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OstorosiGrill-party 6spalacsintanap
Az idei Ostorosi Falunapokonis szeretn6nk
lehet6s6getbiztositani csal6doknak,bar6ti
k<irdknek arra, hogy az augusztus 2-i
esem6nyekenr6szt vegyenekegy gasztron6miai
Az idei 6vbena grillenk6sziilt
megm6iet-tet6sen.
6telek6lesz a f6szerepe,illetve a tavalyi nagy
is lehet6s6g
sikemekdrvend6palacsintasiit6sre
lesz.
Az idei kdz<is siitesre bdrki bdrmilyen
nincsmegkdt6ssema
form6ci6banjelentkezhet
csapatok 16tsz6ma,sem az elk6szitend66telek
tekintet6ben.Egy k6r6svan a szervezlkrbszlrol a
n6pszerftgrillez6slehet6legsz6lesebb
manaps6g
megfelvonultatnia r6sztvev6
palett-6j6tpr6b61j6k
A palacsintasiit6sselpedig a
"ropoitok.
is
evermeknek szeretn6nkkedveskedni,b6r egyj 6
ilsszertnek mindenki driil egy grill-vacsora
ut6n...
r€sztvennt
K6rjiik, hogy amennyibenszeretn6nek
u, it"*6oy"n augusztus10' szerda 18 6r6ig
legyenekszivesekjelentkeania 30-323-4535-os
vagy az info@ostorosmuvhaz'hu
tel=efonsz6mon,
e-mailcimen.
Nevez6sidij nincs,viszonla siit6shezsziiks6ges
-kell6keket
legyenszivesmindencsoportmag6val
hozni.A szervez6ks6trat,asztalt6ssz6kettudnak
mindenjelentkez6
biztositania rendezv6nyhez,
csaoatnak.
A versenyenelk6sziilt
6tkeketdijaznifogiuk!

Onkorminyzati
A kiivetkez6id6szakK6pvisel6Testiiletiiil6sei:
20l1.jillius25.ft6tf6)16 6ra
fir;6-"16
O.t"t*t N"pkdziotthonos6voda
""
2010I201l. 6vi munk6j616l
- Beszrimol6a Polg6rmesteri
Hivatal
tev6kenys69616l
- Beszrlmol6i polg6rmestemek
azEgriT6bbc6lti
I. f6l6vbenv6gzett
Kist6rs6giT6rsul6sban
munkrijrir6l
- Egyebek
12. (httf6) 16 6ra
2011.szentember
- Az Onkorm6nyzat
2071.I.f616vikiilts6gvet6si
(k<inywizsg6l6i
megtrlrgyal6sa
besz6mol6j6nak
jelent6sselegYiitt)
- Javaslata Helyi Es6lyegyenl6s6gi
Program
elfogad6s6ra
- Egyebek
2011.november28. (hdtfd)l6 6ra
- T6j6koztat6
20I l. Evi
azOnkormdnyzat
I-III. negyed6vihelyzet6r6i
ktilts6gvet6s6nek
jelent6sselegyiitt)
(ktjnyvvizsgriLl6i
- Javaslat
2012.6vi
azOnkormiinyzat
6ra
koncePci6j
k6lts6gvet6si
- Egyebek
2011.december12. ft6tf6) 16 6ra
- Besz6mol6a R6deiMikl6s Kdzdss6giHdz
munk6i6161
- Iavaslit az Onkorm6nyzatK6pvisel6testiilet6nek2012. 6vi munkaterv6re
- Rendelel{ervezet
az onkorm:inyzat2012'Evi
6tmenetiszab6lyo zhsd't61
eazd6lkod6senak
- Javaslata kdziizemiszolg6ltat6si
dijak
sdra
meg|llapit
- Javislat a helyi ad6rendeletekfeltilvizsg6lat6ra
- Egyebek

Az esem6$,helyszine:
Ostoros,Altal6nos Iskola udvar

Id6oont:
20. szombat
2011.augusztus
14.006s 16.30kdztitt
Tov6bbiinform6ci6
6sa Falunapr6szletes
a a www.ostoros.hu
Programj
oldalonel6rhet6lesz!

Fontosiinkorminyzati rendeletviltozis!
Felhivjuk figyelmiiket, hogy Ostoros Kdzs6g
rendeletea kdzs€gkiSmyezelOnkorm6nyzat6nak
let6lthet6a www.ostoros'huoldalr6l
v6de1m6r61
meniipontalatt.
azOnkorm6nyzat{Rendeletek
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Most mdrt6nylegv6gea pa1at6b1:ls
iskolai oktat6snak.Pedigmilyen meghatriroz6volt a fekete,majdk6s6bb
zdld szinii oszt6lytermitbbla a feh€r.kr6t6va1.Most mit6l ,,okosodtak"meg az iskolai t6bl6'k kdrdeztiik
VecseriS6ndort6l,aKem6nyFerencAltalfuiosIskolaostorosiArp6dFejedelemTagiskolaigazgat6j6t6l.
Nagyszab6sri informatikai fejleszt6s t6rt6nt Eger
iskoldibanegykdzdsenbenyrijtottp6lyiuat rcv 6n6sszesen
180milli6 forint 6rt6kben.Mivel az ostorosiiskola,6vek
6ta tagiskol6ja az egi' Kem6ny Ferenc Altal6nos
Iskol6nak, s a phlyizatot a mi kezdem6nyez6siinkre
kdzdsennyrijtottuk be, ez6rtaz ostorosiiskola is kdzel 9
milli6 forint 6rt6kii informatikai eszkdzdketkaoott. Ezt
r6szletezve:
l0 db. modem,a mai ig6nyeketis kiel6gitO
szem6lyi sz mit6g1pet,amelyeketcsak oktat6si cElokra
lehet haszn6lni.Ezeken kiviil kaptunk 5 db. interaktiv
(okos) t6bl6t, amelyek fel vannak szerelve kivetit6
g6pekkel, hangfalakkal az osztiilytermekbe, szaktantermekbe.Kaptunk 6.db. laptopot,iit darabota t blik
miikddtet6s6hez,egyet a felk6sziil6she
z. Ezenki:'trdrl
mindent6blihoz ,,Mimiopad"-ot,amelyeksegits6g6vel
a
teremb6rmelypontjrir6lvez6relhet6a laptop,igy atablais.
Az eszkdz6ketaz utols6 tanit6si h6ten haszn6latbais
vetti.ik.Ezek az eszk6z6kval6baa nagybansegithetik az
oktat6s tanul6s folyamat t, emelik szinvonal6t,de csak
akkor, ha a pedag6gusainkhaszn6lj6,kis ezeket.Ennek
6rdek6bentantestiiletiink majdnem teljes sz6mbanr6szt
vett 6sr6sztveszszeptemberben
tov6bbk6pz6seken.
Hogy
mekkorasikerrel,arr6l sz6motadunkszeptember
v6g6nk6t
bemutat6 6ra keret6ben, amelyeket a sziil6knek,
6rdekl6d6knek tartunk. Ennek id6pontj616l kiil6n
6rtesit6ssel
lesziink.
Nyilvin az ,,okos"t6bliikkal szervezelt tan6rik 6rdekesebb6,
szeml6letesebb6
teszika gyermekekszitmiraa
tan6rhkat, 6ri6si lehet6s6geketrejt a haszndlatuk.Ii.j oktat6si m6dszerek alkalmazhshvalizgalmas
feladatsorokatlehet6ssze6llitani, mely vonzzaa tanul6kfigyelm6t. Min6s6giv6lto zlsthoznak az interaktiv
tblik a h6tk6znapioktat6sban,a k6pess6gekfejleszt6s6ben,segits6gtikkelbehozhatjuka tantermekbeaz
e96szvi169ot.
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Ostorosi civilek az srer 6veshatdrndl
azelmriltn6h6ny6v
kot6d6tt6ser6stiddtt
a sz6kelyfoldiLemh6nybardts6ga
testv6rtelepiil6se,
Ostorosk<izs6g
rigy,
hogy az Ostoroson
Lem6nybe
l6togatfstszervezell
alatt.201l.jriniusdbana K6zs6giOnkorm6nyzat
a testv6rtelepiil6sLemh6ny,hasonl6szervezeteinek
k6pvisel6ital6lkozhassanak
miik6d6Civil szewezetek
k6pvisel6ivel.
nem miikddnek civil
Az ostorosi kiilddttseg tagai azt tapasztalhattiik,hogy Lemh6nyben 61ta16ban
azonbanm6gisvolt. Az egylkaz ifirisigi csoportok
6sprogramegyeztetes
K6t sikeresta161koz6
szervezetek.
karate
(G6lAd6mOstorosiIfi Klub).Am6sika Shotokan
megszervez6se
6sprogramj6nak
csere-l6togat6srlnak
Shotokan
(Vany6Attila edz6,
jellegii tal6lkoz6ja6smegbesz6l6se
tapasztalatcsere
sportedz6inekkOlcsdnds
Ostoros).
Karatesportcsopon.
ir6nt.
m6dszerei,tev6kenys6giik
mutattaka magyarcivilszervezetek
A lemh6nyivezet6kfog6konys6got
illetve
a
megl6v6,
val6
csatlakozAshoz
Civilhil6hoz
a Magyar K6rp6t-medencei
Kifejezt6ksz6nd6kgkat
csoportokkal.
civilszervezetekkel,
lemh6nyi
megszewezend6
A lemh6nyi vend6gl6t6kkedvess6ge,figyelmess6giik,61ta1ukszervezettprogramjuk leirhatatlan6lm6nyt,
sugallt. N6h6ny napos sz6kelyfolditart6zkod6sunkkoron6ja a Piink6sdi
bar6ts6got,sziv6lyess6get
Csiksomly6ibucsir,mely 6vtizedek6ta a magyars6g,a sz6kelyek,cs6ng6knagy zat|ndok ittja, szefiartisa,
ta161koz6ja.

piisp6k a piinkdsdszombatj6n
A kiizel f6lmil1i6nyimagyarfoz ebbenaz 6vbenSprinyiAntal sz6kesfeh6rv6ri
6s az erkdlcsi
6ldozatv6llal6sra
ki6116sra,
az
val6
mellett
elhangzott szentmisepr6dik6ci6jiban a hit
kittrt az irj magyar
megrijul6srabuzditottaa csiksomly6ibricsri r6sztvev6it.A piispdk besz6d6ben
Elmondta:a rnagyarn6pnemkiv6n belesz6lnim6sn6p6let6be,de a magyarn6pis tudja,mit
alkotmAnyra.
akar,6s6 semszoruiarra,hogym6sokk6nyszerits6k16v6gyaikat,akaratukat,akir f6lelmeiket-R6mutatott:az
kell arra,hogym6lt6klegyenekazolyannagyel6ddkhdz,mint p6ld6ulSzentIstv6n,
ut6doknakt<irekedniiik
iinnep6v6
Napjainkbana csiksomly6ipiinkdsdibircsiregyrcaz 6sszmagyars6g
SzentImre 6sSzentL6sz16.
AKis-Som1y6alattfedettborvizkrittalllhat6,a hegytetej616l
va16tekintetn61kii1.
hovatartozfsra
v61t,va116si
is. A hegy
lehetr6sziink.Bel5that6inneneg6szCsik,a Hargita6s a Nagy-Hag1'rn6s
piratlanpanorilm6ban
mellettifah|zban akpohikatvigyfz,| temetelakik.
tetej6n,a Salvator-k6polna
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Evek tapasztalata,
hogy a bricsriideje alatt fekete sdt6t
felh6kb6l,,leszakadaz 69", de ezzeTmit sem tcir6dvea
magyarok ezrei gylilnek <isszeminden 6v piinkdsd
szombatj6n
a katolikussz6kelys6g,
6sa Kissomly6hegy6n
nyirfa6gakkal
6kesitettzriszl6kkalkiirmenetettartanak.Az
egykori esem6nyreeml6kezveaz is hagyom6ny,hogy a
Gyergy6falusi keresztaljamegya menetelej6n.A menet
leg6rt6kesebb
tdrgyaa fdolt6rbal oldalan16that6
labarum,
mely az 6korban, Nagy Konstantin cs6sz6ridej6n a
gy6zelemjelk6pevolt. A pi.ink6sdszombati
kdrmenetben
ezt a menet kdzpontj6banviszik a krirmenetetvezet6
piispdke16tt.A 30kg silyujelk6peta hagyom6nyszerinta
katolikusgimn6ziumlegjobbv6gz6sdi6kj6naktisztevinni.
Amenetetszok6sosan
a cs6ng6kz6g'6k.
Piink<isdvas6rnapjdnkis csoportunkaz ,,ezer6veshatirn|l" Gyimesbiikkvasritip6lyaudvar5nfogadtatdbb
tizezer magyartrirs6valegytitt a Magyarorszitgr6linduit k[i1<invonatot,
a Sz6kely Gyorsot 1600 magyar
utas6val.Szavakkalkifejezhetetlen
amikor
a
vonat
hosszan
az 6rz6s,
ktirtrilvelassirm6lt6s6ggal
beg6rdiila
P6lyaudvarra,a vonatonutaz6kfogad6s6ra
magyar,sz6kelyzAszl6tlengetve
hangzikfel atbbbtizezermagyx
6nek6vel,
amagyar6sasz6kelyhimnusz.
Hosszuid6 ut6nindult rijra hosszfiritjrlraa Sz6kelyGyors.Kiildnvonatotinditottaka csiksomly6ibircsura
tart6 zarrindokoksz mitra,a m6sodikb6csiddnt6stkiivet6enBudapestet
Erd6lyt6voli r6sz6veliisszekdt6
vonatnyomdn.
Sz6kely
Cyorsneven.
Aj6rat 1944-ben.
Eszak-Erd6ly
elveszt6s6t
ktivet6en
megsziint
6scsak
nemr6gindult rijra ritnak.Nem v6letleniilmondt6ka szerelv6nytnemzetilobog6kkalv6r6 sz6kelyeka
zar6ndokoknak:
. ., k6stetek646vet."
"K6stetek.
Az ezerdveshatitrca,a Gyimesbiikk vasirti p6lyaudvar6rais eljut6 vonat sikere miatt, a zarftndokok2011
jtnius6bana Sz6kelyGyors,valamintfjk6nt a Csiksomly6Expresszegyenk6nttizenk6tvasritikocsival
indultakritra. Csakaz6rtnem t<ibben,mert enn6ihosszabbszerelv6nynem f6rt el a kisebbsz6kelyfiildi
vasft6llom6sokon,
illetveenn6lt<ibbkocsitsegits6ggel
semtudottelhriznia szentkoron6scimerreldiszitett
magyarmozcony.
Piink6sdh6tf6j6tLemh6nnyel
tdrt6n6ismerked6s
6sa kedvesVendeglAt6inkt6l
t6rt6n6bucsrieb6d6svacsora
t6ltdtteki.
A vend6gl6t6k,6liikrin Luk6cs R6bert polg6rmesterrel
6s Luk6cs Istvrin alpolgfrmesterrel,az |ltahtk
szervezetl6s megval6sitottszines,a magyars6gosszetarloz|sfit
kifejez6,sokszoraz 6rzelmekreis hat6
programokkal,
a deleg5ci6nk
mindentagjdnakelismer6s6t,
6skdsz6net6t
v6ltottaki. Szavakkal
leirhatatlan
6s
kifejezhetetlen
az a figyeimess6g,
6s
szeretet,
melyet
az
perc6ben
udvariass6g
ott tart6zkod6sunk
minden
meg6lhettiink.
Kdsz6netiinketfejezzik ki OstorosKiizs6g Onkorminyzatinak, hogy r6sztvehettiink a Lemh6nybeutaz6
csoporttagjaik6nt,azostorosicivil szervezetek
k6pvisel6ik6nt.
Moln6rLajos
OstorosiCivil Kerekasztal
eln6ke
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Ataattlt<a fehiiitott 6skibdvftett.

tot Ostoroson

Kiizpontot,amelya
azAlapszolg6ltat6si
keretekkdz6ttadt6k6t Ostoroson
Jrinius30-6n106r6t61iinnep6lyes
helyis6gekkelb6viilt.
r6gi 6piiletr6szfelujit6s6nkiviil rij 6piiletr6sszel,
pfilyinati tiimogat6s,illetve az 6nkorm6nyzat6ltal
forintos
milli6
kiizel
31
Az Eur6pai Uni6t61 elnyert
a Kossutht6r 3.
segits6g6vel
beruh6z6s
megval6sult
biztositottmintegy3,5mi11i6forintosdner6segits6g6vel
egyhelyentudnakell6tnia telepiil6sen.
sz6malattl6v6lpiiletbenmindenszoci6listev6kenys6get
A projekt iinnep6lyes zlrr6 rcndezvlny6n e1s6k6ntKisari Zolt6n polgrirmesterid6zte fel a beruhiahs
z vezet6fi .at.
mesval6sit6s6ho

Az
SZECHENYITERV

6nkorm6nyzat m6g 2007-ben hathrozta el, hogy a
egy 6piiletbe
szoci6lisfeladatokatell6t6 szolg6ltat6sokat
mellett szakmailag
kdltdzteti, mivel a k6lts6ghat6konys6g
is indokolt, hogy a gyermekj616nszolg6ltat6s,a csalldok
6s
valamintanappalie1l6t6s
ahr{zisegits6gnyirjt6s,
segit6se,
az 6tkeztet6s,mint dnkorm6nyzatifeladatok, egy helyen
legyenekel6rhet6k.
Az Eszak-magyarcrszhgiOperativ Program a projekt
c61jalhozilleszked6 pillyhzati lehet6s6g6neksegits6g6vel
tervezt6kmegval6sitania beruhhz st, igy elk6szitett6ka
p\lyinati anyagot,amely 2009-benbefogad6srakeriilt. Az
6nkorm6nyzat2010 tavaszhnkapott 6rtesit6starr6l, hogy
p|lyhzata kedvez6 e1bir6l6sbanr6szesiilt, rnajd' az
ut6n 2011.
el6k6szit6munka6s a kivitelez6kiv6laszt6sa
illewe
projekt
nyit6rendezv6ny6t,
tartottak
a
16-rln
febru6r
akivitelez6c6gis megkezdteamunk6t az,€pileten.
az int6zn6ny kib6vtilt,
A b6vit6s6sa felirjit6s segit66g6vel
A kordbbanm6r megl6v6helyis6gekben
korszertisdddtt.
csak a sziiks6gesfelirjit6sokat ttbgeztlk el. H6rom
nyil6szfr6t illetve az ajt6kat cser6lt6k le, ut6bbiakat a
biztosit6sa
mozg skorl tozottakmegfelel6k6zleked6s6nek
6rdek6ben.

A klubszob6bavezet6 folyos6 burkolatdbaindukci6s
segit6s6re,igy a
hurkot 6pitettek a hal16sk6rosu1tak
volt
padl6burkol6s
csakennekvonal6ban sztiks6ges.
a rdgi rlszenhozz6igazitotl|k az
Az 6piilettet6szerkezet6t
6sa teljes6piiletrerij fed6s
irj 6piiletr6sztet6szerkezet6hez
keriilt.
Az int6zm6ny irj r6sz6ben egy v6r6he1yis6g,egy
az
6segy irodakapotthelyet.Term6szetesen
el6ad6terem
az
be6pitett6k
is
6piiletr6szben
kialakitott
irjonnan
indukci6shurkot.
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Korszerii,energiatakar6kos
kondenz6ci6sturb6kaz6n6srij fiit6testekkertiltek betizemel6sre,
a vil6git6testek
szint6nenergiatakar6kosak,
igy az6piiletkdlts6ghat6konyabban,
kdrnyezetbar6tm6donmrikddtethet6.
A projekt r6szek6ntelk6sziilta t6rkdvezettjdrda,amozghskorlfitozottak
6piiletbeval6 bejut6s6tsegit6 rianpa,
parkosit6s
illetveatereprendezds,
is megtdrt6nt.
Nemcsakaz
6ptletb6viilt,hanema lehet6s6gek,
szolg6ltat6sok
kiireis,hiszenazrij el6ad6teremben
lehet6s6g
nyilik majd szem6lyis6gfejleszt6
foglalkoz6sokmegtart6s6ra,
mig az irod6t egybeninte{riszobak6ntis
haszr6ljakmajda szakemberek.
A megnyit6nj elenvolt 6siidvdzdlte a beruhin s sikeresmegval6su16s6t
a kdzremiikdd6 szervezetrflsztrfl
jhnakitodavezet6-helyettese.
FojtanGergely,aVATI Nonprofit Kft. miskolci iro d
Murvai-Kiss Kriszti6n, a projektmenedzserifeladatokate116t6
Fdder6ci6Kft. tigvezet6je szint6n6r6m6t
fejezte ki, hogy az iinkorm6nyzattalva16sikeresegyiittmiikdd6skapcsiinegy fontos, a lakoss6g61talis
ig6nyeltfejlesa6sval6sulhatott
meg.
A kdsziint6kutrinKisari Zoltr4:rpolg6rmester,6sP6paiCsilla, azAlapszolg6ltat6siK6zpontvezet6jek<izdsen
vhgJik 6t a nemzetiszinri szalagot,fitadvaezzelaz int6zm6nyta telepiilEslak6i r6sz6re,majd aziinnep6lyes
alkalomra irt vers6t szavaltael Ho1l6 J6zsefostorosi k61t6.Ezt kdvet6en a vend6eekmestekintett6ka
felujitott, kib6vitett int6zm6nyt.
A beruh6z6s6sszk6lts6ge34.240.225Ft volt, ennekazdsszegneka 90 %o-Lt
az onkorminyzatvnidspdrlyhzati
forr6sb6lfedezte,,,Az OstorosiAlapszolg6ltalisiKdzpontkomplexfejleszt6se"cimi.iEMOP-4.2.11A-092009-0005azonosit6szrirnirfelhiv6sarasikeresenpLlyiava M onkominyzat 30.816202Ft t6mogat6st
kapottaberuhrizdsmegval6sitrls6hoz.

'B6vebb
N€mzetlFelleszl€dtlgyndtsdg
inform6ci6:
wlrv.ujstechlnyit€Iv, gov.hu
BV M6diaBt.-ElevenTelevizi6
06.0 6tt 5tl
VukovrchAkoskapcsolattarto
A proiekt!z EunipsiUni6timoga6s6v:Lsr EunipBl
Telefon:30/296-8854
Regiondtis
Feileszt6si
Alapt{rsffnanszlmr6s6vat
vEt6su[m€9,
.
E-mail: eleven.televizio@gmail.com

r

OSTOROSIKiSBIRO
8. oldal

zarl/r.

!/

O

iskolap6ldija
Eg6szs6gsziget
Ostoroson- a civil iisszefogds

keriilt
A 2011. m6jus 21-6n megrendez6sre
g6
rendezv6ny
E
szs
6gsziget
Ostoroson"
,,
sikeresenlezirdt, kellemes6lm6nyt okozvaaz
ostorosiaknak.
esem6nyre
kil6togat6csal6doknak,
A rendezv6nyszinte minden t6ren j6l sikeriilt
kosz<inhet6ez a sz|mos t6mogat6nak 6s
egyiittmrik<idcinek,
akik dnzetlen segits6ge
nagym6rt6kben
hozzhjhrdtahhoz,hogya program
sikerrelzdruljon.

(fsTc)Ros

M6g egyszer k6sz<injiik egyittmrikdd6siiket,
rem6ljiik a jdv6ben is lesznek sikeres k<iz<is
programjaink.
A szervez6k
nev6ben:
BaloghErzs6bet
D6rAttila
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