$tssino
0srgno$il
HAVILAP
INFORMACIOS
ESKOZELETI

2009. jrilius

IIl. dvfolvam7. sziim

Lemh6nyi iskolisok kiizs6giinkben

Julius 12-6n, vasiimap Ostorosra 6rkeztek a
lemh6nyi riltal6nos iskola di6kjai, a k6t k<izs6g
kozcitticsereprogramelscil6p6sek6nt.Az egy hetet
itt tart6zkod6 gyerekek tafialmas programokon
vesznek r6szt, megismerkedhetnekOstoros 6s a
k d r n y 6 k n e v e z e t e s s 6 g e i v e ll,6 t n i v a l 6 i v a l .
Betekint6stkapnak az ostorosi hagyom6nyokbaa
Hagyom6ny6rzo Klub, 6s az Ostorosi Asszonyk6ms segits6g6vel.Eger sz6ps6girrilegy belvrirosi
s6ta,illetvea ,,Vdrosa v6ros"alattkiiillit6smegtekint6sesor6nszerezhetnek
hasznosinform6ci6kat.
A komy6ket is igyekeznek megismemi Szilviisv6rad,,aTiszat6 6sa Hortob6gyvid6k6retett kir6ndul6suksorrin.

Az iskolai csereprogramels6 l6p6se sok
tapasztalattal szol96l a tov6bbi programok
megsrervezese
teLintet6ben.
A kdtOnkormanyzat
k<izos e1k6pze16se,
hogy az idei 6vtcil kezdve
minden ny6ron a k6t riLltaldnosiskola v€gzos
di6kjai 16sztvegyeneka cseretAboroz6sban.
Az ostorosi di6kok augusztusbankaptak
meghiv6stLemh6nybe,ahol 6k is egy hetetfognak
eltolteni,megismerkedve
Lemh6ny6s Kovdszna
megyesajiitossAgaival.

LprrupNy- Osronos

A gyerekek az Altal6nos Iskol6banhangulatos
t6bori koriilm6nyek kcizott lettek elszdlLlsolva,
biztositva ezzel a kcizoss6giprogramok min6l
sz6lesebblehetos69eit.Az iskoLiban billi6rdozdsra, ping-pong meccsek megrendez6s6re,
tSrsasj6t6kok jatszisira, valamint szitmtalan
szabadt6rij6t6k megrendez6s6revan lehet6s6g,
kozcisenaz ostorosididkokkal.
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Onkormdnvzatihirek
Ul6sezetta K6pvisel6Testiilet
Junius29-6nOstorosKdzs6gOnkormrlnyzatiinak
K6pvisel<5
Testiiletesorosiil6s6ttartotta,melynek
t6mdia k<ire*ezrikvoltak.
1.
BeszSmol6
a lejSrthat6ridejtihat6rozatok6l6sa
ketiileskdzdtttettint6zked6sekrcil
2.
a.) Besz6mol6a Dr. Kem6nyFerencAltal6nos
6vi
Iskoh ArpAdFejedelem
Tagiskola200812009.
munk6j6161
b.) Javaslata Dr. Kem6nyFerencAltal6nosIskola
e1s<i6vfolyamos 6s napk<izis csoportjainak
j6vdhagy6s6ra

6.
Egy6biigyek,inditv6nyok:
- Javaslat a telepiil6si szil6rd hullad6k
sz6l6
kozszolg6ltat5si
dij6nak meg6llapit6srir6l
(az AFA
l0/2009.tV. 25.) szdmurendelet6nek
tcirw6ny
v6ltoz6s6b6l
fakad6)m6dosit6s6ra
- Javaslata 2009.€vi kcilts6gvet6sben
elfogadott
mrik<id6si
hitelfelv6telfolyamat6nak
elinditris6ra
Zhrtil6s:
- lngatlanfejleszres
aktudlis
iigyei

2009. m6jus 28-6n Karcag vrlLrosId6sek
Klubj6nak tagjai 35 f6s deleg6ci6j6nak
fogaddsdra
keriilt sor.Az eg€sznaposprogram
lebonyolit6siibana helyi Hagyomirnyorzo6s
Nl.ugdijasKlub tagjai 6s a ONO-smunkat6rsak
vettekr6szt.Kdszrinetazelv6gzettmunk66rt,aj6
A
hangulatunap6rt minden k<izremiik6d6nek.
programak6ttelepiil6skapcsolat6t
er6sitette.
{ . * *

2009. m6jus 29-6n a Csaba-vez6rut rekonstrukci6s munk6j6nakmriszaki 6tad6sarakeri.ilt
sor. A beruh6zs hi6nyp6tl6ssalz6rult. Az
jirlius
elv6gzend6feladatokteljesit6sihatSrideje
3.
Javaslata 2009. 6vi kolts6gvet6sv6grehajt6siit
(II. 16.)sz.
segit6int6zked6sekrcil
sz6l61112009.
hat6rozat
m6dositSs6ra
4.
Javaslat a Heves Megyei Region6iis Hullad6kgazd6lkod6si T6rsul6s Alapit6 Okiratrlnak
m6dositis6ra, valamint felhatalmaz6sk6rdse a
m6dosit6sokkalegys6gesszerkezetbefoglalt
5.
Javaslat a szll|rd kommunSlis hullad6kgazd|lkodhsi szolg|ltat|s kozbeszerz€si eljir6sdnakelindit6srlra
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2009.jirnius 3-6n az EMOP-3.1.3-2008-0219
k6dsz5mf Honv6d, Arany J 6s R6k6czi utak
rekonstrukci6sptlyirzattal dsszefiigg6sbena
NORDA tertiletik6pvisel6ihelysziniellen6rz6st
6s szeml6ttartottak.A szeml6r6ljegyz<ikonyv
k6sziilt, melyben a benthhzits indokolts6ga
mege16sit6st
kapott.
a * +

2009.jfnius 7-€nazEut6paiParlament
tagjainak
v|laszt sira keriilt sor. A v6lasztr{sprobl6mamentesen,eredm6nyesen
6s sikeresenlebonyo1it6dott.A v6laszt6sonkcizremiikod6knekaz
OnkormdLnyzat
nev6benKisari Zolt6n Po1g6rmesterUr koszcinet6t
fejezteki a szakszerii
munkav69z6stik6rt.
ti<

*

Sporthirek
Az OstorosiOregfirik rijabb sikere
2009. jrinius 2'7-6n az Onkorm6nyzat megrendez6s6ben hagyom6nyos kisp6ly6s labdarug6
toma lebonyolit6s6rakeriilt sor. A tomriLna r6gi
sportkapcsolatalapj6n Adony, Abony, Mucsay,
Egerszalok"Felsdtdrkdny6s Ostoros Oregfiuk
csapatavett r€szt.A hazigazdaOstoros Oregfiuk
csapata tagjainak 6s a toma lebonyolit6s6ban
ktjzrem[i{<<idriszemelyeknek az Onkormdnyzat
nev6benK isariZoltdnPolgdrmester
Ur kciszonet6t
feiezteki.

ti.

2009. jfnius 22-6n a PolgdrmesteriHivatal
akad6lymentesit6sipiiy 6zata v6grehajtiis6nak
5tfog6ellen6rz6s6re
keriiltsor.AVriti Kht. teriileti
k6pvisel6inekellen6rz6searra ir6nyult, hogy a
palyhzatbanszerepl6 c61ok marad6ktalanul
teljesiiltek-e.
A vizsg6latr6ljegyz6krinyvk6sziilt.
Az ellenlrzls k6t kisebbhiiinyoss6gott6rt fel,
amelyjrinius 24-6np6tl6srakeriilt. (kapaszkod6
iitszerel6se,
folyos6nterel6csikokelhelyez6se)

Ereclmdnvek:
I. helyezett:Ostoros
II. helyezett:Adony
III. helyezett:Egerszal6k
IV.helyezett:
Abony
V.helyezett:
Fels6t6rk6ny
Legjobbkapus: ZakharTamils
G6lkir6ly:PdsztiZo1t6n
Legjobbmez6nyjSt6kos:
Bar6csaiCsaba
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Hirdetm6ny
A telepiildsszildrd hulladdk kiizszolgdltatdssal
kapcsolatbanaz aldbbiakrdl tdjdkoztatjuka lakossdgot:

!/

l.

miikdd6sienged€lyetejr{r.Uj mtikod6si
2009.jirlius 16-t6Iaz ostorosiszem6tlerak6
enged6lyt
azuni6sekiir6sokmiattnemkaphat.
A telepena hullad6k elhelyez6s6re
2009.jritius 15.napjfig van lehet6s6g.
2.
A szewezett
hullad6ksz6llitfist
2009. december31-ig Demk6Mikl6s v6llakoz6vlgzi.
kri zbeszer
ezlsi elj6r6skeriil kiir6sra.
Eztk<lvet6enakdzszolgilltathsv6gz6s6re
"A

rendszer€nek
megviiltoztatiisa
miatt (rirtalmatlanit6si
s"ewerett hullad6ksz6llit6s
l-ihat6llyalmegv|ltoztak.2009.
kiilts6g,sz6llitils,stb.)aszolg6ltat6sidijak2009.jflius
jrilius I -t6l 2009.december
31-igterjed6f6l6vesid6szakra:
- Ingatlanonk6nt
egyt6rol6ed6ny(l10-120liter): 8 125Ft
265Ftl zsik
.- Zs6kosrendszer[i(csakkieg6szit6sk6nt)
4.
kezd6diien
Az inert-hullad6kot(6pit6si6s egy6btcirmel6k)2009.jflius 17. nap16r6l
Eger-Egerszal6kVerpel6tritr6l nyil6 kitfiblinotl lerak6helyent6rit6sellen6benlehet
lerakni.
5.
A kommun6lishullad6k gytijt6s6t6s sz|llitilsfit csak szervezettsz6llit6skeret6nbeliil
v6gezhetik.
6.
A szelektivhullad6kgffi t6setov6bbrais v|ltozatlan formSbantdrt6nik.
7.
mindannyiunk
Felhivjuk a lakoss6gszivesfigyelm6t,hogy k<imyezetiink
meg6rz6se
k6rnyezetv6delmi
birs6g
kiszab6s6t
vonja
kozos 6rdeke.Az illeg5lis szem6tlerak6s
magaut6n.
Ostoros.
2009.iflius 1.
Ostoros Kdzs6g Or/r:ormflty zata
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Oktatris,ifjrlsfg
J6 eredm6nyekkelzhrta az 6vetaz LltaldnosIskola
A Dr. Kem6nyFerencAltaklnosIskolaArpddFejedelemTagiskolSja
az id€nm6ra 4. tanlvet fejeztebe,a
2005-ben,az anyaiskoliival
elkezdettkriz<ismunkasor6n.A 100%-osszakosell6totts6got
v6gigbiztositani
frdt|k az 6ttanit6srendszer6vel.
Az iskolatanul6iteljesenhozzflszoktak
ehheza rendszerhez,
nem ielent
probl6m6tsz6mukra
semmilyen
ahelyzet.
Ezekat6nvekazaldbbieredm6nvekben
is isazol6dtak:

Kittin6 tanul6ka 2008I09-estan6vben
osztily

kivril6. kitiin6 tanul6

Vo-ban az osztitlyl6tszimhoz

1.osztdly
2. osztiiy

6
3
6

20,0
40,0

3. oszI|ly

4. oszt|ly
5. osztitly
6. oszt6ly
7. osztiiy
8. oszt5ly
OSSZESEN

2
3

t8,2

2s,0

0
1
0
21

0,0
9,1
0,1
20,0

8. oszt6lyosok
tovdbbtanul6sa
int6zm6nytipusa

tovribbtanul6k

o/o-ban az oszt{lyl6tszhmhoz

glmnazlum

6

szakkdz6piskola
szakmunkrisk6pz6

2

75,0
25,0
0,0
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Kulturillis rovat
Aktivak az ostorosi Hagyom6ny6rz6k
Az immrir 3. 6ve tev6kenyked6 HagyomriLnyorzo
6s Nyugdijas Klub 6lete tele van v6ltozatos, szines
programokkal,tev6kenys6gekkel.
Klub igyekszik minim6lis
Az id6sebblakoss6gaktivabbmagj6t<isszefog6
forrrlsok mellet is a lehet<ilegtobb 6rt6kmeg6rz6tev6kenys6getfolytatri, 6s k6pviselni kozs6giinketaz
orsz6gkiil<inb<iz6r6szein,rendezv6nyein.Az ostorosik<iz6ss6gi6let alakit6s6banis aktiv szerepettoltenek
folyamatait
be, t6bb olyan programotis szerveznekaz 6v folyam6n,amelyekk6zs6giinkkoz6ss6gfejleszt6si
pozitivan befoly6solj6k. Az alabbi k6pes dsszedllitdLsban
a Klub eddigi tev6kenys6g6benyerhetiink
betekint6st...
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TANFOLYAM
-

a R6deiM(ivel6d6siHiizban kezd6knek,minden

\

Zavarja,hogy kevesettud az Internet6l6s sz6mit6g6p6nek
kezel6s6r6l?
Szeretnepontos,naprek6szinformdci6katkapni a mai moderninform6ci6szerz6s
modjair6l?Ha igen,jelentkezzeningyenesInternettanfolyamunkraaz ostorosi
i Mikl6sMiivel6d6siH6zban.
Az elm6letitud6smegszerz6se
melletta
e ad6dik a tanultakat korszerii szdmit6g6peken

felea gyakorlatituddster6siti.
ismeretanyag
Atanfolyam2009.szeptember6ben
indul,a pontosabbr6szletekrcil
a jelentkez6ket
folyamatosan6rtesitenifogjuk.

Tervezettt6m6k:
Alapvet6 szdmitog6pkezel6s
- Szdmit6gepkezel6s
alapjai
- Alapvetohardver6s szoftverismeretek
- Otthoniszdmitog6puzembehelyez6s
- Az oper6ci6srendszeralapvet6tulajdons6gai
.
- F6jl-6s mappakezel6s
,,
til,,,
't.,:.

Jelentkez6s6s
toviibbi inform6ci6:
D6rAttila
Tel.:30/2063-785

Az Internetalapismeretei
- Az Internetkezel6s6nek
alaoiai
- Bong6sz6s,
a vi169hSl6n
- A kommunik6l6s
kiilonbozoform6i
- E-maill6trehozdsakezel6se
Az Internet szolg6ltat6sai
- Az Internethasznosszolg6ltai6sai
- e-kozszolgdrltat6sok
ismertet6se
- az e-kozszolg6ltat6sokgyakorlatihaszn6lata

r
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Megrijult a Kisbir6
Mint KedvesOlvas6int bizony6ra6szrevett6kegy
megv6ltozott m6ret6ben nagyobb Ostorosi
Kisbir6t tartanak keziikben. Az ijsiry jelleg6nek
megv6ltoztat6sa nagyobb betriket, nagyobb
k6peket eredm6nyezett,igy a k<iz6leti havilap
6ti6that6bb, komyebben olvashat6 kiadv6nnyri
v61t rem6lhet6leg id6sebb olvas6ink nagy
or6m6re...
Az ujsSg egyelcirecsak a m6ret6benv6ltozott,
viszont a jovciben tartalmilag is tervezziik
megrijitania havilapot. Szeretn6nk,ha az Ostorosi
Kisbir6ban egyre tobb olyan ir6s szerepelne,
amely az ostorosiakr6lsz6l. Szivesenvenn6nk,ha
az olvas6ink is tudndk alakitani a lap tartalmiit
viszontl6tva azokat a dolgokat, iigyeket,
rirdm<jket,6sprobl6mdkat,amelyekmeg6rdemlik
a nyilv6noss6got.. .

K6rjiik Onoket, hogyha van olyan t6m6juk,
felvet6siik, torl6netiik, vagy egyszeriien csak
6szrev6teliik,amelynek megjelentet6sehasznos,
6rdekeslehetnea kozs6glak6inak sz6miira,akkor
vegy6k fel a szerkeszt6s6ggela kapcsolatot,
knldj6k el i16saikat,otleteiket.
Rem6ljiik, hogy az inform6ci6s6sk<iz6letihavilap
tartalmasabb,az ostorosiakhoz egyre k6zelebb
6116 irj s6g lesz az On6k k<jzremiikod6s6nek
kdszonhetden.
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D6rAttila
f6szerkeszt6
E-mail:info@ostorosmuvhaz.hu
Tel.:30/2063-785
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Impresszum:
Feleldskiad6:
Osto.oi6nko.r,inyrat

- Kisa ZoltAn polg6rmester

F6szerkesztri:
D6r Attila
El6rhet6s6g:
RedeiMikl6s Miiveltid6siHriz
3326 Ostoros,SzentIstv6nt6r 2.
Tel./fax 361456-928
E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
wwwostorcsmuvhaz.hu/kisbiro.html

