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J6 hangulatbantelt az idei lddsek Napja
a
Az id6n okt6ber30-6nkeriilt megrendez6sre
R6deiMiivel6d6siH6zbanaz IdcisekNapja.A j6
hangulatu est6benyirl6 d6lut6nonszinvonalas,
a szewezlka
sokszinriprogrammalkosz6ntdtt6k
kdzs6gid6skoru1akoss696t.

Az est tov6bbi j6 hangulat6r6laz Ostorosi
Asszonyk6rus,az egri G6rdonyiG6za Szinhhz
szinmiiv6szeZAm Andrea, a zenlrol Cs6mpai
K6rolvsondoskodott.

a
Holl6 J6zsef,6s Csatiin6Ir6nke el6ad6sukkal
korl6rs irodalom egy-egy szelet6tcsemp6szt6k
bele a nap programj6ba.Az 6vod6sok6s az
Sltal6nosiskol6sokmrisora sok nagymama6s
nagypapaszem6becsaltakkonnyeketa d6lutin
folyam6n.
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Onkormrinyzatihirek
Ul6sezetta K6pvisel6Testiilet
Oktober 26-dn Ostoros K<izs690nkormdnyzat6nakK6pvisel6Testiiletesorosiil6s6ttartotta,
melynekt6m6iakrjvetkez6k
voltak.
TSrgyaland6
Napirend:
1.Besz6mol6a lejdrthat6ridejrihat6rozatokr6l
6s
ak6tiil6sk<izotttettint6zked6sekr6l
2. T 6j6koztat6az lnkormdnyzat ciklusprogramj6nakv6grehajt6s616l
3.Besz6mol6
aV6d6n6iSzolg6lat
munk5j6161

F ejlesztdsifo lyamatok :
2009. okt6ber 26-6n a CEOB.ellirinyzat terhdre
benyrijtott,6s pozitivan elbir6lt Ostoros,De6k
Ferenc utca 40-42. sz. el6tti partfal stabllizirci6
titrgyi pAlyazaI keret6ben az egyszerr kozbeszerz6sielj616stazOnkormfinyza:|.
lezbrla.
* * *

2009. okt6ber 15-6n az MVH 6.356.01.01
jogcimk6dripLlyLzatikiir5sraeik6szitettIntegriilt
K<izoss6gi
Szolg6ltat6
T6rkialakithsfu
a v onatkoz6
dokument6ci6
beadSsra
keriilt.
o61v6zati

4. Egy6bngyek,inditv6nyok:
I avaslatazIntdzm6nyfenntart6
TrirsuliisT6rsul6si
Meg6llapodSsanak
m6dositAs6ra
/Eger-Ostoros/
Javaslat,,Az OstorosK<izs6gtelepiil6siszil6rd
(kommun6lis) hullad6k5nakosszegyrijt6se6s
eftalmatlanitiisratort6n6 elsz'llithsa" thrgyi
j6vrlhagy6srira
aj6nlatt6telidokumentrici6
JavaslatBir6l6 Bizotts6gfel6llit6srira,,Ostoros
K<izs6gtelepiil6si szil6rd (kommunSlis)
hullad6k6nak<isszegyrijt6se
sra
6s 6rtalmatlanitf
tor16n6 elsz6llitrlsa" szolg6itat6sikoncesszi6
tSrgybanki irt nyi1tegyszerii kdzbeszen1sielj616s
lefoly.tat6s5hoz
Javaslataz Ostoros-Novaj-Kerecsend
6pit6siigyi
hat6sirgi-igazgalSsitrirsul6stov6bbmrik6dtet6s6re
Tdj€koztaI6a Kbt. szerintinemzeti6rt6khat6rte1
nem616kdzbeszerz6sek
elj6r6sirendj6151
Tdj6kozIaI6a Novaj-OstorosSportkdrEgyesiilet
munk6irir6l

T Sj6koztat6 az 6nkor miny zzt
gazdasigi programjrinak
(ciklusprogramj rlnak) v6grehajt{sir6l
(Kivonat)

A k6pviselci+estijletOstoros Kcizseg On-korm|nyzata 2007-2010 6v kdzdtti id6szakravonaf
koz6 programj6t a18/2007.(III.26.) sz6muhat6rozathva\hagytaj6v6,melyet 2008. 10.27-ei testiileti
iil6s6n6ttekintett6s6rt6kelt.
Mott6ja:
,,Kdzremrik6dni,tew ezni, el6k6sziteni,megval6sitani,ezami k6z<isfeladatunk6sfelel6ss6giink."
Alapc6lkittiz6seaz, hogy Ostorostelepiil6sennem
csak 1akni,hanem 61ni 6s otthont teremteni kel1.
Ehhez er6s lok6lpatri6ta kdz<iss6gre,valamint a
jogok 6s kotelezetts6gekegyiittes6rv6nyesii16s6re
van szi.iks6g.melyet az Onkorm6nyzatnak
valamennyi tev6kenys6g6vel egyiitt e16 kell
segitenie.A cdlkitriz€sel6r6s6nekfoly amatazajllk,
naoiainkbanis tarl.
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A k6pvisel6+estiilet
d<int6shoz6
munkafolyamata
folyamatosantarl. A megnrivekedettfeladatok
tett6ksziiks6gess6
a folyamatos
testiiletimunkSt,a
testiilet 67 alkalommaliil6sezett.A kialakitott
munkagyakorlat6ban
minden esetbenelegettett
irdnyit6i k6telezetts6g6nek.
A megalakul6st6l
szhmitva59rendeletet6s392hat6rozatothozotl.
jelent6sv6ltoz6sthozott
A jogalkotdsimunk6ban
az '6j jegyzo szem6lye.Fokoz6dott a jogharmoniziici6smunka, a megn6vekedett
hat6skdrdkhdza hivatal reag6l6 k6pess69e
er6sddott.A hivatal hat6s6gi6s rinkormilnyzati
iigyiratforgalma, az frdemi int6zked6si
kiitelezetts6gea kijeliilt hat6s6giint6zked6sek
meghozatal|ban az elmilt id6szakban is
niivekedett.
A polg6rmesterihivatal 6s az intbzmlnyek az
enged6lyezett
l6tsz6mkereteken
beliil litjak el a
feladataikat.Az dsszetettmunkateriiletek,<in6116
hat6skdr<ikfelk6sziilt kdtelezetts6get6s
fe1e16ss6get
v5llalni k6pes szakembereket
ig6nyelnek, melyet t<ibbs6g6benfels6fokir
k6pesit6ssel
rendelkez6
dolgoz6kkall6tunkel.
Az tj jegyz1 bel6p6s6vel
a bels6 ritszervez6sek
6s
eredm6nyek6nt
a dolgoz6inkrij munkakdrdket
ezzel jhr6 fe1el6ss6getkaptak. Ett61 egy
hat6konyabbhat6srigimunk6trem6lhetiint.
javit6s6te16segit6
Az 61etmin6s6g
int6zked6seink
tov6bbrais mindenteriiletena rendezett,6tl6that6
viszonyokra,
azig6nyeskdrnyezetkialakit6siira,
a
helyi k<izdss6gekaktivitds6ra, az innovhci6
er6sit6s6reir6n1u1tak.Emek tudhat6be, hogy
telepiil6stnkl61eksz6ma
tov6bbrais gyarapodik.
Ez a fglyzimat v6rhat6an az irj lak6park
ben6pesiil6s6vel
tov6bbfog tartani.Az elmriltegy
6vbensemlett igazi 6t1or6s
a kapcsolatit6kejobb
kihaszn6l6s5b
an. A mikrok<izri
ss6gek, a
lak6kdrzetkdzdss6gei
az dltalukmegfogalmazott
ig6nyek6s azokk<iz6smegval6sit6sa
ak6relt6r6
megold6sokat
is eredm6nyezve
lehetajdv6benif6
jelleg6neker6sit6se
ira.ny.Telepiil6siink
befogad6
a tov6bbiakban
is el6rend6c61annak6rdek6ben,
gazdas6gi
hogytelepiil6siink
erej6tszintentartsuk,
ad6er6-k6pess6ge
sz6mottev6en
ne romoljon.A
telepiil6siinkez ir nyi min6sit6seHevesmegye
telepiil6seinek6sszevet6s6ben
a felt6telek
6ltal6nos
rosszabboddsa
Az
ellen6resemvAltozotl.
els6tiz telepiil6sk<izottvagy.unk.
A c6lkihiz6sekmegval6sit6sinakigen meghat6roz6 felt6tele az, hogy a megval6sitdsukhoz
milyen m6rt6kben6s m6don lehet a forr6sokat
mesteremtenr.

I

I

Az l.6that6, hogy az |llamr finansziroz|s
irftendezSdik,sflypontjai megv6ltoznak6s ennek
eredm6nyek6ntaz <inkorm6nyzatoksajhl
bev6teleirekel1 fokozottabbant6maszkodniuk.
Ennek kezel6serendkiviil fligg att6l, hogy az
<inkormrlnyzatdolgoz6inak milyen a felk6sziilts6ge 6s a megszerzetttud6s birtok6ban a
teriiletiikh6z illesztett p6ly6zatokon milyen
m6don6s m6rt6kbentudunkmegielenni.A siker
kulcsa tov6bbra is, hogy a p|ly|zataitk mllyen
eredm6nye
ss6ggel tudnak 16szt venni a
megm6rettet6sen
azzal egyiitt, hogy sz6mos
esetbentov6bbrasincs m6d t<ibbt6matertileten
megielenniink,mert nem tartozunk a hritr6nyos
helyzetLi
telepiil6sik<irbe.
A gazdas|gtneh6zs6gekm6g ink6bb erlsitlk az
<inkorm6nyzatokegyiittmrikod6s6t.Tov6bbra is
stabilanvesztinkr6szt azokbana tdrsul6sokban,
amelyekt6l a kdz6sen e1l6tand6feladatok
megold6sa
hat6konyabb6s gazdas69osabb
re6lisanv6rhat6.Ezekk<iziilis az Egri Kist6rs6g
T<jbbc6lriT6rsulisa (EKTcT) az a szervezet,
amelyben12feladatot15tunkel azegyiittmiikdd6s
keretei k<iz<itt.E16k6szit6salatt van a
jelz6rendszeresszo1g61at,
valamint. a csal6di
napk<izis
szolg6lathelyibevezet6se
is.Uj feladatot
jelent telepiil6siink szrlm6ra a RegionSlis
Hullad6kgazdSlkod6siT6rsul6sbanv6gzett
munk6nk, az|Ital, hogy a kommun6lis
hullad6kb6ny6nkbezhrtsAt k6vet6en az
6nkorm6nyzatnakjelent6s nagys6grendii
rekultiv6ci6sprogramot kell el6k6szitenie6s
megval6sitania.
A glob5lis v61s6g hatSsa meg|llitotta az
iinkorm6nyzat nagyl6pt6kri munkahely'teremt6
fejleszt6si elk6pzel6seinekmegval6sit6s6t.A
jelenlegip6nziigyihelyzetmiatta nagybefektet6k
befektet6siszrlnd6kaelbizonl'talanodolt,ezert
6tmenetileg, ma m6g meghathrozhatatlan
id6tartamramegiilt az id6sek aparhlan otthona,
az extr6m sportcsamok, valamint a h6forrds
programja.
megnyit6s6nak
kriz<isen
el6k6szitett
Ez a ciklusprogram eg6sz6re alapvet6en
befoly6ssal
van.
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Sikeres p6ly6zat eredm6nyek6nta vizthroz6
rekonstrukci6ja
viirhat6anm6gismegval6sithat6
lesz.
Az elmrilt egy 6vben v6l1a1tc6lkitiiz6seinkkel
<isszhangbantovribbi 6 p6ly6zat kefilt
kidolgoz6sra
6sbenyirjt6sra.
Ezeka piiy|zataink
eis6sorbana kozszolgSltatdsok
felt6teleineka
javitds(tt
ctlozzdk.Az 6nkormiinyzat
alakul6iil6se
6ta risszess6g6ben
23 piiytzatot dolgoztunkki,
ezzel is igazolva, hogy k6pes a d<int6shoz6
dnkormiinyzat 6s munkaszerezete igazodni a
fo116steremt6suj lehet6s6geihez.T6bb
int6zm6nyiink vonatkoz6siibant6bbsz<iris
p|lydzfink. P6ld6ul Ovoda, Alapszolg6ltat6si
Kdzpoht,melyekezidriigsikertelenek
voltak.
A fentiek ellen6rekijelenthet6,hogy Ostoros
k6zs6g lakossrlgrlnak
kdz6s 61etenem lett
k<innyebb6s a gazdrilkodrisban
l6v6 fesziilts6gekben
ajtiv6bensemviirhat6enyhiil6s.
Fejleszt6si
elk6pzel6sek:
Az elfogadottstrat6giaic6lok mentdnhaladtaz
onkorm6nyzati
v6grehajt6s.
BefejeztiikaCsabavez6rft rekonstrukci6j6t.
Aberuh6z6s
osszk<ilts6ge:
brutt620.01'7
ezerFt.
A Honv6d-AranyJ6nos-R6k6cziutak 6s
busz<jb16k
rekonstrukci6s
p6ly6zata
sikerrelj 6rt.A
tiimogat6si szerz6d6s al6ir6sra keriilt. A
k<izbeszerz6sie1jrlr6s el6k6szit6si munk6i
elindultak. A program fizikai megval6sit6sa
6tcsirszik2010.
6we.
Aberuh6z6s
osszk<i1ts6se:
brutt677.053ezerFt.

A Sz6passzonyvolgy riti Csincsa-meder 6s a
G u h i n - v o l g y b e nh u z o d 6 N y u g a t i 0 V - r l r o k
(felszini vizelvezet(5-rendszer) rekonstrukci6s
piiyivattnkaz els6elbir6l6siszakaszontuljutott. A
d6nt6shoz6k a t6mogat6st megit6l6 jognyilatkozata alapjdn re6lis es6ly van arta, hogy m6g az
id6n a t6mogat6siszerzcid6s
al6ir6srakeriilhessen.
Ennek megl6te eseten a program fizikai
megval6sit6sa
a 2010.6we to16dik6t.
Aberuhilz6stisszkolts6ge:brutt6 76.428ezerFt.
A temet6bels6 irthii6zatSnakki6pit6s6re,a kerit6s
6s a megl6v6 ravataloz6 fehijit6srlra sz6l6
LEADER-es p6lyiLzatunk elutasitiist kapott.
Jelenleg ilyen tartalmir pLlyizati c6lteriilet nem
keriilt ism6teltenkiir5sra, ez6rt a megval6sit6sban
visszakell t6miink az alap-koncepci6hoz,
melyben
a lakoss69 6s az <inkorm6nyzat egyiittes
szerepv6llal5srival val6sulhat meg a bels6
tith6l6zatfej1eszt6s.
A vid6kfejleszt6si programban el6k6szitett, a
Templomt6r-,,K5vitg6" j6rda6pit6s6srij ravataloz6
6piilet l6tesit6s6re vonatkoz6 piiy|zattnk, bdr
tartalmilag megfelelt, de forriis hi6ny6ban
t6mogat6stnemkapott.Ac6lteriilet kiir6saeset6na
p ily inat ismbteltenb enyujt6srakeriil.
Az 6vodafejlesztlsipSlyinati programaz elbirii|s
uto1s6 szakasz6bankerillt elutasitiisra. A
finanszirozhat6s6g szempontj6b6l tartal6klistes
pozici6 sok6igtartotta 6letbena programot.V6giil
forr6s hiany6ban elutasit6stkapott. A c6lteriilet
ism6telt kiir6sa eset6n az 'nkormhnyzat a
pilyinathtbenyijtja.
Az ONO 6s a Polg6rmesteri Hivatal akad6lymentesit6si programj6t befejeztiik. A beruhinds
osszkdlts6ge:
- ONo brutt6:.+43 ezerFt
- Polg6rmesteriHivatal brutt64. 100ezerFt.
Az Alapszolg|ltat6siKdzpont bdvit6s6reir6nyul6
p lydza|'nk tartalmi megfelel6s ellen6re forriis
hi|nyttban elutasitestkapott. A c6lteriilet ism6telt
kiirisa eset6n az onkormdnvzat a r.ill-v|za1ot
benyujtja.
A szoci6lis 6s kdzoss6gi szolgSltatdsokhozzitf6r6s6t el6segit6 kisbusz beszerz6s6rekiirt
p(t\y(tzattrft sikeresen megval6sult. Az elnyerl
t6mogatSseredm6nyek6ntkdzbeszerz6sielj6r5st
k6vet6ena g6pjiirmri beszerz6se
megtoft6ntA s6okocsibeszeu6si6ra:10.097ezerFtvolt.
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A j6tsz6tereink rekonstrukci6s feladatainak
rdszbeni elv6gz6s6re kimunkSlt p6ly6zatwk
t6mogatastnyert.A programotsikenel lez5rtuk.A
jritsz6terek iit6scsillapit6 feliileteinek fehijit6s6t
elv6geztiik.
Ardforditiis osszege:brutt6 250 ezerFt volt.
A Honv6d u. 51-53. patlfalszakasz rehabilit6ci6j5ra vis maior pLlyinatot dolgoztunk ki. A
p|lydzat befogad6st 6s t6mogatrlst nyert. A
programmegval6sult.
T6mogatfsi inzenzit6s:60 Vo.
Aberuhriz6s
dsszkdlts6ge:
10.358ezerFt.
A Honvedu. 55. partlalstabilizdci6s
munkdinak
elv6gz6se6rdek6benp6lyizat keriilt kidolgoz6sra.
A phlydzat befogad6st 6s t5mogat6st nyert. A
p arlf al stabllizici 6spro gram elv6gz6srekenilt.
T6mogatiisiinzenzitits:60 o/o.
Aberuh6z6sdsszk6lts6ge:8.480ezerFt.
Ostorosk<lzs696let6benaHonv6d 1.25-2'/ . szhmit
ingatlanokniil az eddigi legnagyobb partfalszakad6skcivetkezett be. A vis maior helyzet
felsziimol6s6hoz benyirjtott prily6zat sikerrel
zdnl]t 6s a program t6mogat6st kapott. A
vesz6lyhelyzet fe1sz6mol6s5t elvegeztlJk, az
risszefiigg6nagytiimlalat sikeresenmeg6pitettrik.
Temogatiisiinzenzit6s:60 ok.
A beruhazas
dsszkdltsese:
10.397ezerFt.
Az Egri riti lak6park beruh6z6st programja
befejez6ddtt.Az ingatlanok6rt6kesitdsifolyamata
e1indu1t.
A Miivel6d6si Hdz itt6pit6siprogramj6t sikeresen
elinditothrk. A k6tfordul6s p|lyLzati rendszerben
az elsS fordul6ban az Integr|lt Koz6ss6gi
SzolgSltat6T6r (IKSZT) cimet elnyertiik. E cim
birtokosainak van lehet6s6gea m6sodik fordul6ban a v6gs6 6t6pit6si p\lydzat benyirjt6siira,
melynek az onkorminyzat eleget tett. Az 6t6pit6s
tilmogat6smegl6teeset6n,20l0.6vi feladatlehet.
Elv6gz6sre keriilt a hat6lyos rendez6si 6s
szabiiyozhsi terv egys6gesszerkezetbetort6n6
fogla16sa, illetve a Feny6 riti tcimbbels6
szab ly ozttsitewe. 20 10. 6vbenfedezetbiaositisa
mellett indokolt elinditani az ART telies kdni
feliilvizse6lat6t.

Az 6nkorm6nyzati ddnt6snek megfelel6en az
OllE-program 1e61lit6s6t
krivet6ennem tal61tunk
eredm6nyes megold6st a sportol6si felt6telek
javit6s6ra. Erre a jtiv6ben csak p|lyhzati
lehet6s6gek kihaszn6l6sa eset6n nyilhat m6d.
l 6nyeges v|ltozdst hozott Novaj 6s Ostoros
Onkorm6nyzatrinak egyrittmrik6d6se a Novaji
Sportkor-Egyesiiletkapcs6n.Rem6nyeinkszerint
ez a fizi6 nemcsak az egyesiilet gazd|lkodbsht
tette stabilabb6, hanem az ostorosi fiatalok
szttmira is itjabb lehet6s6getkindLla versenysporlhozval6 kapcsol6drlsra.
Az |ltalinos iskola reformpedag6giai m6dszerekhez t6rt6n<i 6t6pit6se t<ibb szakaszban
t<jd6nhet. Az int6zm6ny teljes kdni akad6lymentesit6s6re,
tantermekdsszenyit6s6ra,
funtci6k
6trendez6s6re piiyiuat kertil benyirjt6sra. Az
6piilet teljes k<ini 6t6pit6s6hez, valamint
tomateremmelval6 b6vit6s6hezt ovibbi ofiv inati
lehetcis6gekre
es jelentos nagysdgrendiifedezet
biztosit6s6raleszsziiks69.
Osszess6g6ben
a ciklusprogram 6rt6kel6s6velaz
6llapithat6 meg, hogy a gazdaslgi program
c6lkitriz6seihelyt6ll6ak 6s szakmai ir6nyuk j6. A
kittizott programok tobbs6ge m6ra m6r
megval6sult, illetve megval6sulSsukfolyamatba
helyez6d6tt.
A mindemapjainkat 6that6 v6ls6g hat6sak6nta
nagy beruh6z6siprogramjainkkdziil re6lisannem
sz6molhatunk az apafiman otthon, az extr6m
sportcsamok,valamint a h<iforr6smegnyitiisdval
cisszefiigg6 beruh6z6sok 6rdemi megval6sulriLs5val.Bhr ezen fejleszt6sek biztositott6k
volna a munkahelyteremt6s c6lkittiz6seinek
megva16sit6s6t,de a fent emlitett kdriilm6nyek
miatt nagyon nagy val6sziniis6ggelezen c6lokat
nemtudjuk megval6sitani.
Mindezekkel egyiitt a gazdas|gi program 6s
ciklusprogram c6lkitiiz6sei csak akkor 6,saz|ltal
6rhet6k el, illetve keriilhetiink kdzelebb a
megval6sit6sukh
oz, ha a p6ly |zatainkatsikeresen
menedzseljiik, a kapcsolati t6k6nket jobban
kihaszniljuk, a lakoss69ot hat6konyabban
mozg6sitjuk, tlle|'re az egys6gesdntorm6nyzati
6sk6pvisel6testtiletimunk6ttov6bbfoly'tatjuk.
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Kiinnyebb hivatali iigyint6z6s
az Internet segits6g6vel

Kihelyez6sre kertlt
a SzentIstvin Park hdzirendje

B6viil6 tartalommal szolg6lja az ostorosi
lakosokat az k6zs6g honlapja. A Polg6rmesteri
Hivatalban tdrt6n6 iigyint6z6sek nyomtaffenyai
folyamatosant6lt6dnek fel az intemetes oldalra
elektronikus forrn6ban. Az iigyint6z6s megk6nnyit6se 6rdek6ben a Hivatalban dolgoz6
kol16g6k el6rhet6s6geit,illetve szakteriileteit is
megtalilhatjik az 6rdekl6d6k. A jtiv<iben a
torv6nyi el5ir6soknakmegfelelcienfolyamatosan
b6viilni fog Ostoros hivatalos honlapja, az
6nkorm6nyzati dokumentumok, valaminr az
iigyint6z6shez kapcso16d6 tov6bbi anyagok
rdvidesensz6lesktirben lesznekmegtal6lhat6aka
weboldalon.

A Park bej6rat6n6l a kedves Litogat6k egy rij
figyelemfelkelt<i t6b16valtalilkozhatnak s6tSjuk
sor6n. Az Onkorm6nyzat sz6nddka a hhzitend
megalkotiis6val6s kihelyez6s6velels6dlegesenaz
volt, hogy a viszonylag fiata1k<izteriiletkialakitott
rendj6t, sz6ps6g6t min6l tovitbb megStizze a
lakoss69segits6g6ve1.
Az ostorosi SzentIstv6n park h5zirendj6nekc61ja,
hogy meghat6rozzaP arkban tartozkod6szem6lyek
egym6s k6zotti magatartris6t6s azokal az alapvetl
szab|lyokat, melyek a kultur6lt szabadidos
tev6kenys6gmagas szinvonalon t<irt€n<iv6gz6se
6rdek6benelengedhetetlen.
Tov6bb6 el6irja a Szent Istv6n Park rendeltet6sszerii haszn|latir a, iilaghnak me96rz6s6re,
biztons6gos iizemeltet6s6re szolg616 m6s
szabdlyokbannem rdgzitettkdvetelm6nyeket.

t@

A kozelj6v6bena kdvetkez6 szakteriiletek
lesznek
nyomtatv6nyai
kapcsol6d6
iigyint6z6shez
ahonlapon:
el6rhet<iek
Okmfnyiigyek
- anyak<inyviiigyek
- lak6helybejelent6ssel
kapcsolatos
iigyek
Igazgatfsi iigyek
- kereskedelmi,
iigyek
idegenforgalmi
- hat6s6gibizonyitv6nyokkiadiisa
- hagyat6kie1j6r6s
Adriiigyek
f,pit6shat6sigiiigyek
Szocidlisiigyek

A Park tertilete csak rendeltet6s6nekmegfeleloen
haszn6lhat6.A SzentIstv6n Park haszn6l6janem
s6rthet meg vonatkoz6 hatSlyos jogszab6lyi
elciir6sokat,rendelkez6seket,illetve jelen H6zirendbenfo slalt szab6lyokat.
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Aktualitr{sok.6rdekess6sek
Hagyominyok 6sgaszronomia
"Aki Mdrton napon lib6t nem eszik,
eg6sz6ven6t 6hezik"
Valamikor a M6rton-nap az 66v uto1s6
munkaiinnep6nek sziimitott. Ezen a napon
orsz6gszertelakomiikat rendeztek, hogy eg6sz
esztendoberr
boven ihassanak.
Ugy
ehessenek.
hitt6k, hogy min6l t<jbbetisznak,anndltobb er6t 6s
eg6szs6getisznak magukba. 'Aki M6rton napon
lib6t nem eszik,eg6sz6ven ti 6hezik'- tartott6k.
N dp szoktis ok, h agy omdnyok
November 1l-e egykor h6laad6 iinnep volt, s
sziimosn6phit 6s szok6skapcsol6dotthozzri.Ez a
nap volt a gazdasigi €v zdri'sa,s ekkor adtakhel6t
az rij term6s6rtis. Ekkora mrir a trim<jttlib6kat is le
Iehetett vrigni, s az emberek m6r a t6lre, a
diszn6torokra k6sziil6dtek. A n6phagyom6ny
szerint ezen a napon esik rendszerintel6sz<irh6.
Szent M6rlont a borok bir6jiinak szokt6k tartani,
ugyanisezena napon ihat6 eliszor az fjbor: 'mire
Mrlfton meg6rkezett,mindenmustm6r borr6 6rett'.
Emellett sz6mos mesfigyel6s is lartozolt ehhez
a naphoz,p6ld6ul hogy a
Miirton-napralev6gott hid
csontjrib6lj6solni lehet a
v6rhat6 t6li id6j 6rrist,
ugyanis ha. a csontok
feh6rek,akkor havast6lre
sz6mithatunk,ha viszont
bamrik, akkor s6ros t6l a
legval6sziniibb.
Mdrton dsa ludak

A l q
keriilt
a luda
akart6k
azonbana
ludak 6lj
nyasok

g6sukkai,
d

tak, s e16ru1 M6rton
rejtekhelyet.

+a--*'
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Mdrton -n api gasztron 6mia
Kedvelt 6tel volt egykor M6rton-napjin a liba
csontos r6szeib51k6sziilt hrisleves,a ludask6sa,
vagy a tolt6tt libanyak 6slibam6j.
Az els6 Mrirton-napi libaev6sr<!l s2616 irrisos
besz6mo161171-b6l szirnazlk. Ez az idoszak,
vagyis M6rton napjajelentettea paraszti6v v6g6I,
amikor a csel6dek megkapt6k 6ves b6riiket, 6s
r6ad6snakegy lib6t is.
A liba igazi diszvacsora,melynek elk6szit6sesok
idtibe telik, cser6beazonbannagyon laktat6. Az
6llat minden r6sz6t felhaszn61j6ka kiildnbdzci
fog6sok k6szit6s6hez. Sv6dorsz6gban nagy
hagyom6nyavan a M6r1on-napilakom6nak,s itt a
liba minden r6sze felhasznSl6sra
keriil az iinneoi
meniisorelk6szit6sesor5n.
A bor kapcsol6drlsaa hagyom6nyokhozhasonl6
szerencs6segybees6skcivetkezm6nye.Azt nem
tudjuk ugyan,hogy SzentM6rlon szerette-ee bort
vagy sem, de a hal6l6r6l val6 megeml6kez6s
egybeesett foldiink 6szaki f6ltek6j6n az ijbor
sziilet6s6vel. November elejln palackozzik a
Portugiesert, Beaujolais-t 6s minden egy6b
els<lnekmagdLtkifon6 bort. Az rijbor tiszteletet
Szent M6rton napjiival a n6phagyomdnyk6tdtte
egybe, <isszekapcsolva
a szent hal6liit 6s a bor
szi.ilet6s6t.
a megeml6kez6st
€saz [innepet.
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Kulturflis hirek
Megfjul5ban a.Falu TV
Mint az bizonyitra kedves ndzoink 6szrevetl6k az
elmirlt hetekbena szok6soscsiitdrloki ad6snapon
fj stilusiL,r<lvid6sszedllit6sokkertiltek az ostorosi
Falu Tv ad6s6ba.A Falu TV miisorstruktura
vdltoz6sdnakels6 jelei mutatkoznak meg a m5r
digitrilisanekifllitott 6s vfgott aiiyagok vetit6s6n.
K6t fiatalember Kakuk Tibor 6s Ab6czki Attila,
mint a Falu TV rij munkatrirsai igyekeznek az
aktualitrlsokat 6s 6rdekess6geketfelfedezni a
kozs6g 6let6ben, 6s mint szerkesztett anyagot
kozz6 tenni a falu lak6inak szdmhra.A k6pfjstig
szerkeszt6s6ntovdbbra is Moln6r Lajos
munkdlkodik, illetve a rendezv6nyek, egy6b
esem6nvekooeratSreezekut6nis SzuromiLiiszl6.

Sz6nd6kunkminden olyan t6m6t megjeleniteni6s
miisorr6 form6lni, ami Ostoros6let6benfontosnak
tekinthet6, illetve azokat az esem6nyeket is
meg<ir<ikiteni,amelyek l6nyegeseklehetnek egyegy korosztrllynak, csoportnak, 6rdekl6d6si
kdmek. K6rjiik On<iket,hogy amennyibenotletiik,
vagy k6r6siik van egy-egy esem€nyr6gzit6s6re,
esetleg a mtisorstrukturaval kapcsolatban van
6szre-v6teliik, azt a Rddei Miivel<id6si H6z
e l 6 r h e t 6 s 6 g e i n( T e l . : 3 6 1 4 5 6 - 9 2 8 ,e - m a i l :
info@ostorosmuvhaz.hu) legyenek szivesek
fel6nk k6zolni. Rem6ljiik a jov6ben a Falu Tv
egyrejobban az On<jk6rdekeit,6rdekl6d6sdtfogja
szols6lni.
D6rAttila
fciszerkeszt6
ID
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