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IV. 6vfolvam06. sziim

Kiisziinetnyilvrinitris
a gyermeknapirendezv6nytfmogat6inak, segit6inek
j6 hangulatban,
A 2010.m6jus21-6nd6lel6ttaz 6vodaudvar6nmegrendez6sre
kertl6 6vodaigyermeknap
gazdagontelt,
6lm6nyekben
melyenkis kozdss6giink
mindengyermeke
6r<jmmel
vett16szt.

Programok:
'
'
'
.
'
'
.

Zsuzsi6sOrsi zen6smrisor
Vattacukor
Tiizolt6aut6bemutat6ja
Arcfest6s
Kisvonatozils
a faluban
Ugr6l6v6r
Fagyizits
A programokszinvonalas
lebonyolit6s5hoz
eziton
szerebr6nk
t6mogat6knak
k<iszonetet
nyilv5nitani:
'
'
'
'
'
'
.
'
'

Polg5rmesteri
Hivatal zen6smrisor
Ostoros-Novaj
Bor Zrt. ugr6l6v6rak
Tiizolt6sSg- tr2olt6aut6
- fagyi
J-ANI Cukr6szda
B6taJ6zsefv6llalkoz6- kisvonat
Ab6czki Attl\a viilalkoz6 - vattacukor
Szil6k ropi, cukor,csoki
Sziil6k- arcfest6s
SZMK tagoknak-szewez6s1rtlebonyolit6s6rt
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Ul6sezetta K6pvisel6Testiilet
2010. m6jus 31-6n soros,illetve jrinius 9-€n
rendkiviili testiiletiiildst tartott OstorosKozs6g
0nkormdnyzat6nakK6pvisel5-testiilete.Az
iil6sekf6bbt6m6iakcivetkez6k
voltak:
A K6pvisel6Testiiletmegvitatta6s elfogadtaa
krizs6g gyermekj6l6ti 6s gyermekv6delmi
feladatainak v6grehajt6s616lsz6l6 6tfog6
6rt6kel6st.
Ezzel egyill a gyermekekv6delm6r6l
6s a gy6miigyi igazgatdsr6l sz6l6 rendeletet
fogadotte1.

Ez 6v februfii k6pvisel6-testiiletihatdrozata
k61ts6gvet6s
v6grehajtris6tsegitri int6zked6sr6l
sz61t.A hathrozat9/b. pontja kimondta,hogy a
Postdval, valamint a telepiil6s h6ziorvos6val
egyiittmiik6dve kell a parkoliisi prob16m6k
javaslatottenni. A Postamriszaki
megold6s6ra
vezeliijlvel 2010. 6prilis 10-6nt<jrt6ntt6rgyaliis
eredm6nyek6nt
kijelent6srekeri.ilt,hogy a posta
nem kivdn a Magyar Allam tulajdonribanl6v6
teriiletensemminemrifejleszt6st
v6grehajtani,
igy
a parkol6ki6pit6s6tnemv6llaljrlk.Az orvosokkal
fo1).tatottegyeztet6segyel6reszint6nnem jiirt
eredm6nnyel.

Javaslathangzottel OstorosKdzs6gk<izleked6sszervez6s6nek
Sttekint6s6re,
a f6bb probl6m6k
megold6s6ra.A telepiil6s kozleked6s6nek
reformj616lt<ibb6sszerii6rv is elhangzolt,melyeta
K6pvisel6Testriletmegvitatott6s a kezdem6nyez6seketj6viihagyta.
ANovaj-OstorosSportk6rEgyesiiletmiik6d6s6vel
kapcsolatosEgyrittmrik<id6siMegrillapod6s
6r16ke16se
sorhnaz Ontorm6nyzatazt a ddnt6st
hozta,hogy a tovdbbiakban
nem 611m6djSbanaz
Egyesiiletet anyagllagtimogatni, hivatkozxa az
Onkorm6nyzatneh6zplnziigyi helyzet6re,illetve
hogykev6saz ostorosij6t6kosokkev6sszLmaaz
Egyesiiletben.
Az,,Ostoros k6zs6gbelteriiletivizrendez6s6nek
kiviteli tervez6se
6skivitelezdsimunk6i"t6rgyban
kiirt kcizbeszerz6si
elj6r6skeret6benbenyirjtott
ajarlatokat6rt6kelte
a K6pvisel6+estiilet.
T|jlkoztat6thallgatottmega Testtiletaz Ostorosi
FalunapokteNezetl k<ilts6gvet6s6r6l
. A thj6koztat6t elfogadta,a teNezett pAlyizati forrilsok
elnyerds6re
rem6nyet
lejezre
ki.

ogtoFOSi

Murropohq

Febru6rik6pviselcS-testiileti
hat|rozata kdlts6gvet6sv6grehajtiis6t
segit6int6zked6sr6lsz6lt.A
hatirozat 10/b. pontja a telepiil6sciriszolg|lat
felt6telrendszer6nekmegteremt6se6rdek6ben
pitly6zat elk6szit6s6r6l sz6lt. A hal|rozat
v6grehajt6stnyert. 2010. m6jus 1-j6t6l k6t f6
telepiil6s6r keriilt alkalmaz6sraO storos
K<izs6gben.
, . * *

Szint6n febru6ri k6pvisel6+estiiletihathrozata
k<ilts6gvet6s
v6grehajt6s5tsegit<iint6zked6sr6l
sz6lt. A hatirozat 11. ponda a kozvilitgitls
k < i l t s 6 g e i n e kc s < j k k e n t 6 slie h e t < i s 6 g e i v e l
foglalkozott.Az Onkorm6nyzattiszts6gvisel6ia
K6pviselci-testtileti
ddnt6snekmegfelel6en2010.
6prilis1-j6nmegkeres6ssel
6ltekazEMASZNyrt.
fel6 a k<jzvil6gitrisk<ilts6geinekcsokkent6se
javaslatok
6rdek6ben.A kdlts6gcs<ikkent6si
megfogalmaz6s
6t megel6z6en a v6laszthat6
milszakimegold6sokr6l
egyeztet6s
tdrt6nt.
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2010. 6prilis 30-6n az Ostorosi Borrend
Egyesiilettelkapcsolatosmegbesz6l6sre
keriilt soq
ahol a jelenl6v6k meg6llapodtak abban, hogy
megkezdik az el6k6sziileteket az Egyesiilet
16lrehozishra. Els6dlegesen civil kezdem6nyez6sk6nt, programok meg szervez6s6veI
jelennek meg. Az Egyesiilet 6ltre hiv6sa
lehet6s6get biztosit p|lyinatokon val6 megjelen6sreis.

A Kht. szfud6kaaz, hogy megfelelcigeodlziai
munkar6szekkimunkSl6sa mellett az 6nkormbnyzatvegye6t az att6bttszobl<iktulajdonjog6t
6s kezel6i feladatait.A geod6ziaimunkar6szek
kimunk6l6sa megrendel6srekeriilt. A feladat
v6grehajt6s6hoza K<jzleked6siKoordindci6
K<izponttal
tov6bbiegyeztet6sek
sziiks6gesek.
+ + *

2010. m6ius7-ena VritiNonorofitKfi. levelben
ertesitetteaz On-kormrinyzutoi.
hogy az EMOPjelii,,Alapszolg6ltat6si
4.2.1I A-09-2009-0005
K<izpontkomplexfejleszt6se"
cimripLlyizatot30
816 202.- Ft dsszegiitirmogatisra6rdemesnek
itelte.

2010. m6jus l4-6n a 18 6vesek ayal{sdval
kapcsolatosegyeztetomegbesz6l6sre
keriilt sor.A
r6szrvev6fiatalok a program sikereslebonyolitrisdban
egyiittmfikdd6siiketfejeztdkki.
* + *

2010.mdius5-en6s 7-6naz lfiirs6ei
Cselekresi
Tervszakinaieweztet6s6re
keriiltsoi
- 2010.m6ius5?n azIFI Klub tasiaivettekr6szta
f6rumon. bhol meser6sit6stnvGrt mindk6t f6l
rdsz1rolaz esviithnfkdd6si szaideka Cselekv6si
Tervmesalko't?sara.
- 2010.mdius7-6nszakmai
esveztetesre
keriiltsor
az 6rinteit intezmenvvezEirikkel.
Mesfosalmazdsra
keriiltazelemi6sek
elv69z6s6nek
ig6i'ye
6satovrlbbiegyeztet6sek
sztiks6gess6ge.
, f t < *

2010. m6ius 5-6n Polsar6r Kdzsvril6s keriilt
megrendei6sre.
Az OnJ<orm6nvzainev6bena
polE6rmester
ir mesktiszonte
munkdiukat.
illetve
bejeIentene
a kdlts6-gvetesben
rogzitritt
tdmogatds
blztosltas,lt.
* * *

2010.mdius7-6na MasvarKozut Kht. Heves
MeeveiTeriiletileazeatdidsvezet6s6vel
esveztetd-idrsval6sra
kEriili sor I feliriitesalan"lev6
autobu;2dbl6ktulajdonjogdnik rendezdse
tarsvaDan.
+ . 1 . *

A kiivetkezd ldsidfipontja:jrtnius 28. 166ra
F6bbtdmdi:
- Besz6mol6 Ostoros Kdzs6g kdzbiztonsSgi
helyzet6rol,
- Besz6mol6
ahelyicivil szervezetek
mrikdd6s6r6l

2010.m6jus 19-6na HevesMegyeiYizmi Zrt.
rendkiviili kdzgyril6s6rekertilt sor, ahol a
D6lborsodiViz- 6s Csatomamri
Kft-nek a Heves
Megyei Yizmii Zrt-be va16 beolvad6s6val
kapcsolatoselvi d<int6ssziiletettmeg. A firzi6
2010.jflius 1-j6velval6sulmega gyakorlatban.
A
beolvad6seredm6nyekent
az 1nkormdnyzat
vagyonanemcs6kken.
* * *

2010. m6jus 20-6n a Honv6d, Arany J6nos,
R6k6czi utak, valamint buszmeg6ll6 6b1<ik
felujitis6val kapcsolatosmiiszakiritadrls-riw6tel
folyamat6nak elindit6sa megkezd6ddtt.A
mriszaki6tad6s-6tv6teli
eljbrhs2010.jfnius 11.
napj6val teljesk6rilenlez6rSsra
keriil.
* * *

2010.mrijus20-rina CsincsaArok 6sa Nyugati
Ov6rok kdzbeszerz1siajinlattlteli felhiv6s6ban
l e h e t c i s 6 g ebti z t o s i t o t ta z 0 n k o r m d n y z a t
konzult5ci6 megtart6s6ra.A konzultSci6n a
tervdokument6ci6valkapcsolatosk6rd6sek,
valamint a helyszin megtekint6s6b6lad6d6
szakmaimesold6sok
keriiltektiszt6z6sra.
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Hirdetm6nv
Tisztelt Vilaszt6polgir!
Amennyiben On a nemzeti 6s etnikai kisebbs6gekjogair6l sz6l6 tiirv6nyben megh^I rozolt (bolg6r, cigdny, gorbg,
horv6t, lengyel,n6met,orm6ny,rom6n,ruszin,szerb,szlov6k,szlov6n,ukr6n) kisebbs6gheztartozik, 2010 okt6ber6ben
16sztveheta helyi onkorm|nyzalivSlaszt6sokkalazonosnapontartott telepiil6sikisebbs6gionk onnhnyzativ|lasztison.
Kisebbs6giv6laszt6jog6nakgyakorl6s6hozosszefoglaltuka legfontosabbtudnival6kat,melyek az alSbbiak.
Vflaszt6jog a nemzeti 6s etnikai kisebbs6gektelepiil6si tinkorminyzati k6pvisel6inek vrllasztrisrin
Atelepiil6sikisebbsegi
viilasztdson
onJ<orm6nyzati
azszavazhat,
aki
- afentfelsorolt 13kisebbs6gegyik6heztartozik,6sakisebbs6gheztartoz6s6tnyilatkozativalv|llaljz.
- 2010.okt6ber 1.napj6ignagykoruv6v6l6 magyar6llampolg6r,
- a helyi dnkorm6nyzati k6pvisel<lk 6spolgSrmesterekv 6laszths6nv6laszt6joggalrendelkezik,
- szerepela kisebbs6giv6laszt6ijegyz6kben.
Az emlitett felt6teleknekakkor is meg kell felelnie,hajeltiltk6nt kiv6n indulni.
A kisebbs6giv6lasztdsokonteh6t csak akkor szavazhat,6scsak akkor lehetjel<ilt, ha k6relm6re a jegyzo felveszi a
kisebbs6giv6laszt6ijegyz6kbe!

A kisebbs6giv6laszt6ijegyz6k
Akisebbs6gi v6laszt6ijegyz6kbeva16felv6tel6t2010.jrilius 15. napjrin 16 6riig k6rheti a lak6helyeszerintitelepiil6s
jegyz6j6t6l, illetve letdlthet6 a k6zs6g honlapj6r6l (www.ostoros.hu),amelyet kitolt6s ut6,nkinyomtatva 6s al|irva a
polg6rmesterihivatal 6piilet6benta161hat6
glrijttil5ddba dobhatbe, vagy lev6l ritjrinjuttathat el ajegyzrihoz.A lev6lnek
jtilius 15-ig meg kell6rkeznie a polgfrmesteri hivatalba!

PolgirmesteriHivatal cime.telefonszfma:
3326Ostoros,H6siik tere 4.
36/3s6-010.
Gyiijt6l6da helye:
OstorosPolgirmesteriHivatal, Titkirs:igi el6t6r
Csak.egykisebbs6gv(laszt6ijegyz1k6rek6rhetifelv6tel6t,ellenkeztjesetbenvalamennyik6relme6rv6nytelen.
Ha On a k6relemnyomtatv6nl.t hi6nytalanul kitdlti, 6s hat6rid<jbeneljuttatja a jegyz'hdz, tov6bb6 magyar
Sllampolg6rs6ggal6s a helyi onkormiinyzati k6pviselSk 6s polg6rmesterekvSlaszthsdnv6laszt6joggalrendelkezik,a
jegyz6 felvesziOnt az adottkisebbs6gv6laszt6ijegyz6k6be.
Av|laszt6jogttt csak azon a telepiil6sengyakorolhatja,ahol bejelentettlakcimmel rendelkezlk.Ha teh6t a kisebbs6gi
v6laszt6ijegyztkbe vetel6tkovet6enm6stelepiil6srekolttizik, v6laszt6jogais megsziinik! (Hajnlius 15-eel6tt veltoztat
lakcimet,akkor term6szetesen
azfj lakcime szerintitelepiil6senm6g k6rhetia v6laszt6ijegyz6kbev6tel6t.)
A kisebbs6giv6laszt6i jegyz6kkel kapcsolatosjogorvoslat
Ha a kisebbs6giv 6laszt6ijegyzdkbeval6 felv6tel6tajegyz6 megtagadja,eniil Ont halad6ktalanulertesiti.Akisebbs6gi
v6laszt6ijegyz€kbev6telt megtagad6ddnt6sellen a hatirozatklzhezv|tel6t kovet6 3 naponbeliil nyrijthatbe kifog6st a
hattuozatothoz6jegyz6hiiz.Amennyibenajegyz6 hellt ad a kifog6snak,m6dositjaa kisebbs6givrilaszt6ijegyz6ket.Ha
a kifogfsnak nem ad he114,azt a be6rkez6s6tkrjvet6 napon automatikusanmegkiildi a helyi bir6s6gnak,Budapestena
PestiKozponti Keriileti Bir6s6gnak.
A vflasztis kitiiz6se
A kisebbs6gionkorm6nyzativ6laszt6stakkor trizi ki a helyi v6laszt6sibizotts6g,ha a telepiil6senaz adott kisebbs€g
v6laszt6ijegyz6k6benszerepl<i
kisebbs6giv6laszt6polg6roksz6maav6laszt6skitiiz6s6neknapj6nel6ri a 30 fdt.
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Szocirilisrovat
Szociilis 6sPrevenci6sF6rum
A V<ir<iskereszt
ostorosiszervezet6nek
vezet6s6ge
2010. mrijus 6.-5n meghirta a kdzs6giinkben
miik6d6 int6zm6nyekvezet6it, illetve a civil
szervezetekk6pvisel6it, abb6l az alkalomb6l,
hogy egy f6rum keret6benmegbesz6l6lj6k
Ostoroslakoss6g6nak
szocidlishelyzetltilletvea
megei6z6ssel
kapcsolatos
tennival6kat,
egyiittmiikiid6sifeladatokat.

ti:r'*:"t
TiszteltLakossig!
Az ostorosit6n6i 16v6telkek 6s het.'l69ih zak
villamos energia ell6t6srltszolgfi6 35 kV-os
szabadvezet6kes
h616zatelklsnllt. A fesziilts6g
al6 helyezlst 2010. 06. 0 1-6n elv 6gezfik, ettol az
id6pontt6lkezdvea vezet6k6rint6se6smegkdzelit6seTILOS6sELETVESZELYES.
ELMU EMASZ H6l6zatiSzolg6ltat6Kft .

A F6rumon elhangzottakalapj6n meg6llapif
hatjuk, hogy a V<irdskereszt
tev6kenys6ge
az
elmtlt k6t 6vbenj6 irrinyba indult el az itt 616
emberek szoci6lis helyzet6nek javit|shval
kapcsolatban.
Ugyanakkor tov6bbra is fontos feladat a
megel6z6s,
a tov6bbk6pz6sekre
va16odafigyelds.
Ezenfeladatokmegoldds6hoz
k6rt6ka megjelent
szervezetek6s int6zm6nyekvezet6it a tov5bbi
egyiittmrik<id6sre,hogy
ezzelis biztositvalegyena
teljes koni lakoss69 helyzet6nekfelm616se,megismer6se.
AZ alapszewezetugyanirgy fontosnak tafija az
ilyen ir6nyri feladatokban az egytittmfkdd6st,
mint a helyi int6zin6nyekvezet6i illetve a
megjelentcivilszervezetek
k6pvisel6i.
T6mogat6sukat,
segits6giikettisztelettelmegk<iszdnjiik,bizunkatovdbbisikeresk6z<is
munk6ban
A helyiV<irriskereszt
Vezet6s6ge

V6ltozik a "Miivh6z" telefonsz6ma
T6j6koztatjuka lakoss6got,
hogy a R6deiMikl6s
Mtivel6d6siHin (lntegr|lt Kdz<iss6gi
Szolg6ltat6
jrinius
T6r) telefonos el6rhet6s6ge
1-t6l
megv6ltozik,
ar6gisz6mmegszlinik:
ilj telefonszfm: 06-301323-4535
A Kciz<iss6gi
t6r tov6bbie16rhet6s6gei
viitozatlanokmaradtak:
E-mail:info@ostorosmuvhaz.hu
Cim:Ostoros,Szentlstvdn
t6r2.
Honlao: www.ostorosmuvhaz.hu

k^r.t"9

OSToRoSI KISBiRo
6. ol.lal

-'r
IT
\'/
ID

Oktatris,ifjfs6g
Bricsriztak 6s 6vet zlrtak az ovisok - k6pekben

Gyereknap az Altalinos iskoliban - k6pekben
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Kiiz6rdekii kiizlem6nyek
Megfjult a R6dei IKSZT honlapja
Jriniust6lrij form6bantal6lkozhatnaka K6zoss6gi
T6r honlapj5val az 6rdek1cid6k. A www.
ostorosmuvhaz.huoldal szerkezetemegv6ltozott,
modemebb, szebb megjelen6sbenkaphatnak
infotm6ci6kat,hireketaz oldal 16togat6i.

E96szs6gmeg6rz6foglalkozfsok a R6dei
IKSZT-ben
Tobb olyan foglalkoz6s is virja a eg6szs6gtikkel
tcir6d6 ostorosiakata R6dei IKSZT keretin beliil
amelyek a mai rohan6 ,,eg6szs6gtelen"
viligban
feliidiil6st, kikapcsol6d6st6s nem utols6 sorban
egeszs6gmegcirzest
nyujranak.
Tobb 6ves hagyomiinyavan a h6tfcin 6s szerd6n

este 8 orakoi kezd'6d6
16r ronlAr.lar
amelyetPusk6m6Ujv6ri Katalin vezet.
* * : l

"-

Lrdvlirdliiilr.l,n.la!trtrrte!$

A fejleszt6sselegy idSbenk6sziil Ostoroskozs6g
bemutatkoz6 interaktiv anyaga, amelyen a
telepril6sfcibb jellemz6i, nevezetess6geilesznek
olvashat6ak, elsosorban azoknak, akik el<iszor
tal6lkoznak Ostorossal, 6s szeretn6k egy kicsit
jobban megismernia fa1ut.A honlap 6s a bemutat6
anyag e1k6szit6s66rtk<iszonetet szeretn6nk
mondani Ferenczi Kriszti6nnak. aki az ..IJt a
munl<dba"kcizmunkaprogramkeret6benvegezte
el a fejleszt6seket.
Az elektronikus anyagb6l m6solat ig6nyelhetd a
R6deiIKSZT el6rhet<is6gein:
- e-mail: info@ostorosmuvhaz.hu,
- tel.:301323-4535

Uj elemk6ntjelentmega mirlt h6napban
a J6GA
foglalkoz6s,A j6ga egy clsi, de ma is 616
gyakorl6srendszer
amelyegyensrilyt
6sharm6ni6t
k6pesteremtenitesti6s a lelki mrikdd6sekben.
A
gyakorliisokfokozzitka testier6t,megteremtika
l6lek 6sa sziv b6k6j6t,el<isegitik
onmagunk6s a
vil6gjobbmegismer6s6t,
meg6rt6s6t.
Aki szeretn6
- ezta gyakorlds
rendszert
megismemi.
- j6 eg6szs6gi
iilapotdtill. j6 k<iz6rzet6t
megtartani,
- vagy szerehel6p6sr<il
l6p6sreeljutnioda,erre
lehet6s6ge
vanszerdai
napokon18.00-19.30,ig
a
R6deiIKSZT nagy.term6ben.
A foglalkoz6sokat
vezeti Bodol6sz Ildik6
okleveles
Iyengarj 6gaoktat6

Telepiil6s6reink
el6rhetds6gei
M6jusi sziimunkban hirt
adtunk arr61, hogy k6t
ostorosi telepiil6siir Baji
P6ter6s K6d6rl6nos2010.
6prilis30-6nSlltszolgiilatba,
6s az6ta a szolgiilatbeoszt6sokszerint jrirj6k
k0zs6giink
utcAit.
A telepril6scircikettelefonon is e1 lehet 6mi a
k6vetkez<!sz6mokon:

-8143
06/30-900
06130-900-8762

2010. jfnius
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Aktualitrisok, 6rdekess6gek
SzentJ{nos sziilet6se
Jrlnius24.-Keresztel6
,,SzentIvdn l0j"
a
Ajirnius24-i Szentlv6n-nap,Keresztel6SzentJ6nosnak,
az
6si
magyar n6pdal ,,virrigos" Szent J6nosdnak6s
f6nyszimbolikrinak
kdz<isiinnepe.A ny6ri napfordu16t61
minddssze
3 napvdlasztjael.J6nos6sa napfordulategyiitt
Egy forr6sszerint,mi
iinnepl6se
azY. sz6zadt6l6ltal6nos.
magyarok a XL szdzadbanm6r gyijtothrnk tsizei Ivin
el6est6j6n.Szok6suntr6gis6g6ta szl6vosn6vv6ltozaI
bizonyitja. (A kereszt6nyliturgia sz6kincsenyelviinkben
611,mivel a
nagyrlszta gdrdg-szl6vjdvev6nyszavakb6l
t6rit6 papok tdbbs6geel6szdrezekena nyelvekensz6lt
M6slapratartozik,hogy mir az anb 6sbizrlnci
eleinkhez.)
forrdsok is megeml6kezneka pog6ny magyarok
luzimSdatdr6l,6s a ffizkultusz a nap6vfordul6pondaihoz
kot6d6ritusokr6szevolt.

A katolikusegyhin Sziz M6ri6n kivtl csak Keresztel<j
Szent J6nos eset6beniinnepli n6vnapk6nt a szent
felt6telezettevillgi sziilet6snapjrit.
A napfordulatiJSnosnap kiv6laszt6sakoraz egyh6zdoktoroka Szentir6sra
tdmaszkodtak.Az evang6liumokszerint J6nos 6ppen
f6l6r.velvolt id6sebbJ6zusn6l,
sziilet6snapja
ez6rtkeriilt
jirnius24-6re.A v|laszthsa r6maihagyom6nyt6l
semvolt
idegen.A kereszt6nynaptSrk6t,,6s-J6nos"szentje,az
(dec.27.) 6s akereszlel6
evang6lista
az6vnapfordul6inak
a kapuj6baniil, a r6gi R6m6ban pedig az 6v ianu6it,
a k6t szent
,,kapuit"Janus6rizte,s az6 neveegybecsengett
latinnev6vel.
ID
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