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Alamtitkfri ajfnd6k a Hagyomfny6rz6knek
Febru6r 6-6n keriilt megrendez6srea Hagyom|nyorzo 6s Nyugdijas Klub farsangi biija. Az
imm6r hagyomrinyosnakmondhat6mulatsiigonaz
id6n liitogat6st tett Kor6zs Lajos orszriggyiil6si
k6pvisel6, SllamtitkSr is, aki m6r t<ibb 6vre
visszamen6legis j6 viszont 6pol a helyi nyugdijas
klubbal. A k6pvisel6 rir a farsangi b61on egy
szSmit6g6petajdndlkozott a klub tagjai r6sz6re,
azzal a szhndlkkal, hogy el6segitseaz id6sebb
koroszt6ly informatikai fej leszt6s6ta kozs6gben.
Az 6llamtitkrlr elmondta, hogy igen fontosnak
tartja a nyugdijasok sz6mit6stechnikai6s intemet
hasmrilati tud6s6nak b6vit6s6t, minden olyan
kezdem6nyez6snek
6rtil, ami a fenti c61el6r6s6t
szole6lia.

A farsangibrll az idei 6vbenisj6 hangulatbantelt a
R6dei Mrivel6d6si Hin falai k<iz<itt.A klub tagjai
jelmezbemutat6kkalk6sziiltek,valamint farsangi
specialitiisokkal kin6lt6k a vend6geket. A
rendezv6nyentombolahriz6ssal,tinccal, mulaf
shggal bitsziztatt6k a telet a Hagyomdnylrzf
Klub tasiai.
Az 5'llamtitk r ir besz6d6benhangsrilyozta,hogy
igencsakt6mogatnikell azokat az egyesiileteket,
klubokat, akik - hasonl6an az ostorosi Hagyom|ny6rzo 6s Nyugdijas Klubhoz - lelkes
tev6kenys6giikkela kdzs6g kozdss6gi-kulturrllis
61et6tfellenditik. A telepiil6srendezv6nyeinott a
helyiik, a k<iz<iss6giszintereket k6pesek megt6lteni 6lette1, a hagyomdny6rz6s fontos
kiildet6s6t <ik tudjdLk 6tadni a fiatalabb
gener6ci6nak.
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Onkormr{nyzatihirek
Ul6sezetta K6pvisel6Testiitet
2010.janudr l8-dn OstorosKdzs6gOnkorm nyzatinak K6pvisel6 Testtiletesoros iil6s6t
tartotta,melynekt6m6iakdvetkez6k
voltak.
TdrgtalanddNapirendek :
1.
Besz6mol6a lej6rthat6ridejtihatfrozatokr6l6s a
k6tiil6sk6z<itttettint6zked6sekr6l
2.
BeszSmol6a Polgrlrmestemek
az Egri Kist6rs6g
Tdbbc6hiT6rsulilsban
v6gzettmunk6j616l
3.
Javaslat
a2010.6virendezv6nyerwe
4.
Egy6bngyek,inditvenyok:
- Besz6mo16a 2009. 6vi mozg6k6nyvt6ri
szolg6ltatris
teljesit6s616l

Felhivis
TiszteltVillalkoz6!
OstorosK6zs6g Onkom6nyzataaz idei 6r.tcil
vrillalkoz6i adalbhzis l5ftehozSsitI tewezi az
Ostorosonmiik6dd v6llalkoz6sokkor6ben.Az
els6sorban interneten mrikod6 adatbizis
segits6get
nyijthat a helyi vrillalkoz6knak
ahhoz,
hogy tev6kenys6gnkr6l
min6l t<ibb 6rdekl6d6,
szo1g6ltat6st
kerescj
tudomiistszerezzen.
Az adatbdzis a kozs6g 6nkorm6nyzat6nak
honlapjrin (www.ostoros.hu)lesz el6rhet6,
tartalmazni fogja az 6sszes az adatbhzishoz
csatlakoz6 v6llalkoz6 alapadatait(n6v,
el6rhet6s69,tev6kenys6gik6r). A nyilvriLnos
adatb6zisban
ingyenes,
6srink6ntes
val6 szerepl6s
a k6s6bbiekfolyam6n is lesz lehet6s6ga
csatlakoz6shoz.
Amennyibenrigy gondolja,hogy v611alkoz6sa
szivesenvenne r6szt az intemetes adatbitzisban,
ugy az al bbi adatokat az Ostorosi Kisbir6
szerkeszt6s6g6nek
a cim6re legyen szives
(3326Ostoros.
eljunami.
Szent
Istvdn161
2..
E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu)
Vdllalkozds neve
K6pvisel6 neve
El6rhet6s6gek
(cim, telefon/fax, e-mailohonlap)

Kiiz6rdekii kiizlem6ny
A k<irzetimegbizott rend6r el6rhet6s6gei
Ostoroson:

EszenyiBal6zs
r. torzszitszlos
201776-8064
Ostoros,Hcis<ik
tere4.
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Sajt6kiizlem6ny
OstorosKiizs6gbenazArany Jinos, Honv6d,Rik6czi utak j6rda 6sritburkolatainakfeltijftisa,
valamint bel 6scsapad6kvizelvezetflrendszerki6pit6se.Novaj fel6l az l. szfmrf,buszmegill6peron
valarnint a busziibltik
burkolatdnak,a tiibbi buszmegfll6peronburkolatfnak, szeg6lyeinek,
felfjitdsa
burkolatinak

Tiibb mint 82milli6 Forintb6l val6sulmega berihitz6s!
A NemzetiFejleszt6si
OperativProgramkeret6nbeliil ,,Vid6kfejleszt6si
Ugyndks6gEszak-Magyarorsz6gi
progmmotkieg6szit6telepiil6sfejleszt6s"
cimii felhiv6sttett k<izze.OstorosK6zs6gOnkormfinyzata2008.
jirlius6ban,,Telepiil6sfejleszt6s
nyirjtottbe,melyjavaslat2009.05.07Ostoroson"cimmelprojektjavaslatot
6nsikereselbir6l6sban
16szesiilt.
A projekt finansziroz|sa az Ewbpai Uni6 t6mogat6s6va1, az Eur6pai Region6lis Fejleszt6si Alap
82775509.-Ft.A beruh6z6s
kdlts6geinekl0%-irt
Tdrsftnansziroz|s6val
val6sulmeg.Aprojekt6sszk6lts6ge
a fennmarad674 497 958.-Forintot az EszakOstorosKozs6gOnkormdnyzata
<iner6b61
frnanszirozza,
Magyarorszdgi
nyertEur6paiUni6st6mogat6s
fedezi.
OperativProgramb6l
A fejleszt6s
c61jaabalesetvesz6lyes,
k6tyirs,repedezett
utak6sjardd,kfel.6jithsa,
azutc6kfelszinicsapad6kviz
elvezet6si
rendszereinek
kialakit6sa,
a kozlekedcik
sz6mara
balesetvesz6ll.tjelent6,
kik6tpsodottbusz<ib16k
t6tele.6speronokrekonstrukci6ja,
6sazokakaddl)'rnentess6
A felszini csapad6kviz
elvezet6skialakitdsaa k6zleked6feliiletek,a j6rda,az rit 6s lak6hrizakmtiszaki
t|tellhez jhr.:J
6llapot6nak
meg6vAshhoz,
a busz6bl<ik
feltjit6sapediga tdmegk6zleked6s
biztons6gosabb|
hozzil A beruhdz6ssikeresmegval6sit6s6val
egy vonz6bb,rendezettebb
telepiil6sk6pet
teremtiinkmeg,
amelyaz itt 6lok 6letmin6s69j ar.ul6siteredm6nyezik.
A beruhSzdssal
forgalomkorl6tozisra6s forgalomszabrilyoz6sra
kell szhmitaniaz lintett
dsszefiigg6sben
haszn|latasor6n.A kivitelez6sfolyam5niddszakosana Honv6d,
utc6kban,llletve az aut6buszmeg6l16k
Arany Jrlnos6sa R6k6cziutcapatakigtart6 szakaszinaklezirflshraleszszi.iks6g,
ez6rtaz6rintettlak6k szives
meg6rt6s6t
6segyiittmrik<id6s6t
k6rjiik.
a projektlezhtflshnakvlgs6
id6pontja:
Az 6pit6simunk6latoke16rel6that
6lag2010. 6prilis1-j6nkezd6dnek,
2010.december
31.
Aberuhin smegkezd6se
el6tt az Onkormlnyzat thjlkoztat6t tart, mell'r6l az lrintetl lakoss6g6rtesit6stfog
kaoni.

Biivebb inform6ci6:
Kisari Z oltdn p olg dr mester

OstorosKrizs6gOnkorm6nyzata
3326Ostoros,
Hrisoktere4.
Tel:36/356-010
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Kiizlem6ny
TiszteltVf laszt6polgdr!
Haziinkban2010. iprilis 11-6n(I. fordul6) 6s
2010. iprilis 25-6n (II. fordul6) keriil sor az
orsz6ggyiil6si
k6pvisel6kv6laszt6s6ra.
Szavaznikizitr 6lagszem6lyesen,
a v 6laszt6polgdr
6rtesit6j6nfeltiintetett szavaz6k6rbenlehet.Az a
v61aszt6polg6r,akinek szem6lyi okm6ny6ban
szerepel,
lak6helyk6ntcsakOstorostelepiil6sn6v
kiadottigazol5ssal
illetveaki Ostorostelepiil6sre
szavaz, szavazatdta 0001. szavaz6kiirben
aonanale.

Aki a szavazhsnapj6n lak6hely6t6lt6vol, de
Magyarorsz6gon
tart6zkodik,m6s telepiil6senis
szavazhatIgazol6ssal.IgazolSst Ostoros
telepiil6sen 6lland6 lakcimmel rendelkez6
vdlaszt6polg6rokOstoros Polg5rmesteriHivatal6bank6rhetik.Az igazolSsik6relemkdtelez6
lakcim,amak a
tartalma:n6v,szem6lyiazonosit6,
telepiil6snek a neve, ahol a szavazs napjrin
tart6zkodik, illetve, hogy az igazol{st az els6, a
m6sodik
vagymindk6tfordul6ra
k6ri.
'Igazolhst

az els6 6s m6sodikfordul6ra egyarant
aj6nlott lev6lben 2010. 6prilis 6-6ig,
pedig 2010. fprilis 9-6n 16 6riig
szem6lyesen
lehetk6miOstorosPolgArmesteri
Hivatalban.

Amennyiben mozg6s6ban akad|lyozva van (pld.
eg6szs6gi6llapotamiatl), a szavazSstmegel6z6en
a Helyi Y|lasztdsi Irod6t61(Ostoros,H6s<iktere

Helyi V{laszt6siIroda

4.) irrisban k6rhet mozg6um|t. Mozg6tma a
szavazhsnapj6n is k6rhet6 irisban

a szavazat-

szdml6l6bizottsdgt6l.
Aki. a szavazhs napjrin kiilfolddn tart6zkodik,
k6rnie kell az els6 6sm6sodik fordul6ra egyar6nt

Az Ostorosi Yizikozmld Tiirsulat Elszdmol6
Bizotts6gaeziton 6rtesitia lakosstigot,hogy a
T6rsulatmegszi.intet6s6vel
kapcsolatoskiild6ttgyiil6s6t:

Ezt
a kiilk6pviseleti n6vjegyz6kbeva16fe1v6te16t.
szem6lyesen, vagy teljes bizonyit6 erejti
mag6nokiratba foglalt m egh atalmaz6ssal

2010.februir 26-6n(p6ntek)14.006rakor
tartja,

rendelkez6 meghatalmazott irtj6n, vagy aj6niott
lev6lben k6rheti 2010. mircius 19-6n 16 6r6ig
OstorosPols6rmesteriHivatal6ban.

Helyszin:
R6deiMikl6sMiivel6d6si
Hriz
Ostoros,SzentIstvin t6r 2.
Napirend:
Elszdmol6si
eljar6sbefejez6se

KisariZoltSn
az Elszbmol si Bizotts69
Eln6ke

E
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Szociflisrovat
Kozpont
2010m6rciusrlban
az ostorosiAlapszolg6ltat6si

nAzr sncirsf cNvf.rrAssAl,
JELZ6RENDSZERES
b6viti szolgdltat6sait!
Az rij tipusit szolgtiltatdsldnyege:
Saj6totthonukban616,eg6szs6gi
611apotuk
6s szocirilishelyzetiikmiatt riiszorul6,a seg6lyhiv6k6sziil6k
illetvepszichi6triaibetegekr6sz6reaz
megfelelcihaszn|lat|rak6pesid6skoruvagy fogyat6kosszem6lyek,
A diszp6cser
elhirit sac6lj6b61
nyirjtotte1l6t6s.
<jnrlll66letvitelfenntart6sa
mellettfelmertil6krizishelyzetek
jelz6sek
segits6get
tudunk
kdzpontahov6a
befutnak24 6r6siigyeletettart, igy a napb6rmelyid6szak6ban
nyrijtanitelefonon6sszem6lyesen
is!
m6rtena
A szem6lyisegit6a diszp6cser
utasit6s6ra
30 percenbeliil a helyszinre6rkezik6slehet6s6geihez
probl6m6telhfritja.
tudunknyrijtaniazidciseknek
ariiszorul6knak
Ezze\a szolg[Itat6ssal
nagyobbbiztons6got
6sbiztonsAgerzetet
6sa csaliidtas.iaiknak.
Az szolg|ltatislrt,az iglnybevevcinek
t6rit6sidijatkell fizetnimelynekdsszege1500Ft,ft6,amelymag6ban
valaminta
foglaljaa kihelyez1si6saz itzemeltet6si
dijat is. Ebb6laz.dsszegb6l
800Ft,- ingyenlebesz6lhetci
rendszerben
16v6elofizet6kis ingyenesen
besz6lhetnek
egymSsk6ztitt.A szem6lyit6rit6sidijat,valaminta
10.napjAigkdtelesmegfizetnia
haviegy6btelefon6l6s
ig6nybevev6havonta,t6rgyh6nap
dij6t,a szolg6ltatrlst
szolg6ltat6nak.
A mobiltelefonk6sztil6ket6s a miik6d6s6hez
sztiks6gestarlozlkokat,valaminta SIM k6rty6t ingyen
mellet
lletvitelfenntartdsa
bocs6tjukazilgyfelekrendelkez6s6re.
A szem6lyit6rit6sidij tartalmazza,az dn6l1L6
(szoci5lisgondoz6kikiild6s6vel),6s az
nyrijtott e116t6st
felmeriil6 krizishelyzetekelhitrithsac61jrib61
informSci6ny.ijt6st.
A szolg6ltat6s
ig6nybev6tel6vel
kapcsolatban
legk6s6bb2010.m6jus 1-ig k6rjiik jelentkez6siiket,mert
csakeddigvan lehetds69
ebbenaz6vbenrij ig6nyeketbefogadni.
k6rhet6h6tk6znapokon
7.006r6t6115.006r6ig!
B6vebbfelviligosit6sazalibbi cimen6stelefonsz6mon
361786-418
vagytelefonon,azal bbiszfllTTon:
Id6sekKlubja (Ostoros,Kossutht6r 3.) szem6lyesen

P6paiCsilla
Int6zm6nyvezet6

SchreinerAttildLn6
Id6sgondoz6siegys6gvezet6
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Hris6gesv6rad6k Ostoroson
T6thLdszl6 Ostoros,Hunyadi utcai lakos elcjszor
18 6ves korrlban adott v6rt, az6ta rendszeres
v6rad6. Nemcsak az ostorosi v6rad6sokonvesz
r6szt, hanem a munkahelye iital szervezett
esem6nyeken,illetve az egri v6rad6sokon is
mindig ott van. Liszl6 22|-szeres v6rad6, a
Megyei Vdrdskeresztegri v6rad6tinneps6g6negy
eml6klappal jutalmaztiik, megkciszcinveneki az
eddigt 6ldozawhllal6s6t,segits6g6t.T6th L5szl6
az idei 6lt6l a Vciroskereszthelyi szervezet6nek
taga ezzel is tovibb segitve a r6szorul6kat a
kdzs6sben.

Kulturflis rovat
Sikeresa mozg6ktinyvtfri szolgfltatrisa
Kist6rs6gben6sOstorosonis
A mozg6konyvtiriszol.giitatis2007-benindult,a
6s a
Br6dy S6ndorMegyei 6s Vtirosi K<inyr.'t6r
keret6ben.
kist6rs6giinkkoz<itti egyiittmrik<jd6s
2009-ben az Egri Kist6rs6gb6l 11 telepiil6s
(Andornakt6lya,
Egerszal6k,
Demj6n,Egerbakta,
Egersz6lat,
Feldebr6,Maklir, Nagltalya,Ostoros,
Szarvaskcl,Tamaszentm6ria)
vette ig6nybe a
konyvt6riszolgrlltat6sokat.
A szerzcid6s
alapj6n2009-bena Br6dy S6ndor
Megyei 6s V6rosi K6nyvt6r a kdvetkez<i
szolg6ltat6sokat
nyrijtottaakist6rs6gben:
1. Dokumentumszolg6ltat6s
mozg6konyvtdri
e1l6t6s
form6j6ban.
h vl4 krsz,lllitassal
a Il teleolil6sen
ossze>en
8 677
db k<inyvvolt let6ti forgilomban,a kisz6llitott
k<inywek6rt6ke 8 982 958,- Ft. A kdnlwtSr
a dokuv6s6rl6sikedvezm6ny6nek
k<iszonhet6en
o/o-kal
mentumokval6s6r16ke
a fentiosszesn6l30
magasabb.
A konyvek mellett videokazettiik6s hangosk6nyvekkisz6llit6s6ra
is sorkeriilt.

Elismer6sbenr6szesiiltT6th Zsolt (Egri tti 1tp.)is,
aki szint6n sz|mtal.an alkalommal segitett
embertrirsain<inzetlenv6rad6ssal.A Vorciskereszt
helyi szervezete
rem6li.hogy a fenii ket jo p6lda
dsztdnoznifogja az eddigi 6s rij v6rad6katis arra,
hogy az el6re meghirdetett v6rad6sokonmin6l
nagyobb sz6mbanvegyenek r6szl, segitve ezzel
emberl6rsaikat,a r6szoru16kat.

It.

.ll

A kdnyveket amelyekIntemeteskatal6gusban
visszakereshetciek feldolgozva, jegyzetelve,
katal6gusc6duliivalelliitva, kcinyvt5rihasznllatra
alkalmasan
sz6llitott6kki.
Tarros let6tkenL| 28 db krinyret vdsdrolta
k6n1'vt5ra kist6rs6gbe(6ft6ke 138 473,- Ft),
amelyek a telepiil6seken az alapiilom{nyban
maradnak,
nemk6pezikacsererillomAny
reszet.
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550 000,- Ft 6rt6kbenbiztositott foly6iratokat,
heti- 6s napilapokataz egyes kdn)ryt6rakba,
telepiil6senk6nt
50000,-Ft-6rt.
A mozg6konyvthrakatn6pszeriisit6 szines
k6szitettek
mindentelepiil6sre,
ezzelis
sz6r6lapot
el6segitve,hogy a telepiil6s lakosai jobban
megismerj6k ak<inyvtrlrszolgSltat6sait.
A kdnyvt6ri munk6hoz sziiks6ges alapnyomtatv6nyokkal (olvas6jegy,tasak, munkanapl6,
beiratkoz6sinap16) ig6ny szerint 16tt6k el a
kdnyvt6rakat.

6.Webesszolg6ltatSs
Heves
A MegyeiK6n1M6rhonlapjSnk<izz6tett6k
megye mozg6konyl't6rainakalapadatait.Az igy
elk6sziiit weboldalakat folyamatosan aktualizfijitk. Az egyes kdnyvtdrak weboldalai a
h@://www.brody.iif.huweboldal Megyei kitekint6s mentipontj6nakKdnyvt|ri szolg6ltat6
helyekHev€smegy6ben
almeniij6re,
majdazadott
telepiil6snev6rekattintva6rhet6kel.
lev6logat6s,
selejtez6s
7. M6dszertani
l6togat6s,
1I alkalommal
M6dszertanil6togat6sra
<isszesen
keriilt sor.

2. A kdnFt6ros munkatiirsak a Br6dy S6ndor
<it
Megyei 6s V6rosi K<in1nt6rszervez6s6ben
tov6bbk6pz6sen
vehettek16szt
3. Szakmai foly6iratukat,a Kapcsolatotn6gy
alkalommal juttatt6k el a k6nyvt6rosnak,
t|j6koztatSst nyrijtva az aktu6lis ptiyizati
k6nyvt6ri
lehet6s6gekr6l,
szakmaiesem6nyekr6l,
tudnival6kr6l,valamint elektronikus1ev6lben6sa
honlapon folyamatosan t|jekoztat|st adtak
k6nlwt6riprogramjaikr6l6srendezv6nyeikr6i.
4. Ki6llitrlsok:
Az 6v folyamhn k6t vrlndorkiSllithst kin6ltak
folyamatosan:
- NagyAndor Miinchenben616fot6miiv6sz
ki6llit6sa
- 5-lettEur6paiUni6splak6tki6llit6s
- Oivasste is! fot6ki6llit6sa Br6dy Srlndor
Megyei 6sV6rosi K6ryxt6r pLlytzathra
be6rkezettp6lyamiivekb6l
5.Pblyhzatok,rendezv6nyek:
Az Orsz6gosNagyi K6npt6ri Napok keret6bena
b6bBr6dy S5ndor Kdnlvtrlr szervez6s6ben
szinhhz, gyermekszinh6z, gyermekfoglalkoz6sok, intemet tanfolyam megszervez6s€re
kertilt sor. A krinlvtdri szolg6ltat5sok d6nt6
tribbs6g6t
kihaszn6lta
atelepiil6siink
Mozg6kdnlnt6ri partnerek sz mLra r6szv6teli
lehet6s6getaj6nlottak az alfibbi p lyinatokon,
rendezv6nyeken
2009.szeptember
17.MENET informtici6snapot
tar.tottak,melynek kdz6ppond6banaz infokommunik6ci6seszkdz<ikkdz6tti eligazodis,az ek<izszolg6ltat6sokel6nyeinek tudatosit6sa,a
kiil6nbdz6virhr6liskapcsolattart6si
formikkal 6s
5111.
adatb6zisokkal
t6rt6n6ismerked6s

8.Kiszdll6soksz6ma
Az 6vsor6n69alkalommall6togattakel akist6rs6g
telepiil6seire,
tiibbekk6z6tt Ostorostelepiil6s6re
is.
Az eddigi tapasztalatok alapjitn a kialakitott
rendszerj61 mrikodik az olvas6k, k6lcs<inz6k
keresikaz irj kdnlveket,drtilnek,annak,hogy a.
k6zdtt
negyed6vente
cser6lend6kdnyw6llomSny
fel.
fedezhetnek
irjdonsdgokat,
6s 6rdekess6geket
A ktinyMar a r6gi k6nyw6l1omriny6t
meghagyvaki
tudjaszolg6hiazonig6nyeket,amelyeka r6gebbi
klasszikuskdtetekfu6nt6rdek16dnek,
valaminraz
is ad
rijdonsrigok
ir5n1t6rdek16d6
lakosoksziim6ra
k6lcsdnz6silehet6s6geta megrijult k6nlM6ri
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Ostoros OrLormalnyzat - Kisari Zolten polga'rmester
Fdszerkeszt6: D6r Attila
Az Ostorosi Kisbir6 megtelenik havonta, t 000 p6ld6nybaa.
El6rhet6s69:
R6dei Mikl6s Miivel6d6si HAz
3326 Ostoros, Szent Istvan t& 2Tel. / fax: 36/ 4 5 6-928, 30/2063 -1 85
E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
w ww.ostorosmuvhaz.hu/kisbiro.html

