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1 helyezett:

alkalommal keriilt megrendez6srea Hagyo-

Viiriisboros6zpiirkdlt GidorosKdzseg

meny6rz6esGasztron6miaiNap a H6siik ter6n.

csapata

A rendezveny kiildnlegess€get adta, hogy

2. Helyezett:

testv6rtelepiil6siink Lemh€ny deleg6ci6ja
eredeti erd6lyi kiirtdskaldcs siit€s6vel 6s

KecskeraguOstorosiVtii;skereszt2. csapata
3. helyezett:

k6stoltatAsdvalkedveskedetta helyieknek.AIL

Agyasleves
tomAval LemlenyKdzs6g

Ostorosi Asszonyk6rus Tal6lkoz6n reztvev6

csapata

n6pdalkiirijk

Knldndij:
Siilt vadmalacOsloros-No\,aj
VadeszArsasdg

szinvonalas produkci6ikkal

emeltek a d6lut6ni program szinvonalet. A
novaji. andomaklelyai.egersz6ldti.egrr ds
ostorosi asszonykoru
s lagjai soks/inii
n6pdalcsokot adtak el6 a miifaj kedvel6ien

A d i j a z o t l a k n agkr a t u 1 6 l u nak j d \ d d \ i
versenyhez
pedigj6 felk6szii16st
kivrinunk!

iiriim6re.
A rendezvenynap kereteben az id6n mejus 9-6n
szombaton keriilt

megreldez€sre ism6t az

Ostorosi F6z6verseny.A 13 benevezettcsapat
sokf6le finomsAggal hozta Dehez helyzetbe a
diint€shoz6 zsiirit. A nagy gonddal 6s
szakertelemmel elkeszitett 6tkek kiiziil

az

al6bbiak keriiltek dijaz6sra:
a
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ID

hirek
iil6sezetta K6pvisel6Testiilet
Aprilis 27-enOsloro!Kii/seg Onkormanyzatenak K6pvisel6 Testiilete soros iil6set
tartotta,melynektem6i
akijvetkez6kvoltakt.
Beszdmol6
a le.jdthatdridejiihaterozatoh6l
6sa ket iil6skiiz6tltettint6zkedesekr6l
2.
Javaslat
azOnkorminyzat2008.6vi
kcilts6gvet6s6nek
m6dosit6s6ra
3.
Az Onkomenyzat2008.6vi kciltsegvetesr
megtirgyalrsa
beszrimol6j6nak
jelentessel
(kiin1'wizsgdl6i
egyiitt)
4.
Rendelettenezet
a k6ztediletek
clncvez6s6nck
szab6lyair6l
5.
RendeletteNezet
a szocidlis16szorultsigt6l
fiigg66stemeszetben
nyujtottellatasokr6l
(Xl.28.) sz.rendelet
sz6l69/199'7.
m6dosit6s616l
6.
Kdzpont
Beszemol6
azAlapszolgdltatasi
2008.6vi munk6jer6l6sa fejlesztes6rc
vonatkoz6clk6pzcl6sekr6l
'7.
Beszemol6
azOnkom1nyzat2009.evl
6tmenetigazd6lkod6srl6l
8.
ellenrirz6si
Jcvaslat
a 2008.6\ i dsszeloglalo
jelent6selfogadrisrra
EgyeougyeK.InorrvanyoK
- Javaslat
Hivatalban
a PolgArmesteri
Igazgatesi
sziinetbevezet6sdre
- Javaslat
a Falugyiil6sid6pontjAnak
meghat6roz6s6ra
- A Novaj-Ostoros
SportEgyesiiletelnijk6nek
kezdemenyezese
- Javaslat
a Lenhenyitestvertelepiiles
k6ztei alkot6sra
szimaraadominyozand6
- Javaslat
a Lcrni6nyidclcgici6programjdrc

Indulhat az ostorosi6slemh6nyidirkok
csereprogramla
A m6jus8-rn megtartottLemh6ny6s Ostoros
Kijzs6gekK6pvisel6Testiiletikijzds iil6sen
l6nyeges
k6rd6sekben
ddntdfteka k6ttelepiiles
vezet6i-

Meg az idei 6vben megval6sul a k6t kdzs6g
kdzd i diikcsereprogram elsd lipdse.
amelybena lemh6nyi 6s az ostorosi diekoknak
is lehet6s6giik ad6dik az iskolai csereprogramban val6 r6szvetelre. A lcmhdnyi
deleg6ci6k6pviselet6benJ6nakiJol6n igazgat6
asszony meghivta az ostorosi diiikokat
augusztus h6napban szervezendd t6borba,
Lemh6nybe. V6laszul Vecseri S6ndor
Tagiskola vezet6 is felvetette a lemhenyi
d i d k o k f o g a d d s 6 n a kl e h e t 6 s e g e l e z 6 \
jfniusdban. Remdlhet6leg hagyoman]tcremt6
lesz az idci csereiidiiltet6si program, az
dnkormanyzatokkifejezett c6lja, hogy a diakok
jutalmazdsdul a krivetkeztj evekben is a
csereidiil6slehet6s6g6tajdnlj6kfel.
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2009.TUNIUS7-RE
KTT'6ZTF. AZ EUR6PAI PARI.AMENT

vAr.ASZTLsLT
TAGJATNAK
A v.ilasztopok:ilok a DeljegF€kbe t6n€nt fds€teliikr6l
2009. iprilis 10-ig
6rtesit€st tapoali
A o*jegp;l
2009. ,prilis 8-tdl dprilis 15-ig
megtek;thet6 a golgtrnetteri hiqetrlbd
A szahzis
A r;lAsztdrorc,{a

6.00 dr.itdl 19.00 dr:iig tart.
szE En€ss'\, L{K6HELlrii\ szAv.r4r$.

A szavrzrs *|Pii ldr6h€b6t6l tircl l6s6 1.i.lxszt6polgir - k6reln&e - belftjldatn
igizoliss, , Liilfdld6n a Megyr Kdzdrsasig Dxgrtitr€rr6getu €s f6konzuLin$air
dhirja Ie szarrzreil
Ignolis k;adisat aiarrott ls6lbeo
2009. jdnius 2-ig,
sz€Dairsen qgr nsghataln^zoft injSr
2009. i{nius 5-6a 16.00 6iiig,
\iel6 feh6telt
x L.de6pvis€l€ril$jec#kb€
2009. mdjus 22-tu 16.00 6r:iig
lehet k6.si a irt5hd-v szsiot et;k€s jegF6t6l.
A e&sztisoo listit ajinloi
2009. ftiius 8-ig
ej^d6szels6myd leh€t, olelyet a las:t5polgirok az 6nesit6Td egt.iitt
kapn.k m€: Egy vdlasx6polgi! egl lisrlt xjiDlbxt.
oo, r{last6polRir aiidis3 sziik€ges.
.{ lista;t(rishoz lgg.fibb
"0
Reszlerestij6koztetis&t , polg:{rmesteri hn'at.ibat] 'nikrtd6 lilalztiisi 1!od;hoz
fordulhat.
VAlosttasi lroda
\anfiralasztas.hu
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Kiiz6rdekiikiizlem6ny
Ostoros Kiizseg Helyi Vrilaszt6si Irod6ja
tej6koztatjaa V6laszt6polgdrokat
a kiivetkez6kr6l:
A MagyarKdztdrsasrig
Elndke4312009.(lll.
26.) KE sz. haldro/aldval
2009.junrus7-ere.
vasAmapratiizl.e k1 az Eur6pai Parlament
tagjainal\dlas,,r6s6l.
A.zavazds2004junius
7-6n6.006rAt61
I 9.006riig tart.
A/on vilaszt6polgiirok.
akikncka lakcimea
lakcimbejelent6sre
vonatko26jogszab6lyok
6rtelm6bencsak az adott telepiil6sn6v
megnevoz6set
tafialmazza,
tovirbb|a szayaz\s
napj6n MagyarorszAgon,
de nem a lak6helyiikijn tarro,,kodo.igazoldssa
I szavazo
velaszt6polg6rok
Ostorosona R6dei Mikl6s
Miivel<iddsiHdz 6piilet6benkialakitott 001.
\,,amu(KULTURIAl clnercz6sii)
szavazokdrben szavMhatnak,melynek cimet 3326
Ostoros,SzentIstvanter2.
A velaszt6polgerokn6vjegyz6kbetiirt6rt
felveteliik16l2009. 6prilis lO-ig kapnak
6rlesit€st.
Az ostorosin6vjegyz6k2009. dprilis 8-t6l
6 p r r l r sl 5 - e n 1 0 . 0 0o r d i g r e k i n l h e tm
d eg
munkaid6bena Helyi Valasztesi Iroda
vezet6jen6l.
A nc!Je$zelbdl\ alo kihagyris.
illeuileg
r<irles.
vagy a nevjegyz6kbe
val6 felv6telmiatt 2009.
6prilis 8-t6l riprilis l5-6n 16,006r6ig lehet
kifogdst benyijtani a PolgiirmesteriHivatal
Ostoros,H6sttktere4. szilmalatti 6piletenek
n6pess69
nyilvantart6
irod6j6ban.

Amennyiben a velaszt6polgdr a szavazis
napj6nnem a lak6helyen.
de Vaglarorsziigon
tart6zkodik, igazoliissal szd\azhaI. A,z
igazolAstszem6lyesen,vagy meghatalmazottja
rltj6n 2009. jirnius 5-6n 16.00 6r6ig k6rheti a
lak6helye szerinti valasztdsiiroda vezet6jetdl:
Ostoroson a Polgimested Hivatal Ostoros,
H6s6k tere 4. sz. alatti 6piilet6ben.Ajdnlott
levdlben ugyanezena cimen k6rhet6 igazoliis
igy, hogy az legk6s6bb 2009. jtnius 2-ig
beerkezzen.

A szava,zAsnapjAn kiilftjlddn tart6zkod6
vdlaszt6polgrir a Magyar Kiiztarsasag nagykdvctsig6n, vagy f6konzul6tus6n szavazhat,
amennyibcn 2009. m6jus 22-ig kerte
szemelyesen, vagy neghatalmazottja irtjiin,
illel6leg le\elben mijus 22-en 10.00 orriig
be6rkez6leg a kiilkepviseleti n6vjegyz6kbe
val6 felv6tel6t.A ktilkepviseleti n6vjegyzekbe
va16 felv6telt Ostoroson a Polgirmesteri
Hivatal Ostoros, H6sdk tere 4. sz. alatti
6piilet6bcna Helyi VrilasztrisiIroda vezet6j6t6l
lehetk6mi.
A mozgisukban getolt valaszt6polgerokcsak
irAsban k6rhetik a helyi velasztesi irodat6l a
1J26Osloros.Hdstjklcre4. citnenmozg6uma
biztositasdt 2009. jinius 5-ig be€rkez6leg,
illetrileg a szavaziisnapjdn a szavazalsziimlel6
bizottsegt6l. A szavazatsziim1616bizottsdg
cime az 6rtesit6n szerepki szavaz6helyis6g
cim6velazonos.
A vAlaszt6ssal
kapcsolatostov6bbi inform6ci6k
talilhat6k

a www.valasztas.hu internetes

oldalon, valamint a vAlasztesiiroda, illet6leg a
valasztiisiinformdci6sszolg6lat(3326 Ostoros,
H6sdktere4.) telefonszrimdn:356-010.
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T6jekoztat{s
a 2009.jinius 7-6rekitiiztift Eur6pai
Parlamenttagiainakvilasztdsir6l
- helyi szavaz6kiiritkrdl
VasasAgostonnd-mint Osloros Kdzsdg
Jegyz6jetej6koztatoma Kiizs6g Lakossrg6t,
hogy OstorcsKijzsegben3 (hiirom)szavaz6kdr
keriilt kialakit6sra.Az al6bbiakbankiiz6ljiik az
egyes szavazokitrtjlcimdt 6s a szavazokttriikhiiz tarto26utc6klistAjdt.
001.sz.szavaz6kdr
Cime:R6deiMikl6s Miivel6d6siHrizOstoros,
SzentIstvrnt6r2. KULIURHAZ
AranyJ6nosutca
ArpAdvezerutca
BethlenG6borutca
Bomemissza
Gergelyit
CeceiEvautca
Csabavezerutca
DeiikFerencutca
Dob6Istvenutca
G6rdonyiG€zautca
Honvedutca
H6siiktere
Iskolautca
Istv6nkirrilyutca
Liget utca
MekcheyIstvanut
Nag).vdlgyutca
IL Rik6czi Ferencutca
Szelel6part
Szentlstviin t6r
Sz6passzon,'vijlgy
utca

Cime:R6deiMikl6s Miivel6ddsiHiz Ostoros,
SzentIstvan tEr 2. KULTURHAZ KLUBHELYISEG
AkAcfautca
DamjanichJ6nosutca
D6zsaGy6rgyutca
Gr6naySandorutca
HunyadiM6ty6sutca
KossuthLajoster
KossuthLajosutca
R6zsautca
Szegfliutca
52616utca
Sziiretutca
Tulipanutca
Vincellerutca
003.sz.szavaz6kiir
Cime:NaDktiziotthonos
OvodaOstoros.Szent
lstvent6r 1.
Ady Endreutca
Egn rit
Egri nti hk6park
Feny6utca
Hersfautca
KoddiyZoltanutca
Mez6kiivesdi
it
Pet6fiSdndortt

tru"n*ttt':"::,

OstorosKiizs6g Helyi V6lasztrlsiIrodaja a
v6laszt6sieljdrdsr6l
szol61q97.evrC. tdrvdny
38. $ (1) bekezd6sc.) pontja, valamint a
vrilasztr4sieljrirrisr6l s2616 tiirvenynek a
nepszavaz6son..tdrt6n<i
v6grehajt6s6r6l
sz6l6
5/2008.(1.22.)
OTM rendeletalapj6nazal6bbi
informAci6kat
teszikdzze:
OstorosKitzsegHelyi V6laszt6sitroddjinak
jegyz6telefon:356vezetdje:
VasasAgostonn€
010
OstorosKdzsegV,laszlesiTrodijdnalcimel
3326Ostoros,
H6s6ktere4.
N6vjegyz6kkel, igazol6ssal6s kiilkepviseleti
szavaz6ssalkapcsolatosiigyekben: 3326
Ostoros,
H6sitktere4.
A helyi v6laszt6si inform6ci6s szolgalat
telefonszrima:
356-0I 0
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Oktatis, ifirfisig
Ujra itt a Gyereknap!
A Dr Kemdny Fercnc Alltalanos Iskola
Ostorosi tagiskol6jAnakSzii16i Munkakitziiss6ge2009.05.29-en A 6rai kezdettel
Gyereknapotrendez,azitt tanul6gyerekeknek.

Korszerii szimit6g6peken gyakorolhatnak
az iiltaliinos iskol6sok Ostoroson
Az egd Andfassy Kdzgazdas6gi Szakkiizdpiskola 6s az Ostorosi Onkormrinyzatsegit
seg6veltdbb modem sz6mit6g6ppelbtiviilt az
oslorosi6ltaldnosiskolasTemit6eeDterm(.

Kiildnbiiz6 tartalmaselfoglalts6gokkalkedveskediinkadidkoknak.
l4 6dt6l:
- fazekas,kdzmiives
foglalkoziis
- katonaibemutat6
- ij szat
- arcfest€s
15.30-t6l:
- ugrdl6v6rak
fel6llit6sa
- karate,hipp-happ
tinc bemutat6
-jAt6kosvet6lked6k
- vattacukot pattogatottkukorica,iidit6
kaphat6.
l8-6dt6l
- vacsoraa szabadban.
l9-6r6t6l
- t6bortiiz 6sez alatt tombolahriz6s6rtdkes
nyeremenyekkel.

A diekok alapvet66s specirilissz6mit6g6pkezeldsiismereteikelsajetitAsrihoz
n6lkiil6zhetetlena kor kihiviisainak
megfelel6g6ppark,
amelyena napontav6ltoz6,b6vii16ismereteket
eltudj6ksajAtitani.

Szeretettel
vdduka 1eend6
els6osztAlyosokat
6s
mindenerdekl6ddlaki j6l szeretnddrezni
magat.

Ez 6v apriliset6l kdzsegiinl diikjainak is
lehet6sege
nyilik a informatikaivil6g lehet6
legs26lesebb
kitriimegismer6s6re.
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Kultur6lis
Ui ra Internet tanfolyam a
R6dei Miivel6d6si H62ban
A tavalyi nagysikerii Szemit6g6pkezel6i 6s
lntemel Ianlblyarn utan az rdei i\ ben i(
lehet<isdge
adodik 100 ostorosilako.nakarrc.
hogy r6szt vegyen a R6dei Miivelciddsj Htiz
6ltal szervezett 100 6rAs ingycncs Internet
tanfolyamon. A tanfolyamok tervezett ideje
auguszfusszeptemberh6nap.
Tervezettt6mlLk:
Alapvet6 szrimit6g6pkezel6s
- Szemit6g6pkezel€s
alapjai
- Alapvctd hardvcr6sszoftver ismeretek
Otthoni s26mi6gepilzembehelyez6s
- Az operlciosrentlszer
clcpvetorulrjdon.dgai
- Frijl- 6smappakezel6s

T
u

\
\

\

!

Az Intemet alapismeretei
Az Intemetkezel6s€nekalapjai
- Bong6sz6s,avil6gh616n
- A kornmunikdldskiiliinb6z6 formdi
- E-mail l6trehozisakezel6se
Az InternetszolgAltatasai
- Az Intemethasznosszolgdltatdsai
- e-kijzszolgAltatesok
ismertetese
- az e-kiizszolgiiltatiisokgyakorlati hasznalata
A tanfolyamok pontosabb reszletei ir6nt a
kdvetkez6 el6rhet6s6gekenlehet 6rdekl6dni,
lllerve dr OslorosrKisbuo kciretlezo szdma
iban is 6rtesitcni fogjuk az 6rdekl6d6ket a
r6szlctckrcil- . . :
D6rAttila
Tel.:30/2063-785
e-mail: info@ostorosmuvhaz-hu

Ostoros Onkomdnyzat - Kistri Zoltdn polgemest€r
FdszerkesanrDer Atlila
tl6rhet6s69:
Rddei Mik16s Milvelddesi Hiz
1326 Ostorcs. Szent IsNan ter 2.
Tcl./fax:36/456 928
Ernail: info@ostorosnuvhaz.hu
www'oslorosmuvhaz.hu,/kisbiro.html

