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Ostoros lesfiatalabb lak6i

A 2007. 6vben Ostoroson Atlagon feliili volt a
g) ermekszi j lerdsek s7ima. A kdzseg lakossaga
folyamatosan gyarapodik, ez is bizonyitja,
hogy Ostoros kedvelt hely a csalidosok,
csa lddo t  a l a f  i r an i  szanddko /ok  s /d rnd ra .
Ezirton szerehlenk gratulilni a tavalyi dv
ostorosi ujs,, i i ldlr jeinek ds szi i leiknek- kivinva
eg6szseget,boldogsAgot,sz€p6veket.

A 2007. iv ijsziilijttjei:

Bescnyei Attila 6s Sztinics Anzsela
gyermeke B. Gcrg6

Nagy Attila 6s Dank6 Judit
gyenneke N. Ldszl6

Tietze Nindor €s Kal6 Rita
gyermekc T. Reka Sarolt

Bar6csi Zsolt 6s Dank6 Zsuzsanna
gyernrcke B. Bence

Tarn6czi Zoltin is Turcsek Orsolya
gyermekc T. Csaniid

Csorba P6ter €s Bakondi Julianna
gycrmeke Cs. Vivien

M6sziiros Liszl6 6s Szentpeteri Anett
gyermeke M. Domonkos

Kiss GAbor 6s Rab6czki Barbara
gyormeke K. Vir:ig Eszter

Mata Szabolcs 6s Sikfr Timea
gyenneke M. Bianka

Kal6 R6bert 6s Bdjl Csilla
gyenneke K. Krist6f

Vers Csaba 6s Zsebe Zita
gycrmeke V Brlint

Cseho Tam6s 6s VirAg Iren
gyemeke Cs. Deniel

Szepesi Gyiirgy 6s Moln6r Emese
gyenneke Sz. Grdta

Dr. Ceesink Leo Henrik 6s Giil Andrea
gyenneke G. AIex

Varga Zoltdn 6s Karp6ti Ildik6
gyemeke V Emose

Szal6ki Zolten 6s Jak6 Bc6ra
gyermeke Sz. Bdlint
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Bene Csaba 6s Marczis Andrea
gyermeke B. Lili6na

Srirkdzi Gribor 6s Dr. Derda Eva Krisztina
gyemeke S. Sz6fia

Kiss Szabolcs 6s Vasas Zsuzsanna
gyermeke K. Rebeka

Bozsik Tibor 6s Karizs M6nika
gyenneke B. Eszter

Kiss Bal6zs 6s Papp Szilvia
gyenneke K. Eszter

T6th Zsolt ds Galambos Tiinde
gyemeke T. Zen6

Farkas P6ter 6s Rajna Endke
gyermekc F. Csanad Peter

Nagy Zsolt es Nagy Zsuzsanna
gyermeke N. Zs6fia Ilona

Veradi P6ter 6s H6czcy Miriam
gyemeke V Botond

So6s Jinos 6s MolniirAndrea
gyermeke S. Jinos

Gyenes Norbert 6s Magyar Szilvia
gyermeke Gy. Aron

Ki)szt)nt j  ka2008.iv
e I s 6 o s to ros i uj s zfi 16 ttj 6 t :
Kada G6bor 6s Zsebe Judit
gycrmeket K. Noelt

hirek

Ulesezett a K6pYisel6 Testiilet

Janu6r 28-6n hetfdn tartotta Ostoros Onkor-
manyzat Kepvisel6 Tcstiilete soros iileset,
melynek t6mai a kdvetkez6k voltak:

1 Beszamo16 a lejiirl hatriridejii hat6rozatokr6l
6s a ker iil6s kdziitt rett irtezkedesekr6l

2. BesTimolo a polgdnneslemek a/ Lgr
T6bbc6li Kist6rs6gi Tdrsul6sban v6gzett
munl6jA16l

3. Tdj6koztat6 a H6ziorvosi SzolgAlat
munkdjdr6l

4. Az Arp6d Fejedelem Tagiskola m6dositott
pedag6giai munkdjdnak megtdrgyalesa

5. Javaslat a 2008. 6vi rondezv6nylervrc

6. Egy6b iigyek, inditvinyok
- Javaslat az Onkomrnyzati kepvisel6k

tiszteletd ij rira
Javaslat a Dr. Kemeny Ferenc Altal6nos
lskola alapit6 okiratdnak m6dositesara

- A TIOP L L l/07/l k6dsz6mu p6ly6zat

benyujt6sdnak j6v6hagyrisa
- Javaslat az Epit6siigyi IgMgafes szakfeladati
kdriin foglalkoztatott l6tsziinb6vites
enged6lyez6s6re

- 1 ajckozaro Hagyo Miklos Budapest l-civiros
Fiipolgel-tnester helyettes kezdom€nyez6ser6l
Taj6koztat6 az Altaldnos Iskola
Fejleszt6s6rril sz6l6 EMOP 4.3.1/2 F
k6dszAmu pdlyezat elk6szites6nek
alakuldsdr6l

Zaft ircs:
Az Eszak-Magyarorszrigi Regionrilis
Kozigazgatiisi Hivatal Yezet6jdnek 2201202-
l9/2007. szdmir kczdcmdnyez6se
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Fdrum az Oktatisi Koncepci6rd.

Az Altalanos Iskola Oktatdsi koncepci6j6nak
megvaltozes6val foglalkozott az Onkor-
miinyzat es az Iskola veztese eltal dsszehivott
Lakossdgi F6rum. A F6rum kereteben kefiilt is-
mertet6sre az Oktatasi Koncepci6. Ismertetesre
keriiltaT oktatesjii\ 6benihelyzete ds a titrvdnyi
el<iir6sok miatti 6tszervez6sek k6nyszere.

A 2OO'7 /2008. oktat6si 6vben kifuttatesos
rcndszerben a 7-8. oszt6lyos tanul6k helyben
oktatAsahoz sziiks6ges tul6E anyagi fedezet€t
az Onlorm6nyzatbiztositotta.

Biztons{gosabbak lesznek a kitz6piiletek

Az Onkorm6nyzat K6pvis e l6 - te sti i  lete
megbiziisos ajAnlafteteli felhivast teft ktizz6
meghivesos versen,'tirgyaliis kereteben M
int6zmenyei biztonsegtchnikai rcndszer6nek
ki6pit6se 6rdekdben. Az ajAnlattev6k
ajanlatainak er€kel€set kijvet6en a testiilet a
p6lyez6kt6l pontositisokat kert.

Az aj6Lnlattev6k tij ajdnlatainak irj bet€deszreset
kiivet6en a Tel€piil€sfejlesztesi 6s Uzemeltet6si
Bizottsag Elniik6vel egyeztetett m6don az
aj 6nlatteteli elj 6rAs lezdrAsra keriilt.

A benyujtott fj ajenlatok 6rt6ke16se szerint a
kedvezcibb r4rakat, illetve felteteleket biztosit6
Sasszem 2000 Kft. ajAnlata keriilt elfogad6sra.
A kivitelezesre vonatkoz6 szerz6desteNezet
jov6hagy6sra a K6pvisel6testiilet el6 keriil
beterj esztesre.

Tisztelettel meghivjuk
Ont €s kedves partner6t

az
Ostorosi Arp6d Fejedelem Tagiskola Sziil6i

Munkakdziiss6 g6nek s zew ez€s 6b er.,
2008. mircius 8-6n szombaton, 20 6rakor

kezd6d6

Ndnapi Beil
rendezv€nyiinkre.

Vacsoriival 6s ig6nyes 616 zen6vel, tombol6val
6s egy€b meglepet6ssel v6runk minden kedves
vendegiinket. Az est j6 hangulatAr6l a Tutti
Frutti zenekar gondoskodik.

Helyszin:
Dr. Kem6ny Ferenc Altal6nos Iskola ArpAd
Fejedelem Tagiskol6ja (Ostoros, Pet6fi u. 2.)

Belip6:
(amely egyben vacsorajegy is):

2500 Ft

A bev6telt az ostorosi dirikok gyermeknapi
rendezv6ny6re sz6njuk!

Tortibbi i fott tici6, jegeldvitel,
as(aAbgbhis:
R6dei Mikl6s Miivel6d€si HrL
3326 Ostoros, Szent Istven t6r 2.
Tel./fax:36/456-928

Jegyel6vetel 6s asztalfoglalas
2008. mdrcius 3-t6l lehetsEges.
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Oktatis, i{risrig

Min6s6gi oktatis csal{dias kiirnyezetben -

Ismerje meg a Dr. Kem6ny Ferenc
Altalinos lskola Arp6d Fejedelem

Tagiskol6j it

Iskoldnk a 2005/2006-os tanev 6ta az egri Dr.
Kem6ny Ferenc Altalanos Iskola tagiskoldja. A
kdziis munka nemcsak a neviink vdltozasat
jelentette, hanem egyiittmiikdd6st is. Ugyan-
akkor megtartottuk azokat az ertekeket,
amelyek jel lemezt6k int6zm6nyiinket: a
gyerekek szeretnek idej6mi, itt mindenkivel
tdr6dnitudunk, mindenki ismeri egymdst, mrnt
egy nagycsaliidban. A mi iskolenl itt van
helyben, mi fejlesztgetjiik, mi gondoskodunk
rola: iskoldnk hagyorninyokban gazdag. es
tanul6ink szep eredm6nyeket 6mek el. C6lunk
olyan gyermekl(iizpontu iskoldt fonn6lni, ahol
a jitv6re k6sziilve a gyerek, gyerek maradhat,
aholt6rs lehet a munk6ban 6s a sz6rakoziisban,
erezheti felel6ss6g6t, sulya van szavanak,
tetteinek; 6ft6ke van tudasanak, szeretetenek-
Hissziik, hogy programunkj6, 6s tudjuk, hogy
minden vegz6s felkesziilten hagy itt benniinket;
embers6giik, tudAsuk betran merhet6 b6rmely
mris iskoliiban v6gzett t6rsihoz.

Az 1-8. 6vfblyarr k6pz6s i  szerk czctc

A  2008 /2009 -es  t an6vben  i ndu l6  e l s6
osztellunl a kerettanteF alapjan dtdolgozott
helyi tanterviink programja szeint kezdi meg
tanulmenyait. Az idei tan6vhez hasonl6an
folyrat juk a megkezdell  reformpedagogiai
munke t .  Az  i ndu l6  osz te l y , , Jenap lan "
m6dszelrelhalad.

Magyar nyclv 6s irodalorn:
Els6t6l nyolcadikig a Nemzeti Tankitnyvkiad6
altal kinalt egyseges tankiinyvcsal6d kijny-
veib6l tanulnak. Az els6ben az olvas6s tanitas
hangoztat6 elemz6 iisszetev6 m6dszer alapj6n
tiirtenik.

Matematika:
A tantargy L osztelyos tankdn)'venek alapvet6
sajritoss6ga, hogy szines, szeml€letes, a
glerekeL szivesen dolgoznak benne. Igen
alapos, a gyerekek l6pesr6llep€sre kapjek az ij
ismereteket. A tankdn)'v mellett a Szimo-
l6fiizet lehet6seget biztosit a mechanikus
gyakorl6sra is, a hizi  feladatok i l l .  a
differenci6lt foglalkoz6sok sorAn.
3-8.osztalyig evente t6bb fordul6s hizi
versenyt rendeziink. Veltozatosan logikai,
sziiveges 6s gondolkodtat6 szemfeladatok
megold6s6val itsztiiniizziik tanul6inkat
tudasuk gyarapitastua, iinrill6 logikus gondol-
kod6sra.

A f6 tantergyakb6l (anyanyelv, matematika)
lendszeresen vegziink tehetseggondozast,
feberk6ztatdst (konepet6l6st), mely lehet6-
s6get adegydni kepesseg szerinti fejleszt6sro. A
saj6tos nevel6si igEnyii gyerekeket kiiliin
csoportban, helyben foglalkoztatjuk,,utaz6"
logop6dus 6s fej leszt<i pedag6gus segitseg6vel.

ldegennyelv:
Iskol6nkban h6rom idegen nyelv kdzi i l
v6laszthatnak a tanul6k:
-angolnyelv
- nemet nyelv
-orosznyelv
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A kiscsoportos foglalkoz6sok lehet6v6 teszik a
tanul6kkal val6 differencidlt foglalkozAst. Az
6rekon nem csak a tankdnyv anyagdt saj6titj6k
el a tanul6k. Videofilmek, nyelvi laborunkban
hangkazettdk, j6t6kos nyelvtani 6s lexikai
gyakorlatok segitseg€vel igyeksziink fejlesz-
teni di ikjaink szdveg€rteset, 6s besz6d-
keszs6g6t. Visszajelzesek alapj6n tudjuk, hogy
volt tanul6int kttziil tiibben emelt szinten
tanulj6k a kdz6piskolaban az dltaluk vAlasztott
idegennyelvet.
Angolb6l az Oxford University Press anyagi
temogatAsAval iskolank riltal szervezett angol
nyelvi versenyon tanul6ink j61 szerepelnek.
(Mindig felkin6ljuk az orosz nyelv tanul6s6t is,
mivel k6pzett taniirunk van a nyelv oktatrsira.)

Tcstncvel€s, spoft
( 6lunJ< egesz.eges gyermekek ner eldse. a
tehetseges tanul6k kibontakoztatiisa, egye-
siiletbc irAnyitdsa. T6reksziink arra, hogy
minden tanul6nk megszeresse a sportot,
616mmel v6gezzo azt, test; f i - j l6dese
ha rmon i kus  l egyen .  Ennek  6 rdek6ben
inditottuk el a 2005/2006-os tanevben a
lovagles oktat6sdt felmenti  rendszerben.
Tovabb szinesiti nz 6dk^t ^ floorball 6s a
tollaslabda. A t6li id6szakban a szabadid6s
tevekenysegeket gyarapitja a korcsolya, a
szrnlo./rs. a/ anyaiskola segits6gdrel isz6s
6rat tartunl( az egri fedctt uszodaban. A labdris
sporl igak kiemelt szerepet Lapnak- s/6p
eredm6nyeket driink el a k6zilabda, a futball
diakolimpiai versenyeken. Orszdgos ered-
m€nyeinkvannak atldtika sport6gban is. Modul
t an td rgyken t  t enco t  t anu lnak  az  5 -6 .
oszt6lyokban.

Biol6gia:
Tanul6ink gyakorlati p€ldrkon keresztiil
tapasztalhatjak meg, hogy mi is a tem6szet
16szei vagyunk. Vi l l tozatos m6dszertani
eszkijzijkkel, sok megfigyel6sen alapul az
oktatas. Minden 6vben palyezunl< a tardosi
erdei iskoliba, ahol a gyerekek megtapasz-
talhatj6k a termdszet kijzels6g6t, fontossAgdt,
hasznossegiit. (kirindul6sok, tiborozesok,
stb.).

' I -cchnika:

Helyi tanterviinkben h6rom tev6kenysegi
teriiletet jelijltiink neg:,,bark6cs" jellegii ipari,
kerteszeti, 6s heztartasi ismereteket. Az 5.-8.
evfolyamon hiiztaftasi ismeretek keret6ben
mind a liinyoknak, mind a fiirknak lehet6segiik
van ana, hogy betekint6st nyerjenek a heztafiis
feladataiba.

lnfornlatika. kdnyvtiirhaszniilat:
I.osztdlyt6l lehet6seg nyilik arra, hogy a
tanul6k szakk6r keret6n beliil megtanuljak a
szamit6gep kezel6s6t. A kiscsoportos foglal-
kozdsok megfelel6en bizlosi l jdk. hogy 5.
oszt6lyt6l tanul6ink megismerkedhessenek az
operiici6s rendszerekkel, alkalmazrisokkal.
Megkezd6dik a programoziis alapelveinek
elsajAtit6sa.

Tan6rin kiviili tevikcnys6gek:

Spoftkijrdk:
A mindennapos tcstnevel6s biztositAsa
6rdekeben a deluteni 6rakban sportkiirdket
szervezi inl- amelyek minden ranul6nl< szdmdra

, nyltottak.

Szakkdriik:
A ddlut6ni szabadid6 hasznos eltiiltesehez,
6rdekl6d6s szerinti ismeretgazdagit6shoz
j6rulnak hozzii a szakkiiriik. Iskol6nkban 8-10
szakk6rt hirdetiinl< meg hnevenkent, melyek
ir6nt nagy az 6rdekl6d6s. A csoportok l6tszama
el6ri a tanul6i letszim kdzel 50 yo-6t.
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Napkdziotthon:
A napkiiziben a gyerekeknek lehet6s6giik van
kultur6lis, technikai 6s sportfoglalkozasokon
val6 r6szvetelre. A fontosabb iinnepeket
JAlsz6haz el6zi meg, ahol a legrijabb keativ
tevekenysegekkel ism€rkednek meg a tanul6k.
A kanicson)'r61 minden 6vben egy hangulatos
rendezv€nnye1 eml6keziink meg, az Id6sek
napj6n felkitszdntjiik a falu 1ak6it. Gyakorta
bibszinhizi el6ad6son vehetnek r€szt a
gyerekek.
Az et/et a nyAxi napkiizis t6bor zrirja, ahol
csal6dias l6gkdr mellett, j6 hangulatban,
kiiltideges programokkal tdltik el szabad-
idejiiket.
A legfontosabb leladarunk azonban a kdztiss6gi
6letre val6 nevel6s 6s a kdpessegek szerinti
tanulas szervez6se, az ilisbeli h6zi feladatok
elkeszittetese.
Azok a gyerekek, akik a delut6nt is tArsaik
kiizdtt tttltik tisszeszokottabbak, jobban

, beilleszkednek a kdziisseg-, az iskola elet6be,
elfogad6bbak egym6ssal.

Rem6ljiik, ismertetdnket atolvasva munkank
elnyerte tetsz6s6t. K6diik, adjor lehet6s€get
arra, hogy bebizonyitsuk, val6ban j6 kciriil-
m6nyek kiiztitt kdsziilhet gyermeke a k6z6p-
iskolai 6vekre, az 6letre, pillantson be iskolSnk
hetkttznapj aiba.

E I fzetes j e I e nt ke zi s i i d 6p o n to k :
M6tcius 3-4. h6tf6 - kedd

B e b at k o vi s i d6p o ntj ai :
Aprilis 23-24. szerda - csiittirtiik

Szocirilis rovat

Elindult a Viirtiskereszt
Ostorosi Szervezete

Ostorcs nem szimit a szociilisan h6tr6nyos
helyzetii telepiilesek kiiz6, de mint mindenhol
itt is vannak rossz kdriilm€nyek kiiziitt 616
csalidok, egyedtil6ll6 id6s emberek, akik
segitsegre szorulnak, 6s oda ke11 r.ijuk figyelni.
A frissen megalakult ijraalakult Ostorosi
Vtirttskereszt Szervezet alapvet6en ezeken a
csal6dokon, embereken szerctne segiteni
tev6kenys6ge sodn, iisszefogva a Szoci6lis
Alapszolg6ltat6si

reszt fog venni a szervezet, hiriil adj6k
tev6kenysegiik l6nyeg€t. Ilyen rendezvenyek
lesznek a Hagyomdny6rzd es N)'ugdijas Klub,
valamint az Altalenos Iskola es a Redei
Miivel<ld€si H6z programjai. A rendez-
v6nyeken tombola arusitAs6val igyekeznek a
raszorul6k t6mogat6s6ra sz'rlt penzt
iisszegyiijteni.
A feleslegess6 v616 apr6 penzek iissze-
gyiijt€s€vel is a rdszorul6 gyermekeken
szeretn€nek segiteni, amelyet a falu kiiliinbiiz6
pontjain 6s a rendezv€nyeken fognak gyiijteni.
Ezev szeptemberet6l tervezikaviirdskeresztes
ItrisAgi Szervezet lehehozeset, amelybe mind
az Iskola, mind a Mtivel6d€si Hrizban miikijd6
Ifiklub fiatalj ait szerctn6k bevonni.
A Szervezet vezet6s6ge folyamatosan v6rja a
r6gi 6s irj tagok jelentkez6s6t. A tagfelv€telr6l
b6vebb inform6ci6 kdrhetd Balogh Erzsebettdl
(Tel.: 361356-154) P6pai Csilltt6l (Tel.:36/456-
739), valamint Szekszardi Lajosnetdl.



osroRosr KrsBiRo
7. oldal

I!t
:

2008. febru6.

Kulturdlis rovat

A Hagyominy6rz6 6s Nyrgdijas Klub
miikiid6s616l

2007-ben 70 f6vel miikiidtiink, a 2008-as 6vben
mrir uj tagok is csatlakoztak a Klubhoz. Ez 6v
janu6rban miir egy 6ves miikdd6st tudunk a
h6tunk mdgiitt, j6 6vet z6rtunk, biiszk6k
vag)runk a munkankra, amit v6llaltunk, c6ljaink
eleresehez mindent teljesitettiink sajAt magunk
menedzsel6sevel.

A 2007-es els6 6v igen aktivan telt. Januerban
eg6szs6ges 6letm6d el6ad6sra hivnk hdzi-
oruosunkat. Igen jo kapcsolatot 6polunk a
szomszedos Novaj ktizs6ggel, ttibb alkalommal
vend6geskedtiink n61uk, 6s Ok isjd'rtak n6lunk.

Az 6v folyam6n folyamatosan megiinnepeltiik
a klubtagok n6\,napjait, sziilet6snapjait, ezeken
az esteken csaliidias hangulatban kiisziintitftiik
tdrsainkat. Segits6get nyijtottunk a J6t6-
konysagi Bdl rendezvenyen, valamit az iskolai
farsang munk.ilataiba is bekapcsol6dtunk. Saj6t
magunk is rendeztiink farsangi mulatsagot a
hagyomdnyok fe le leven i tesdve l .  Ndnap i .
AnyAk Napi programjaint is szinvonalasan
zajlottak. Ostoros testvertelepiil6si kapcso-
latanak ApolAsAt is segitettiik, ezTel is
tiimogatva az Onkormanyzat munkAjAt. Nagy
iiriimiinkre szolgAlt, hogy az OSTOROS-
FOLK rendezv6nyen beliil megnyithattuk 6s
berendezheftiik T6jpinc6nket, ahol rengeteg
r6gi, hagyominyos eszkiizzel es tdrggyal
tal6lkozhatnak az 6rdekl6d6k. A kdzs6gben
miiktld<i Idegenforgalmi Egyesiilet munkejat
segitetti ik a tavasz folyamen vi169ok
kitiltet6sevel a falu kdzterein.

Az 6v folyam6n j6 p6r kirendules, csal6di grill
parti, muzeum letogatasok szinesitettek a klub
tagiainak 6letet. A Sziireti Felvonul6sra
<ir<immel eml6ksziink feledve a sok-sok
munket vendegeink felh6tlen sz6rakozesdt
l6tva igy gondoljuk, hogy sikeres volt a
rcndezveny.

Az rillami ilnneps6gek kereteben koszoruztuk a
H6sdk emlekmiivet, valamint az iskolisokkal
egyiitt emlekeztiint a kar6csonyi betlehemes
szokasoka. Vill6ml6togat6st tettiink az Id6sek
KlubjAba, ahol hdrom helyi v6llalkoz6
segits6gevel sikeriil kiisziinteniink az Otthon
lak6it.

Szerctn6nk mindenkinek megkiiszdnnl a
segitseget, az 6sszetart6s, az itnzetlen munkat 6s
temogat6st. Kitsziinjiik a Polgarmested
Hivalal. valamint a Hegykijzs6g anlagi
tAmogat6sdt is. Boldog B€k6s Uj Evet, j6
egeszseget 6s meg6rtest kivanunk a falu minden
kedves lak6jrnak.

Szeksz6rdi Lajosn6
A Hagtomdny6rzd

is Nyugdij as K lu b veze t6j e
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Tanfolyami ajinl6

Ez 6v m6rcius l7-t6lrij tanfolyamok indulnak a
R6dei Miivel6d6si H6zbat Az al|bbi
foglalkozdsokra jelentkezni m6rcius 3-ig
Iehets6ges a Mrivel6desi Hi eldrhet6sdgein.
i l l e r ve  a  30 /2063 -785 -6 !  l e l e fonszdmon .
Ugyanitt biivebb felvildgositds is k6rhet6.

Kizmfrves tahfolJnm - iivegmozaik,
ikszerkiszitis

Hetente egy alkalommal
(kedden) 17 6s 20 6ra k<iz<itt
Korhatar: l0 eves koft6l
R6szveteli dt: 800 Ft/alkalom
Vezeti: B6t6ne G6czi Di6na

Gye ttek modentdnc tahfolldm

Hetente egy alkalomma
(szerddn) 17.30{61
Korhat6r l0 6ves korig
Reszveteli dij: 200 Ft/alkalom
Vezeti: Puskirn6 Ujviri Katalin, Nagy
Srindom€

Szdmitdgip-kezelisi is Internet tanfolyotrt

15 6res tanfblyam
R6szv6teli dij nincs
Vezeti: Der Attila

Nag)szii16 - unoka szdmitdgip-kezelisi is
Internet tonJblyam

10 6res tanfolyam
R6szv6teli dij nincs
Vezeti: D6rAttila

A szAmit6gep-kezel6si €s lntemet tanfolyamok
tdbbtumusban is indulnak, apontos tanfolyami
napokr6l 6s id6pontokr6l a jelentkez6s
folyaman lehet 6rdekl6dni. Egy tumusban
maximum 8 f6 vehet reszt (nagysziil6 - unoka
tanfolyam eseten 4 p6r).

Impresszum:

relel6s ldrd6:
Ostoros OnkomAnyzat - Kisari Zoltin polgdmester

Filszerkesztii: D€rAttila

El6rhet6s6q:

R6dei Mikl6s Mtvel6ddsi Hez
1126 Os.oros, Szent Istvu 161 2.
'Iel.fiax: 

361456-928
E-rnajl: info@oslorosmuvhaz.bu
wwv.ostorosmuvhaz.hu,&isbiro.html


