara
Kokovain6 Pal ndik6
Kory6sn6 Dittl6r M6ria
K6s Csaba
K6s J6nos
K6s Lajos
K6s Rudolf
K6sa vilmosn6
Kurucz Imr6n6
Kurunzi J6zsefn6
Laczk6 Erzs6bet
Leibingem6 Seres Anita
M6kosn6 Feh6rviiri Csilla
Milyi Mik16sn6
Marczis Elekn6
Marczis L5szl6n6

Marczis L6szl6n6
Marczis Tam6sn6
Maszl6kn6 Bart6k Zsuzsanna
M6ty6s L6sz16n6
M6sz6ros Endr6n6
M6sz6ros Endr6n6
Mo1n6r K6lm6nn6
Mur6nyi E1em6m6
Nagy Zolt6n
Nagyr6 M6szriros Mariann
N6meth J6nosn6
Novotta K6lm6n
P6linktiLs Anik6
P6link6s Anik6
Partig Ir6n
Posta
Pusk6m6 Ujvriri Katalin
Putnoki Anita
R6zsin6 M6sziiros Agnes
R6tin6 God6 Aliz
Schreiner Attila
So6s K6lm6nn6
S6s Istv6nn6
S6s L6sz16
S6sn6 Szuromi Zita
Szab6 Ferencn6
Szajlai Izidom6
Szeksziirdi Lajos
Szerencsi J6zsef
SziklSn6 Fiigedi Ildik6
Sziths Zoltinn!
Tdrok Istv6nn6

Lvargane rlrss Agnes
Varjirn6 Kom6czi Orsolya
ZakarK6lminn6
Zakar Tamds
Zsebe J6nosn6
Zsebe J6zsef

201 0 .  szeptember

Kulturflis rovat

(1abb,,f6zds" siker telepiil6siinknek

2010. szeptember 4-6n Ostoros Kozs6get
k6t csapat k6pviselte az Egersz6littr
Olaszrizl ing Fesztiv6lon, a Hagyo-
m6ny6rzij 6s Nyugdijas Klub valamint az
On-korm6nyzat csapata.

A Fesztiv6l keret6n beliil f<izriversenyen
vettek r6szt a csapatok. A gasztron6miai
verseny keret6ben eredm6nyesen szere-
peltek a nevezettjeink, az dnkorminyzati
csapat mi isodik helyezett  let t .  mig a
Hagyomitny6rz6 csapat kiilondijban
16szesiilt.
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Aktualitrisok. 6rdekess6s

Szilreti hagyomrinyok

R6gen a sza-rret tersas esem6nynek sziimitott,
amelyre egy eg6sz 6ven 6t eml6keztck 6s k6sziiltek
a csal6dok. Akkoriban ez egy eg6sz kdzoss6g -
falvak, sz6lcihegyek - kozos iinnepe volt, amelyet
a nap v6g6n nrulatsigok z6rtak.

Mtiig il6 sloktisok

Habiir manapsig is csalddok, rokonok, ismerosok
k6zos programja a sziiret, a 18-19. sz6zadban
sokkal szelesebb korben, 6s nagyobb <isszejo-
vetelk6nt iinnepelt6k meg a betakarit6snak ezt az
idciszakdt.

Sok hagyomri,ny azonban ma is 61, s ezekhez - mint
p6lddul a sziiret kezdet6nek idcipontjd'hoz -

biiszk6n ragaszkodnak az emberek. Tokaj-
llegyaljan p€1d6ul a hagyorn6ny szerint Simon-
Jud6s (okt6ber 28.) napj 6n kezdt6k meg az aszir
szuretel6s6t. De szimos vid6ken jellemzci, hogy a
reg kialakult napokhoz kcitcidik a sziiret kezdete. A
l8-19. sz6zadban sok helyen a k6zs6gi tan6csok
hat i rozott  idcipontot szabtak ki  a sz6[o
bctakaritrisiinak kezdet6re. Ez az idopont azonban
r6gi6kk6nt v6ltozott, figyelernbe v6ve az idoj6r6si
viszonyokat, a jellernz6 szcil<ifajtikat 6s egy6b
t6nyezoket. Az Alloldon p6ldriLul hagyomfnyosan
Mih:ily napja (szeptember 29.) volt a sziiret
kezdet6nek idcipontja, mig a Dunintulon csak
Ter6zia napj 6n (okt6ber 15.) kezd6dott a sziiret.

A sziiret rigen

Sziiret idej6n m6g a torv6nykez6s is sziinetelt.
Igazi s6toros iinr, ep volt a sziiret, melyre meg az
idegen fcildon vit6zkedcl ernberek is hazat6rtck.
Kihagyhatatlan esem6ny volt, a trirsadalmi 6let
fontos r6sze, s nem utols6sorban az ismerkcdds
egyik fontos szintere. A tinc, a rnulatoziis mellett
term6szetesen nem maradhatott el a borozgatiis
sem. Ennck aztdLn gyakran lett kovetkezrn6nyc
kisebb-nagyobb vereked6s, amely azonban
egy6ltaliin nem volt szokatlan 6s ktilonosebben
megbotr6nkoztat6 tofi6n6s. En6lkiil rrern is
rnulhaton el  igazi  szi i ret i  mLrlats: ig.

Hagyomdnyosan zajkelt6ssel indult a sztiret,
riogatiissal, vagy pisztolylov6sekkel. Csak ezt6n
indult a munka. A l6nyok, asszonyok voltak a
szedok, akik vid6kenk6nt viltoz6 gyiijtcied6nybe -

vodor, k6zi puttony, kosdr, sajtir - szedt6k kaconal
(szcilcimetsz6 k6ssel) a sz6lcit. 6k kiabAltak azt6n a
puttonyos leg6nyeknek, f6rfiaknak, akik - az akkor
m6g fdb6l k6sziilt - puttonyba gylijtott6k a szcilcit. A
szemeket pr6sel6s elcitt osszezuzt6k, czutiin indult
a tulajdont6ppeni bork6szit6s. Tetm6szetes volt,
hogy a munka alatt vidrim 6neksz6t6l, viccektcil
volt hangos a vid6k.

Sziireti dtelek

A sziireti fogisok elk6szit6s6re a gazdaasszony
kiilonds gondossiggal iigyelt. Este, a szr-rretbol
hazat6rriket mdr megteritett asztal vil1a. Fo eledel a
birka -vagy marhahirsb6l k6sziilt bogrdcsos 6s a
kalics volt. A hfisleves, tolt6tt kaposzta sem
maradhatott el, amit aztrin f6nk (cscirege) zAd.

F o rri s : tLttw. bora szpo rt ab lc. ltu
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Kiisziinjiik...

0storost sem kim6lte az id6jriris

2010. augusztus 16-rln rendkiviili id<lj6rris srijtott le Ostoros telepiil6sre. A vis maior helyzet kialakul6s6t a
t6rs6giinkre lesrljt6 tom6d6 okozta. A rendkiviili erejri sz61 6s es6 mellett a term6szeti jelens6g hatvan h6zban
okozott kiil<jnbiiz6 m6rt6kti k5rosod6st. H6zak orom falai driltek le, szakadtak be tetcik, 6s jelent<is feliileti
nagysdgban bontotta le a tomAd6 a tetokh'jazatit Elektromos vezet6kek szakadtak le, azutjdban l6vo f6kat
kiszakitotta, kerit6seket semmisitett meg. Az onkorm6nyzat 6nk6ntesek illetve sajiit dolgoz6ival azonnal
megkezdte a ment6st. A rongiil6dott tetcik ideiglenesen Ie f6liSzisra keriiltek. Senkit nem kellet 6tmeneti
sz6ll6sra elhelyezni. Misnap a helJre6llit6si munk6k folytat6srira keriilt sor. Megszervez6sre keriilt a
tormel6kek folyamatos elsz61lit6sa, a felhaszn6lhat6 6pit6si anyagok glrijt6se, az adominyok hhzhoz
sziilitdsa, a kiirfelm6r6sek elv6gz6se, 6s a legr6szor-ultabbak, anyagi tdmogat6s6nak biztositdsa. A
helyreiiLllit6si munkrik a mai napig tartanak, azok teljes k<inien m6g nem fejez6dtek be. A falu 1ak6i koziil j6
n6h6nyan onzetlenill segitett6k a bajbajutottakat, id<it, energi6t nem s aln|lva igyekeztek azon, hogy senki sem
maradjon fed6l n6lkiil egyetlen ejszakzira sem. Az Onkormdnyzat 6s k6rt szenvedett lakosok nev6ben ezriton
k<isz<injiik segits6giiket az aldbbi szem6lyeknek:

baJl Aoam
Baji Gy<irgy
Baji P6ter
Gaiil P6ter
Grenerczy Norberl
Ho116 Tibor
i{. Baji Gydrgy
i!. S6s IstvSn
K6llay Csaba
Karanyicz J6zsef
Ker6kgyrirt6 D6vid
Kisari Zolt6n
Kiss G6bor
Kisz6ly P6ter
Kov6cs Gydz6
Moln6r Lajos
Pap J6nos
Papp Ferenc
Seb6ly L6szl6
Somodi J6zsef
500s Adam

S6s D6niel
S6s Istv6n
Suszter Zsolt
Szab6 G6bor
Szuromi L6sz16
T6thLdszl6
Yarga Ldszl6
Varga Levente
Vasas Agoston
Vasas Agostonn6
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N6lunk tiirt6nt...

2010.  szeptember

R6gi jf rmrivek felvonuldsa

2010. szeptember 11-6n a X. Egri R6gij6rmfi
Ta161koz6 6s Tirra keret6ben veter6n aut6k 6s
motorok programja 6rintette telepiil6siinket. Az
Idegen-forgalmi Egyesiilet az OnJ<.omdnyzal es a7
Ostoros-Novaj Bor Zrt. <isszefogiis6ban a program
keret6ben egy kozponti meg6ll6helyk6nt vesz
16szt telepiil6siink.

A H6s<ik ter6n l6v6 virakozitsi id6 alatt a
r6sztvev<iknek iigyess6gi versenyben is r6szt
kellett venniiik. A programhoz az Ostoros-Novaj
Bor Zfi. aj6nd6k bor biztositis6val is, mint
t6mogat6 csatla-kozott. Az Onto rmhnyzat erre az
alka-lomra idegenforgalmi kiadv6nl is k6szitett,
melyet szint6n 6tadott a r6sztvevciknek. A
l6tvrinyos j6 hangulatu rendezv6nyen tobb mint
100 i6tmti vett r6szt.
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Ostoros Ontorm6nyzat - Kisari Zol6n polgarmester

F6szerkeszt6: D& Attila

Az Ostorosi Kisbir6 megielenik havonta, 1 000 pdlddnyban.

El6rhet6s6g:

Redei Mikl6s Miivel6d6si Hez
3326 Ostoros, Szent Istvan ter 2.
Tel. / fax : 3 6 / 4 5 6 -928, 30 /2063 -7 a5
E-mail I info@oslorosmuvhaz.hu
www.ostorosmuvhaz.hu,&isbiro.html

Az Ostorosi Asszonyk6rus tagjai m6lt6 m6don
nagy tetsz6st aratva a n6t6zdsukkal, elismer6
pillant6sokat kiviwa n6pviseletiikkel, 6ri6si
n6pszenis6gnek cirvendve a fot6sok kor6ben
k6pviselt6k k<izs6giinket a X. Egri R6gij6rmri
Tal6lkoz6 6s tura dij 6tad6 g6l6j6n Egerben.
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