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6szihagyomdnyokataz 6voddban is 6rzik
Szeptemberben
a az ostoris 6voda nagycsoportosaia Nyilas csa16dsz6l6j6benvettek r6szt
egyj 6 hangulatusziireten.
A gyerekekm6r reggelkis v<idrdkkel,
puttonnyal
6rkeztekaz 6vodttba,6s ezekkelfelszerelkezve
indultaktiz6raiut6na sz616be
,dolgozri"
Lelkesen vadflszthk a nagyobbn6l-nagyobb
fiirt<jket, melyeket suttyomban meg is
d6zsm6ltak. A puttonyok, vddrdk hamar
megteltek,melyetfeln6ttsegits6ggel,
kont6nerbe
tiiltottek. A gazda el6gedettvolt a gyermekek
munktij6val, ez6rI ftnom, h6zi pog6cs6val
vend6gelte
meg6ket.

Az ovisok szeptemberv6g6n tartott6ka Szent
Mihrily napigyiim<ilcsv6s6rilt.
A kis kdzciss6g
lelkesen
k6sziilteneajelesnapra.
Reggela gyerekek iital hozott gyiim<ilcsdkb6ia
sziil6k 6s a gyerekekaz 6v6n6nikkelkdzdsen
k6szitett6k
el av6s6ronmegv6s6rolhat6
z61ds69
6s
gyiim6lcsfigur6kat.Ezekb6l
minden csoport
elk6szitette,feidiszitettea viis6ri asztal|t,majd
kezdet6t
vetteaMih6lynapiv6siri forgalag.
A gyerekek6szidalokb6l,versekb6ldssze6llitott
kism[isorral
iskeszi.iltek.
Enfifln a nagycsoportosokarusnak, kof'6knak
be<ilt6zvemegnyitottiik a piacot.A gyerekek
kukoricap6nz6rt"
visSrolhatt6kmeg
"gesztenye-,
az6ltalukkiv6lasztottgyiimdlcsdket,zdlds6geket,
melyet fi6na j iizhen elfogyasztottak.
Vid6m v6s6rihangulatbant<iltdttiik a d61e16tt<jt,
a
gyermekek
szii16k,
nagydr6m6re.Mivel 6vodiink
az eg6szs6ges
6letm6dranevel6stfontosnaktartja
mindennapjaiban,
s ezzel a hagyomdrny| v6lt
nappalszerettiikvolna ezt er6siteni,szinesebb6
tenni.

Visszat6rve.az 6vodhba,meglepet6svhrta a
gyerekeket,-az e\iSkfszitettdar616,pr6s.A kis
vddrdkbenkapott sz6l6t kdz6senfeldolgozt6k,
melybenmindengyermekseg6dkezett.
A,,kifol1t"
finom6desmustotmindenkimegk6stolhatta.
Ez6\tal megtapasztaltdka sz6l6feldolgoz6s
folyamat6t, 6s megismerhett|k az ehhez
sziiks6geseszkciz6ket.
A gyerekekkellemesen
elf6radtak, s boldogan mes6lt6k t6rsaiknak,
sziileiknek6lm6nyeiket.

Kdsz<injiika sziil6k segits6g6t,hogy ezt 6k is
maxim6lisan
t6mogatj
6k!
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Onkorminvzati hirek
T6li teend6k a portfk kiiriil
Kdzeledika csrisz6s,
havas,.jeges
id6szak.ez€rtaz
"
aldbbiakra szeretn€nka li'kossdg figyelm6t
felhivni.
A kozteriiletek tisztitntarthsdr6l 6s a teleoiil6si
szikirdhullad6k-k
aI kapcsolatos
kozszolgdltatdsrol
sz6l6helvi <inkorm6nvzatirendelet6. 6-=aszerint.
ha ioesiabdlv elt6xien nem rend6lkezikaz
ingaila-nru
lajdonosnakaz epiilele.telekingatlana
tis-ztdntartds6val
kaocsolatod
feladatai:
- mind a be6oitett. mind a be6nitetlen insatlan
j6rda 6s"rittest
tisztintarthsa,'gyommentesit6se,'a
fti16nyil6 5gak,bokrokmegfelel6nyes6se,
Az ingatlanrulaidonosnak
a koleriilet tiszt6ntandsriiral.
a zdldteriilet.park dpoldsdvalkapcsolatosfeladatai:
- az insallan
el6tti (risz6telek eset6n az 6piilet
-iarddnak.
ktrriili)
tidrda hidnvdbanes.v rireter
sz61esteriilets6wdkt. a iardh melleii zcildsdv
irttestigterjedciteljes,teri.ileteneka gondozdsa.
Irszlantanasa,szemet-esgyom-mentesl
tese.
- az ineatlan melletti nvilt 6roknak 6s
gy-om-mentesit6se,
mtitdrgyainak
tisztantartdsa,
- a ket-#omszedos
teri.ilet,
kdzotti kiepitett
6p-iileL
uttal,idrddralelldtottvasv?rn6lki.ili
kozforealmi
Leriileis6vvagv atidro dieteben a tisztdntandsi
k<itelezetts6s-atulaidonosok kozott fele-fele
ar6nybanosilik meg. "
a fentiek
Keriiik a tiszteltingatlant
ulaidnosokat
fisvelembevetelerel
, . t

t

ERTESiTES
Alulirott, Kisari Zo1t6n mint az Ostorosi
VizikdzmriT6rsulat(3326.Ostoros,
H6s<iktere4.)
Elsz6mol6 Bizotts6g6nakelnoke ezennel
6rtesitema kozs6glakossrlgft,hogy a Tirsulat
hogy a
2009.09.22-iknldottgyril6seelhatitrozta,
T6rsulatmegszrin6s6hez
vezet6,,elsz6mol6si
a
elj6r6st" meginditja.Ezzel kapcsolatosan
kiilddttgyril6sak6vetkezohal6rozatothozta:
5/2009,(lX22.)Kg,. szdmfihutdrozat:
Az OstorosiY izlkdzmiiT6rsulatKiild6ttgyril6se
meg6llapitja,hogy a T6rsulat az Alapszab|ly
szerinti kozfeladat6tteljesitette,ezbrt a
16011995.(XIL26.)Korm. sz6mir rendeletben
foglaltak6rtelm6ben
az elsz6molisielj6r6sta mai
nappalmegkezdi.
A T6rsulata c6gnev1tezenf(t|az
alatt"toldattalhaszn6lj
a.
,,elsz6mo15s

A Kiilddttgytil6s a mai napon a T6rsulat Int6z6
Bizotts6g6tfelmenti, 6saz Int6zoBizottsdghelyett
3 tagu Elsz6mo16 Bizotts6got v6laszt. Az
Elsz6mo16Bizotts69cisszet6tele
a k<jvetkez6:
Elsz6mo16Bizotts6selndke:
KisarZott6nl3t66s
orcs, Ak6cfau. 12.
Elsziimol6Bizotts69tagja:
3.
Moln6rLaios3326Ostoros.Bornemisszau.
Elsz6mo16Bizotts6gtagja:
KolacskovszkiIstv6nn6
3326Ostoros,Honv6du.2.
A Knlddttglil6s megbizza Dr. Fodor Ferenc
igyv5det azzal,hogy az elszhmol|si elj rlr6ssor6n a
Trirsulat jogi k6pviselet6t 16ssael a C6gbir6s6g
el6tt. A Kiilddttgyills az elsz6mol6si eljdr6sra
tekintettel Atdolgozott 6s egys6ges szerkezelbe
foglalt Alapszab6lytelfogadja.
K6rem e tbj€koztattst sziveskedjenektudom6sul
venni 6s a T6rsulattal kapcsolatos esetleges
ig6nyeiket, k<jvetel6seiket hozz|m ir6sban
bejelenteni.
A Vizik<jzmii T6rsulat nyilvilntart6s6nak ellen6rz6se sor6n meg6llapit6srakeriilt, hogy vannak
ingatlantulajdonosok, akiknek a TSrsulat fel6
tartez|sa van, melyr6l szem6lyesen 6rtesit6st
kaptak. K6rem segitcikdzremrikod6siiketabban,
hogy az Ostorosi Yizlkozmi T6rsulat megsziintet6se,6s a feladatoknakaz onkormhnyzalr6sz€re
tort6n6 aladhsa z6kken6mentesle sven.
Thjlkoztatom 6n<jket arr6l ir, h6gy az Ostorosi
Vizikozmii T6rsulat jogut6dja Ostoros K<izs6g
Onkorm6nyzata lesz, 6s az onkormhnyzat
jogosultt6 v61ik a m6g fennmarad6 hritral6kok
Deszeoesere.
Kisari Zoltiin
az Elszhmol6 B izotts6s elndke

Szennyezettaz Ostoros patak
Az Ostoros6s a Csincsapatak medre,term6szetes
vizfolv6sa folvamatosan szennvez6dik. A
h ztatilsi 6s egy6b hullad6kok a'patak vizelanyagok
folydsdtgritoli6[, a mederbeszenny6zci
keriilnekla pirak elo vildgajelentiis kriroiod6st
szenved,a hal6llom6nykipuszhrl.
Felhirj uk figyelmiikel. hogy Ostoros K<izseg
Onkormdnyzata
Kdpviselo-testiiler6nek
a kdmyezetv6delemr<il
sz6161212004.(III.29.) rendelet8.$
( l) alapjrinterm6szetes
vizlolydsba.nyilt vizbe
junami.szennyezett
hullad6kot
v izetvagykdrosito
vesz6lyesanyagotbevezetniti1os.
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A (2) bekezd6s alapjhn a z6rt csapadlkvizelvezeto,illetve nyilt 6rokban,vizfoly6sokban
atermeszetes
vizekelfolySs6t
g6tolnitilos.
A (3) bekezd6salapj6ntilos ingatlanok,iizemek
szennyviz5t, illefve egy6b szennyez6st,vagy
m6rgez6 anyagot (szemetet, trhgyal1t, iszapot,
vegyszermarad6kot
stb)nyilt felszinii,llletvezixt
csapad6kviz-elvezet6
csatom6b
a, vizfolyhsba,
iizemel6,vagy hasznilatonkiviili kutba, illetve
b6rmilyenm6donatalajbajuttatri.
A hullad6kokk6myezetregyakorolthat6samiatt
felhivjuk a lakossrlgfigyelm6t arra is, hogy az
ingatlan5n, hdztartdshbankeletkez6 hullad6k
ingatlaniltoz tartoz6 kertben t<irt6n6t5ro16sa,a
hullad6kl.ala term6szetesviz elfolydsdnak
megg6tol6sa,
a patak mederbeva16elhelyez6se
illetve szennyez6 anyagok talajba juttat6sa
kdmyezetv6delmi
szabrilys6rt6snek
min6siil.
Fenti rendelet10.9 e.) pontja alapjftnszabSlys6rt6stk<ivetel, 6s harmincezerforintig terjed6
p6nzbirs6ggal srijthat6, aki a vizv6delemre
vonatkoz6rendelkez6senket
megszegi.

Az ebtartfsnak is vannak szab6lyai
Az egyes szab6lys6rt6sekr6l
s261621811999.1XII.28./ Kormrlny rendeiet - hat6lybal6p6se:
2000.m6rcius1. - 3.$.-aszerint"Vesz6lyeztet6s
kuty6val"szab6lys6rt6s6t
k<ivetiel:
Aki a feliigyelete alatt 6116k-ufy6ttelepiil6s
belteriilet6nfeliigyeletn6lkiii bocsAtkdzteriiletre,
illet6legk6borolnihagyja,harap6skuty6j6tnem
zirthelyen tartja,vagy nemhelyez el ah6z llakdsl
bejirathn a harap6skuty6rautal6 megfelel6'
figyelmeztet6
t6bl6t,harmincezer
forintigterjed6
p6nzbirs699al
srijthat6.

Sajnos a patakok medr6hez nem tartozb
z<jldteriilettisz.|r'ltart5;sa,gyommentesit6set<ibb
ingatlantulajdonos
eset6ben
nemmegfelel6,ez6rt
k6rjiik, hogy a kdmyezetetvesz6lyeztet6
hat6sok
elleni v6delem 6rdek6ben.Ezen szabllyokat a
jdv6ben is sziveskedjenekbetartani. Mindannyiunk6rdeke,hogy a telepiil6siinkegys6ges,
rendezettk6pet mutassona patakmedertiszta,
akadSlymentes
legyen.

Amennyibenazebtulajdonosa
azel6z6ekben
leirt
magatartas|val m6snak nyolc napon beliil
gy6gyul6 s6riil6st okoz, dtvenezer forintig
p6nzbirs6ggal
terjedhet6
sirjthat6.
Nyolc napontu1gy6gyul6s6rt16sokozdsaeset6n
hivatalb6lmeg kell inditant az eb vesz6lyess6
min6sit6s6re
ir6nyul6elj6r6st.
K6rjiik, hogy a jdv6ben az ebiik tart6s6nAl.
a mir
leirtakatbetartanisziveskedienek.
Polgdrmesteri Hivatal

OSTOROSIKISBiRO
4. oldal

I

2009. oktober

U\7
ID

Hirdetm6ny

FelhfvSs
TiszteltFogyaszt6inkl
az EUASZngtOzatiKft. (3525Miskolc,D6zsaGyitrgy u. 13.)telkcri az elldttsi teriilet6n
ievO ingattano1tulajdonosait,kezel6it a telepaitesekena .szabadvezet6k-h6l6zatok
uirLn"?gi iivezet6i s6rt6 f{k, bokrok, magasabb niiv6nyzct ettevolitas6ra,
gallyazisdnakelv69z6s6re.
elkerii|6se6rdek6ben
A niiv€nyzete|t6voIit6sdraa ba|esetek6s az ,,6ramkimaradisok',
vansziiks6g.
sz6ld2007.evi Dc(xvl. t6rv6ny,valaminta villamosm0
Jelenfelhivasta villamosenergiarol
GKMszamUrendeletalapj6ntessziikkozz6sz6l612t2OO4.{X.15.)
tiaonsagirlvezeteriSt
koteles
,,Abiztons6giovezetbenlev6 f6k' bokrokegaitaz ingatlantulaidonosa(kezel6je)
el6rik."
dvezet
hat6rait
biztonsegi
haazoka szabadvezetek
iendszeresineltavolitani,
Amennyibenavezetekekbiztonsegiovezet6benazingat|anlu|ajdonosoke|egeikivSnnak
sajatmagukelv6gzik,kerjilk,hogy
fa, novenyeliavolit6st
6sa galtyaz6st,
tennifeik6resiinknek,
erteslteniaz
sziveskedjenek
c6lj6b6l
feszults6gmentesitds
ei6tt
n]unta megkezd6se
"EMASZHdl6zatiKft.-i.
Tefecentrum(helyitarifAvalhivhat6telefonszam):

0640-28-28'28

1/5meniipont

sz6ls6vezet6t6l:
ovezetdnekterjedelme
biztons6gi
Avezetekek
. Kisfesziilts6gfi(0,4kv-os)csupaszhAlozateseten:1 meter'
2,5m6ler.
. Kt!z6pfesziilis6gfi
(1-3Skv-os)h6l6zateseten:-5m6ter,illet6legbelteriileten
. Nagl*esziilts6ga(120kv-os) h6l6zatesel6n:13mdter'
illetveakkorhagyhat6
csakolyangyiimolcs-vagyegyebfatelepithet6,
Abiztonsagi
ovezetben
1,25mkisfeszgltsegnel
eseteben
niivenyzet
fa
vagy
all-apoi6ban
kifejlett
meg na uigtegrsen
"n6vleges'fesziiltseg
kdzott2 m6ternel,120 kv-on 4 m-ndliobbanannaK
nef]f-as iV
semkozelitimegazdramvezet6t
helyzeteben
legkedvez6tlenebb
Fe|hivjukatulajdonosokfigye|m€t,hogyafeszults6gmentesit6se|maradesamiatt
uek6vltkezettbilesetek6rt,kirokertfelel6ss6getnemvdllalunk'
beltll
szamitott10munkanapon
a felhivdsmegjelen6set6l
azingatlantulajdonosa
Amennyiben
'll
Kft'-vel
EMASZ
H6l6zati
az
munkanapt6l
nemjeLnti be, h6gya gallyazdstelvegzi,a
es a
kezdikmega n6v6nyzeteltevolitesdt
szakva'ilalkoz6k
.i".iooe."" iog"islz'ony6an'6116
ne
n0v6nJek
benyul6
ovezetbe
biztonsagi
a
gallyazast an'i"X etO"feO"n, hogy
6s
6lelaz
tovdbbe
szolgaltatast,
vil-limosenergia
iesi6lyeztess6k a folyamatos
vagyonbiztons6got.
azt a jogotaz EMASZHel6zaliKft reszerehogya gallyazasi
biztositiak
A fentijogszabAlyok
elv€gzesei-az.ingatlan
runtiiuior"t iiuieg.o", etvegeztesse,es amely .munke.latok
t0mikoteles'
pogarir-orvenvkonvv
(1)
alapjdn
bekezd6se
108
a
$
i;;iil;;ii";;toie)
talelhat6kaz EMASZH6l6zatiKft'
tovebbihasznosinform6ci6k
kapcsolatos
A gallyazassal
hu/gallyazas.
http://halozat.emasz.
honlapien:
EMASZH6r6zatiKft.

EMASZ
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Meghiv6
Az OstorosiVdrdskeresztTiszteletteltudada6s
meghivjaOndket,a november13.-6n17.006rakor
F6rum6ra,
megrendez6sre
keriil6Nagycsal6dosok
amelyre Szeretettel v6runk minden kedves
erdeKtooor-

A f6rum keret6bentij6koz6dni 6s t6j6koztatni
szeretn6nk a csalidokat 6rint6 mindennapi
prob16m6kr61
6s 1ehet6s6gekr6l.
Ehhezszakembereksegits6g6t
fogiuk k6mi, akik a helyszinen
megv6laszolnak
a feltettk6rd6bekre.
K6rem, r6szv6teliikkeltimogassanakbenniinket
6sv6riukk6rd6seiket
6s6szrev6teleiket!
Tisztelettel:
Balogh Erzsdbet
titkdr
Tel: 36/ 356-154

ID6SEKVILAGNAPJA
2009.
szeresseteK
az uregeKet
A reszket6kezi lszapikat
A hajlott h6ruj6 anySkat.
. ...
Adj atok nekit Szeretetet
SzenvedtekOk mitr eleget
Mert ti is leslek majddregek
S mindentmit veliik tetettek,
Azt adjakNektek is gyermekeitek
Ez6rte16rek6r1ektiteket:
Szeress6tek
az Oreseket!
dbecseyIsnan
Szeretettelkiisziintiink mindenidds-,6ssz6pkorf ostorosilakost az Id6sekVildgnapjdn.
6sBoldog
Kivinunk nagyonJ6 Eg6szs6get
Szeretetteli
Eveket!
VdrdskeresztOstorosi Alapszervezet6nek
vezet6s6ge
BaloghErzstbet
'
titkdr

Egy're tdbb csal6dbanhaszr6lnaka csecsem6
kis6gy6banl6gz6sfigyel6t,azonbanha az a
jelzi, legt<ibbennem
gyermekl6gz6skimarad6s6t
tudj6kmi a teend6.A kisgyermekes
csalddokban
el6fordulhatnakj6t6k-, vagy 6tel f6lren:yel6s6b6l
szhrmaz6 balesetek, amikor pillanatok. alatt
cselekedni
kell!
November 6-in 15 6r6t6l a R6dei Mikl6s
Miivel6d6si Hr2ban "Csecsem6-6s kisgyermekkori 61etvesz6ly
e1h6rit6sa"
cimmel bemutat6
e16ad6st
tartunk.Mindensziil6tszeretettelv6runk!
legyenek
a p6nikot
C6lunk.hogya sziil6kk6pesek
lekiizdeni6s segitenia gyermeknek,"merjenek
tennivalamit"ament6kmeg6rkez6s6ig.
Nagyobb 6rdekl6d6seset6n az el6adast6bb
alkalomb6lfog 6l1ni,ez6rt6rdmmelvenn6nk,ha
!
telefononielezr6kr6szv6telisz6nd6kukat

Dr Danai Ldszl1
*,
.LderLaJosne
Maszldhtd Bart6k Zsuzsanna
kL: 30/ 273-1526
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Sikeresvolt azAnyatejesVilignap
augusztus
29-in az Anyatejes
A V6d6n6iSzolg6Iatszervez6s6ben
keriilt megrendez6sre
Vil6gnapelnevez6sii
programa R6dei Mikl6s Miivel6d6si Hhzban.A rendezv6nyenk<isz6nt<itt6k
azokataz 6desanyiikat,akik
gyermekiiketanyatejjelt6p161tbk.
A szinesprogramsorSnktil6nbdz6bemutat6kat,el6addsokattekinthettek
megaz6rdek16d6k.
Az al6bbiakban
k6pesbesz6m
ol6tl{thatnakazesem6nyr6l.

A V6d6n6i Szolg6lategyret<ibbprogrammaijelentkezik az ostorosilakosokr6sz6re,a szeptemberfolyam6n
megrendez6sre
keriilt Baba-Mamaruhabdrzeis sikeresvolt.
A Szolg6lat a j6v6ben is tervezi megszewezni a hasonl6 jellegii programokat, annak 6rdek6ben,hogy
kdzs6giinkkismam6inakmin6l t6bb lehet6s6gelegyenismerked6sre,
tapasztalatcser6e
helyi szintenis .

Aktualitrisok.6rdekess6gek
Uj kommunikfci6s csatorna
a lakoss69szolgilatdban
2009.november6t6l
rij kommunikSci6s
csatoma
nyilik megOstoroskdzs6glak6isz6mara.
A www.
ostoros.huoldalr6l el6rhetoIesz a ..Hirlev6l"
szolg6ltatis.
Az internetese-mailcimre 6rkez6elektronikus
hirlev6lneksz6mosolyan el6nye van, ami az
eddigi meg16v6kommunik6ci6s csatorn6kat
kieg6szitvegyors6spontosinformdci6kkaltudja
e115tni
azokataz ostorosilakosokat.akik ezt a
szolgdltat6st
ig6nylik.

A havonta fix id6pontban megjelen6 Kisbir6
mellett az alkalmank6nt a hirek 6s k6zdlnival6k
siirg6ss6gefiiggv6ny6ben megjelen6elektronikus
hirlevelet a k<izs6ghonlapjrlnel€rhet6rendszeren
keresztiil lehet majd ig6nyelni. Ati egyszer
feliratkozik saj6t e-mail cim6vel a hirlev6lre
minden megjelen6s alkalmSval automatikusan
megkapjaaz intemeteskiadv6nyt eg6szenaddig,
amis nemk6ri a leiratkoz6st.

lll Helvi.kdzdrdekrjinforndcidshirlevdl
E HTMLlorm6tumT

fF"liffir;"l
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Felhivis
Ez '(iton 6rtesitjiik a kedves lakoss6got, hogy a
tavalyi nagy sikerre va16 tekintettel ism6t
ker0l a
megrendez6sre
t'B6l a gyermekek6rt"
elnevez6sii rendezv6nY.
A c61jaid6n is az Arp6d Fejedelemtagiskol6ba

jar6 gyerekek gyermeknapi rendezv6ny6nek
a mikul6sii,nneps6g,farsang
lebonyolit6sa,illetve
esmas

A bil id6pontja:2009.november27' p6ntek
6sa
Tov6bbir6szleteka lap kdvetkez6sz6m6ban
plak6tokon.
Mindenkit szeretettelv6run
Szt16iMunkak6z6ss6g

OSTOROSIKISBIRO
8. oldal

2009. oktober
!/

ra

Sporthirek

Kiiz6rdekii ktizlem6ny

Eredm6nyesostorosikarat6s
2009. okt6ber 9-10-6n keriilt megrendez6sre
Egerben a 17. SKDUN Gichin Funakoshi
ShotokanKaqateVil6gbajnoks6g940 karat6ka
(versenyz6)16szv6tel6vel.
Ezen hatalmas
versenyen
indultegyostorositanitv6nyKaranyicz
J6zsef,akiaz Arp6dFejedelem
tagiskolatanul6ja.
Az el6rt eredm6nyeit <irommel kozoljik az
alaDDlaKDan:
CsapatKATA(formagyakorlat
3 f6scsapattal):
6.hely
Egy6niKUMlTE(kiizdelem)
:
legjobb16kdz6jut6s

Viltozik a Temet6nyitva tartisa
T6j6koztatjuk
a TiszteltLakossAgot,
hogyOstoros.
k<izs6gKdztemet6je2009. okt6ber 12-t6l a
k<ivetkez6
idcipontokban
tartnyitva:
Nsponta 7 6rdt6l 18 6rdig
A M i n d e n S z e n t e kh e t 6 n a T e m e t 6 n e k
meghosszabitott
nyitvatart6salesz.

Fejleszt6sekaz,e-Magyarorsz{gPonton

( 14-166v)
Az eredm6nyeket
sajftkorcsoportj6ban
6rteel.

A R6dei Mrivel6d6si H|zban tal6lhat6 eMagyarorsz69Pont okt6bert6l rij modern
sz6mit6g6ppelb6viilt. A fejleszt6seredm6nyek6ppen
az inform6ci6spontonm6r 5 sz6miI6g6pennyilik lehetds6ge
a l6togat6knakIntemetez6sre,
digitrilisszolg6ltat6sok
ig6nybev6tel6re.
A
kcivetkez6
szolg6ltat6sok
tov6bbrais rendelkez6re
61lnak:

Ezirton szeretn6kgratul6lni tanul6juk kiv616
sporttelj
esitm6ny6hez.
Tisztelettel:
senpaiVany6
Attila I dan
edz6,azostorosicsapatvezetdje

- Nyomtat6s
- F6nym6solils
- Szkenne16s
- F6jlkezel6s
- Informatikaitan6csadris
- DigitSlisfot6szolg6itat6s,
k6pfeldolgoz6s
- Tanfolyamokszewez6se
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