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- Falugyiil6s 2008.
Evet 6rt6kelt a Polgrirmester

Mrijus 26-6n h6tf6n megrendezesre keriilt
Falugyiil6sen Kisari Zolten polgArmester
6rt6kelte a 2007. 6v eredmdnyeit es sz6lt az
Onkorm6nyzat 2008. 6vi elkepzel6seir6l,
fejlesztesi telveir6l is. A R6dei Miivel<id€si
Hiizban megrendezett f6rumon tiibb olyan
c6lr6l is sz6 csctt, aminek eredm6nyeivel mAr
tal6lkozhatnak a kijzseg lak6i, 6s szep szammal
keriiltek megemlit6sre azok a tervek, amelyek
remelhet6leg az elkiivetkezti 6vekben fogjdk
majd sz6pitni, jobbitani Ostorost. A Polg6r-
mester Ur beszemol6i6b6l olvashatnak az
al6bbiakban pdr fej leszt6st, 6s elk6pzel6st:

Fejleszt6sek Ostoroson 2007-ben:

- H6sdk tere parkol6,jdrda fehijites
- Temet6i utak felij itesa
- Felszini csapaddkviz-elvezet6si probl6mdk

kezel6se
- Templom t6r atalakitesenak terve
- Id6sek Klubja 6piiletenek
akad6lymentesit6se

- Polg6rmesteri Hivatal 6talakitrsa
- Kiizepiilet-fej leszt6si progam
- E-Magyarorcz6g Pont a R6dei Miiveltid6si
H'zban

- Szent Istven Park Mindenki Sirja Emlekmii
- Extr6m kerekptuos sportpalya kialakit6sa

Honv6d u. 23. partfaloml6s elleni vddelem
- Uj ingatlanfejlesztesi projekt - Egri uti
Lak6park II.

- Szemettelep rendezose
- Uj utcanev tabldk megtervezese
- Kapcsolatrendszerek b6vit6se hazai 6s
nemzetk6zi szinten

- Testv€rtelepiil6si kapcsolat - Lemheny
- Uj rendezv6nyek OSTOROS-FOLK
Hagyomdny6rz6 6s Gasztron6miai Nap

A kiivetkez6 6vek fejleszt6si tervei,
elk6pzel6si a kiizs6g megijulrs66rt

- Idrisek Otthona az irj lak6parkban
- Egri Uti Lak6park ll. iitem fol'.tatdsa
- R6dei Mikl6s Miiveldddsi Hdz etalakitdsa
- Honv6d u. 5l-55. partfalomlds elleni
v6delem

- Parlagfii irt6s, tereprendezes
kijmyezetv6delmi tev6kenys6g
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- Kiiz6ssegi t6r kialakitasa az Egri iti
Lak6parkban

- Vizt6roz6 gitjinak feliigyelete
- Aut6busz6bijl 6t6pit6sek
- Egeszs6giigyi centnun kialakitasa
- Utepitesi program folytatdsa - (Honved u.,
Arany J. u., Csabavezer u., Derik F. t6r,
Kossuth ter, H6stik tere)

- Ovoda etalakitiisa

Az Onkorminyzat 6ltal az elmilt
id6szakban benyrijtott pdlyrzatok:

Az Ostoros Napkdziotthonos 6voda fejlesz-
t6se, b6vites€, a kitiiziitt pedag6giai c6lok 6s a
megndvekedett gyermekletsz6m befogad6sa
€rdek6ben

EMVAkijzleked6si szolgAltatasok fejlesdese -
Szoci6lis 6s kdzdssegi szolgeltat6sokat ell6t6
kisbusz

Belteriileti vizrendszer fejleszt6se

EMOP 3.1.3. - Telepiil6sfejleszt6s Ostoroson
Honv6d, Arany J., Rrik6czi F. utak [t- 6s
jrirdafelnj itnsa

EMOP 3.1.3. - Vid6kfejleszt6si progranr
Templomt6r 6s ravataloz6 fej lesztes

Vis major Ostoros - Honv6du.51-53.

CEDE Ostoros - Honvedu.55.

hirek

Az Onkorm6nyzat gazdasrgi programja

A gaTdasdgi program az iinkormenyzat rds/ere
helyi szinten megh^t,tozza mindazon
c6lkit i izeseket, feladatokat, amelyek a
kitlts6gvet6si lehet6s6gekkel dsszhangban, a
helyi tArsadalmi, k6rryezeti, gazdas69i
adottsigok 6tfog6 figyelembe v6tel6ve1 a
kistersegi teriiletfejleszt€si koncepci6hoz
illeszkedve az or,kotfirir.yzat 6ltal nyujtand6
kiitelez6 6s iinkent velalt feladatok bzto-
sitAs6t, fejleszt6s6t szolg6lj6k.

A gazdasagi program tartalmazza kiildndsen a
fe j lesz tes i  e lk€pze l€seket ,  a  munka-
helyteremt6s felt6teleinek el6segiteset, a
telepiil6sfejleszt6si politika, az ad6politika
c6lkitiiz6seit az egyes kiizszolgdltatesok bizto-
sitAsera.

A gazdasdgi programot a K€pvisel6 Testiilet az
alakul6 iil6s6t kiivet6 hat h6napon beliil fogadj a
el. A gazdas6gi program id6tartama els6sorban
a ciklus id6lanamfua sz6l. Osroros k<izseg
gazdas6gi programj 6nak gerinc6t a'19/2006
(X. I 6.) sz6mu k6pvisel6 testiileti hat'rozattal
j6vihagyott, a polgermester 2006-2010-ig
sz6l6 munkaprogramj a adja.

Mott6:,,Kdzremiikddni, tervezni, el6k6sziteni,
megval6sitani ez a mi kciziis feladatunk 6s
felel6ss6giink."
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A K6pvisel6 Testiilet 6ll6spontja szennt
Ostorcs teleDiildsen lemcsak lakni. hanem 61ni
es  o l lhon t  te remten i  ke l l .  Ehhez ke l l
hozzasegiteni minden csal6dot iigyint6z6ssel,
fejleszt6sektel, programokkal. Ebben az
esetben alakulhat ki az a lok6lpatri6ta, a
telepilesert tenni akar6 erds ktjzitsseg, amelyre
sziiks€g van. Olyan l6gkiirii telepiilesen
kiv6nunk 6lni, ahol ajogok 6s a ktitelezetts6gek
egyiitt ertelmezhet6 fogalmak.

A gazdas6gi program szerint a telepiles-
fejlesztesi politika fiibb c6lkit(26sei kiiziitt
szercpel a helyi lakoss6g 6letmintis€g6nek
tovebbi javitesa. Fontos, hogy a befogad6 jelleg
tov6bbi er6sit6s6vel ndvelni kell a kiizs6g
gazdas6gi erej6t, fokozni kell az ad6er6
k6pess6g6t. A kist6rs69i egyiittmiikiides
k e r e r d b e n  e r d s i t e n i  i n d o k o l l  a  e g r i
kapcsolatokat is. Ennek eredmdnyekeppen
c6lirdnyosan javulhat a mukahel)4eremtes
feltetele, fokoz6dhat a t6kebefektet6s,
niivekedhet a kijzds prcj ektek sziima.

A kijzszolgeltatasok biztositAsa szempontj6b6l
az elkttvetkezend6 id6szak legfontosabb
feladata a telepiil6s miikiid6k6pess6g6nek
meg6rz6se. Az dnkorm6nyzat szakmai
felel6ssege, gazdas6gi 6rdeke 6s erkijlcsi
kdtelessege vizsg6lni a helyben mtkitdtetett
szakmai szolg6ltatasok titsadalmi tAmoga-
tottsAgdt, azok gazdasdgi hat6sait, a lehetd
leggazdas6gosabb miikijd6s felt6teleinek a
megtercmt6se a cdl. Az alapfohl oktates, az
eg6szs€giigy, a szocii i l is i igyek 6s a
kozigazgat{s teriileten fokozottar ig€nybe
kiv6njuk venni a kisters6g 6ltal kinalt
lehet6s6geket. Az egyiittmiikiid€s eszkiizrend-
szeret akkor alkalmazzuk, ha abbol szakmai es
gazdasdgi el<inye sz{rmazlk a telepiilesnek,
illetveja\,!1 az ellAtas szinvonala.

Az ad6politikai c6lkitiiz6sek kdziitt kiemelt
helyen szerepel, hogy a helyi ad6politikenak
Lii'"emie lell a nem,zetgazdasdgr ds az uni6s
ad6politikai szab6lyokat. Fontos, hogy az
alkalmazott ad6nemenkenti mertek az iisztiinz6
hates megtartisa mellet a lakosseg 6s a
gazdas{gi 61et szerepl6inek teherbir6
k6pess6g6hez igazodik.

A munlahelyteremt6s felt€teleinek el6segit6se
kiemelt fontossdgu feladat. A helyi munkaer6-
foglalkoztatas el6segit6se els6sorban a
szolgdltat6si egeszs6giigyi es kozlg zgatasi
szektor 6ltal megteremtett irj munkahelyeke
ir6n1u1. A helyi ipari fejlesa6sek 6s v6llalko-
zAsok e16segitese 6rdek6ben, vAllalko26i tjvezet
l6tehozesa szerepel a c61kit[iz6sek kiiziitt. A
kisters6g eltal dsszehangolt rendszerben
kiv6nunk a kiizmunka programban is r6szt
venni.

Az onkorm'nyzat jt iv6beli kapcsolat-
rendszer€nek alakitesa szempontj6b6l fontos,
hogy a kitzelet valamemyi szerepl6j6vel
kiz6r6lag p6rtpolit ika mentes kapcsolat
fenntart6sa erdekelt. Minden helyi civil
szervezettel, aki pertpolitika mentes tevekeny-
s6get fol,'tat €s a kiizs6g t€nyleges el6re-
halad6s6t, kiizbiztons6g6t es kultura kiizvetit6
6s hagyoniny6rz6 feladatait szolg6lja k6sz
egyiithniikiidni. A gazdas6g helyi szerepl6ivel
\ a l 6  e g y i i l l m i i k d d e s  I d l f o n l o s s d g r i  a z
iinkormrinyzat szrimdra.
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Aktualitdsok,
Ujra6led a nemzeti

energiatak4r6kossrigi program

M6g nem maradt le semmir6l az, aki eddig nem
nyujtotta be paly'zat't a lak6dpiileteke kiirt
energiatakar6koss6gi p6ly6zatokon. Aki
tdmogatest is ig6nybe akar venni lak6sa
takar6kosabb6 Glelehez, az az id6n dt
lehet6s6gb6l vAlaszthat.

Az Onkormdnlzati  Minisair ium dltal i r inyi-
tot l  panelprogram melle a hag)omdnlos
technol6giaval 6pii1t hAzakra az id6n a
ga lda5 i i g i  l i i r ca  -  i l l e l r e  mos t  m6r  az
ut6dszervezete, a Kiizleked6si, Hirkiizl6si 6s
Energiaiigyi Miniszterium - eltal feliigyelt
\ I  P program I .6- 1.8 mil l idrd l 'or inlol szdn.

A NEP keret€ben iden az 6rdekl6ddk iitfajta
programra jelentkezhetnek. A NEP-2008-l-es
jelii nyil6szir6k cser6j6t, illetve ut6lagos
h6szigetel6s6t t6mogatja. A k6rv6ny feladdsa
ut6n megkezdett, k6t 6ven beliil be is fejezett, a
hivatal 6ltal leellen6rzdtt, sz6ml6va1 igazolt
felirjitdsi kdlts6geknek itt az 6llam a l5
sz6zal6kit illja, legfeljebb 264 ezer forint
erej6ig. Ehhez az dllami Magyar Fejleszt6si
Bankt6l (MFB) legfeljebb 1,76 milli6 forint,
kiizel h6tszdzal6kos kamatozdsu hitel vebet6
fel.

A jelentkezrik harmadreszet a megrljul6
energiafelhaszniil6st iisztijnz6, NEP-2008-5
jelii pilyezat 6rdekelte, ami a kor6bbi 6vekhez
kipest kirobban6 sikernek mondhat6. Talin
nem csak a "hagyom6nyos" energiahordoz6k
6r6nak rohamos emelkcdise mial l :  az is
kijzrejAtszhatott ebben, hogy az id6n a
megnyerhet6 iisszeg a korebbiak titbbszijriis6t
kitev6 maximum egymilli6 forint, illetve 25
sz6zal6k. Ilyen c6lra a paneles 6rdekl6d6knek
az OnkormAnyzati Miniszt6rium panelprog-
ramjerajenljik.

A pilydzat cilja
Vissza nem t€riteld6 tAmogatassal 6s/vagy
kedvezn6nyes kamatozasil hitellel jaruljon
hozzd lak6ingatlanok vonatkoz6s6ban a
hagyomiinyos energiahordoz6k megijul6
energiaforrAsokkal val6 helyettesit6s6re
irdnyul6 beruh6z6sokhoz, a megir j  ul6
energiafondsokkal el66llitott h6energia vagy
villamosenergia-termel6 kapacitasok letesite-
sehe/ \ag) biomassza. geolermikus energia.
sz6lenergia, napenergia (napkollektorok,
napelemek), vizenergia valami[t szerves
hulladEkok felhaszn616s6nak niivel6sEhez.

R ende I kezds re dll6 fo rds
A NEP-2008 pdlyiizati rendszer meghirdet6-
sekor a vissza nem t6ritend6 t6mogatesra
rendelkezEsre 6116 keretiisszeg 1,6 milli6rd Ft, a
kedvezm€nyes kamatoziisu hitelre pedig a
"  S  i k  e r e s  V a g y a r o r s z d g d r r "  L a k o s s d g i
Energiatakar6kossagi Hitelprogmm kereteben
l6mil l i6rdFt.
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A4 elnyerhetd tdmogatds miftike
A vissza nem teritend6 tiimogatds m6rteke a
beruhriz6si kdlts€g legfeljebb 25Yo-a, de
lak6sonkent legfeljebb 1 000 000 Ft. Apdlyazat
alapj6n a p6ly^z6 jogosultta v6lik a "Sikeres
Magyarorszag6rt" Lakossdgi Energiatakar6-
kossdgi Hitelprogram kereteben ti irten6
hiteligenyl6sre

A p6lyLz6 az 611ami t6mogat6s mellett a
kiilts6gek tovibbi #szet hitelb6l fedezheti. A
hitel m6rt6ke O-t6l'1 s%-ig terjedhet, iisszege
lakesonkent legfeljebb 3 000 000 Ft lehet.
A pAlyiz6 a kiiltsegek 100%-6t hitelb6l
fedezheti. A hitel mert6ke 0-t6l 100%-ig
terjedhet, dsszege lakdsonkdnt legfeljebb 4 000
000Ftlehet.

A pely6zat kereteben elnyerhetd vissza nem
t6dtendd temogatAs 6s hitel egyiittes iisszege
nem lehet nagyobb, mint az elfogadott
beruhdzrisi kiilts69.

A tdmogatAs 6s a hitel egyiittes ijsszege
lakrisonk6nt legfeljebb 4 000 000 Ft lehet.

A \ issza nem l6ri lend6 li imogatdsl es a
kedvezm€nyes kamatozasf energiatakarekos-
s6gi hitelt lehet egyiitt (t6mogatAs 6s hitel), de
lehet kiildn-kiil6n (csak temogat6s, vagy csak
hitel)isk6mi.

Apdlyrizt5k kiire
Hagyomdnyos technol6gi6val 6pi.ilt ingatlanok
eseteben:
- temeszetes szemelyek,
- lakdssziivetkezetek
- t6rsashrizak (a lak6sszdvetkezet 6s a
tersashAz a tov6bbiakban egyiittesen:
lak6kiiz6ss69).
lparositott technol6giaval 6piilt ingatlanokkal
jelen konstrukci6ban nem lehet prilyrizni!

Tdmogathatti tevi keh),sige k kir e
- megijul6 energiafondsokkal el6allitott
h6energia. vag) vil lamolenergialermel6
kapacitesok l6tesit6se,
- biomassza-felhaszn616s niive16se,
- geolemikus energia lelhaszn6lds nriveld:e.
- szelenergia-felhaszn6l6s ntivelese, nem
villamos energia hAl6zatra tdrt6n6 termeles
eset6n,
- szewes hulladek energetikai
felhaszndlasdnak niive16se,
- aktiv €s passziv napenergia hasznositAs (pl.
napkollektorok, napelemek l6tesit6se),
- megirjul6 energiaval iizemel6 altemativ,
ft ldgAzt kivdlt6 berendezesek letesitese,
- h6szivattyir telepitese
- vizenergia felhaszniles ndvelese.

A pdlydzat benyrtjtdsa
A p6ly6zatok benyirjt6sa 2008. riprilis l4-t6l
lehets6ges.

Tov6bbi inform6ci6 6s a pdlydzati dokumen-
tAci6 letiilt6se: www.pafl.hu
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Eg6szs6giigyi rovat

Hipert6nia - az alattomos betegsog

A magasv6rnyomds-betegs6g (hipert6nia-
betegs6g) vilegszerte n6pbetegs6g. Sziiv6d-
menyei, a szivinfarktus, agyv6rzes, ersziikiilet
sulyos lerheker ronak mind az egy6nre 6s
k6myezetere, mind az eg6szs€giigyi ell6t6
rendszerre. Miuten a betegseg gyakran
tiinetmentesen indul, sz6mos esetben csak a
szdv6dmenyek kialakulasakor, illetve srilyos
6letvesz6lyes rillapotok fellep6sekor keriil sor a
diagnozis feki l  I  i tasara. Pedig jelen gondozdsr ds
terapirs lehet6segeink mellett - megfelel6
egeszsegneve16ssel - a betegs69 kor6n
fcl ismerheto ds lezelhet<i.  Erzel szdmos
ember6let megmenthetd lenne, illetve srilyos,
maradand6 fogyatekossAgok is elkeriilhet6k.

Kialakulisa, okai
A magas vemyom6s a vemyomris megemel-
ked€se, amellyel a szervezet alkalmazkodik a
kiildnbiiz6 hatasok:hoz, igy az iddjir6shoz, a
fizikai terhel6shez, a forr6 fiirdtihiiz, a
napozdshoz, a szexuelis egyiittlethez, a Lihoz
stb. Normrilis esetben, e hatasok elmiltdval a
v6myom6s visszat6r az eredeti 6rt€k6re. K6ros
e s e t b e n ,  a  s z a b 6 l y o z 6  f o  I y a m  a t o  k
kdrosoddsalor a megemelkedett vemyomes
riivid id6n beliil nem csdkken a norm6l
taltomenyon beliili eftekre 6s kialakul a
magasvdmyomds-betegseg. Magasvemyomas-
betegse916l (hipert6nidr6l) teh6t akkor
besz6liinl<, amikor a vdmyomas 6rteke tart6san
meghaladja a normal tafiomriny fels6 hatrr6t.

A magas 6s a nomiilis v6myom6s kiiztift nem
hrizhat6 eles hata. Az oryosi gyakorlatban
alkalmazott hatAr6rtekeket dnk6nyesen
hatiroztdk meg, annak figyelembev6tel6vel,
hogy a tudomenyos vizsgrilatok sordn mely
6rt6kek mellett  mekkora gyakorisdggal
alakultak ki a szdv6dm6nyek, i l letve
kdvetkezett be a halil. Napjainkban a 139/89
H$nm (higanymillim€ter) erteket tartjdk a
norm6lis v6rnyom6s fels6 hat6f enak.

A hipert6niabetegs6g tiinetei meglehet6sen
szeg6nyesek. A korai szakaszban a betegek
ttjbbs€geben tiinetmentesen alakul ki, 6s
sztir<ivizsgrilat soriin deriil ki a betegseg. A
leggyakrabban panaszolt tiinetek a tark6tAji
fejf6jes, a koncentraci6 csdkken6se, mellkasi
bizonyalan nyom6 fdjdalom- ingerldkenys€g.
alvdszavar. El6fordul, hogy els6 tiinetkent
heves mellkasi f6jdalom, l6gszomj, sz6diil6s,
fejfej6s, a kisebb erekben igen magas
v6myomds6rt6kek (hipert6nids krizis) lepnek
fel. Ez eletvesz6lyes 6llapot, azonnali k6rh6zi
kezel6s sziikseges.

Megel6z6se

Mivel a betegs6g f6k6nt kezdetben tiinet-
szeg6ny, a megel6z6s rendkivi i l  fontos.
Alapvet6, hogy minden panaszmentes fdrfi 30-
l5 6r lokjn. is minden panas/menles nd a
menopauza ki imydl6n rendszeresen cl lcncir iz-
tesse vemyomesiit. A tilsrilyosak, dohanyosok
negyeddvenl6nl konrrol l6l tassak v6myomds
6ftekiiket. Ha a fenti enyhe panaszok fellepnek,
a v6rnyomas miel6bbi el len6rz6se v6l ik
sziiksegesse nyugalomban, 6s a panaszok
fennillSsa alatt egyarent. C6lszerii volna, ha
minden heztartAsban hozzif€rhet6 lenne.
Fontos tudni, hogy egy-egy frijdalmatlan
vemy omismerEsscl a szivinfarkrus. ag)'verzes
kockdzata cscikkentheld. Kiemelt fonlossdgu
egdszs6gnevel6si feladat a rizik6t6nyez6k
mers6klese, milr normdl vemyomis6rt6kek
eset6n is. Erintett sziil6 gyermekenel javasolt a
fogy6kirra, a s6szeg6ny 6tkez6s, rcndszeres
mozgAssal m6rs6klet testsrily fenntartasa.
Kiemelt jelentdsege van a rendszeres
v6rnyom6sm6r6snek, hiszen i ly m6don
biztositott a korai felismer6s lehet6s€ge.
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Kulturilis hirek

Kiin)ry 6s szimitdstechnikai biirze
a R6dei Miivel6d6si Hizban

Julius 3-6n 6s 4-6n haszndlt kiinyv 6s
szinitestecbnikai cikkek v6s6ra lesz a R6dei
Miivel6ddsi He"ban a nyitva tartasi id6 egesze
alatt. A kiin).vtdxb6l leselejtez6sre keriil6
k6nyveket 6s r€gi sz6mit6g€peket lehet
jelk6pes iisszegek€rt megv6serohi.

A befol)'t iisszeget a R6dei Miivel(id6si H6z
kitnln'tAninak fejlesztesere szinjuk.

Minden kiinlvbar6tot, sz6mitdstechnika i6nt
6dekl6d6t szeretettel v6runt!

Nemzetkdzi krpcsolat6pit6si lehet6s6g
Iiatalok szimira

Ha 6rdekl6dsz mes orsz6gok kultrireja,
fiataljainak szokdsai irdnt, ha szivesen
ismerkednel veled hasonl6 koru knlfiildi
fiataloklal. vagy ha egyszeriien ulazni es
tanulni v6gysz, aktor jelentkezz ̂ z Ostorosi
Ifrklub tagjai kiiz6. Az IfiHub tervezi elinditani
az Eur6pai Uni6 Altal lamogatott nemzetkiizi
if tis6gi cserek rendezvenysorozatot, illetve az
Eur6pai Onkentes SzolgAlatban val6 reszv6telt
ostorosi fiatalok sziimAra is.

Ha felkeltene 6rdekl6d6sedet a felhives ds
szivesen lenn6l a ki;zs6g aktiv fiatalja
nemzetkdzi szinten is, al4<orjelentkezz a R6dei
Mikl6s Miiveliid6si Hdzban D6r Attil6nAl. ahol
tovebbi infom6ci6kat is kaphatsz az indul6
Fogramfil!

Vend6gvir6 h6tv6g6k
az ostorosi Tijpinceben

Vend6gv6r6 hetv6gek keriilnek megrendezdsre
jfurius, jrilius, augusztus h6napokban minden
szombaton €s vasdmap 14 6s l8 6ra kdzijtt, a
tavaly megnyilt T6jpinc6ben a H6sdk ter6n. A
dtkas6gokat, r6gisegeket sz€p sz6mban
[e l !  onu l ta l6  he ly t t i r renet i  gy i i j l emEny
megtekint6s€ sor6n a T6jpinc6be htogat6
vend6g megismerheti az ostorosiak mriltb€li
6letet, megszeml6lheti lakberendezesi
szok6saikat.

Kis6r6 programok:
- t6jj ellegii €telek
- bork6stol6s
- dalos vid6ms6g

A Hagyoniny6rz6 6s Nyugdijas Klub tagiai
szeretettel viimak minden kedves €rdekl6d6t!

Tov6bbi inform6ci6
6s csoportos j elentkez6s:

Szekzerdi Lajosne
T el. : 06-30 / 39 5 - 5 322, 06-3 6 / 3 5 6 - | 63

3326 Ostoros, Arp6d u. 2.
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Sikeres helyhat6srigi v6laszt{s
testv6rtelepiil6siinkben, Lemh6nyben

2008 jirnius 1-6n vasernap tartottak Rome-
ni6ban a helyhat6segi vdlasdesokat. Testver-
telepiilesiink a Kov6szna megyei Lemh6ny
dnkorm6nyzatAnak tagjai h6napok 6ta
kampenyoltak az6rt, hogy a megkezdett
dnkormAnyzati munk6t tovabb tudjAk folltatni.
A velaszt6sok eredm6nyek6ppen Lukdcs
R6bert polgdrmester fu es csapata megkapta a
v6lasa6polg6rok bizalmat a folytat6shoz. A
lemh€nyi k€pvisel6 testiilet csapataban 2 fii
cser6l6d6tt ki, a testiilet nagy r6sze maradt a
16gi, biztositva a tov6bbi szinvonalas
kdzszolgAlati munl(61.

A rom6niai helyhat6sAgi velasztarsokon
Szdkelyliildiin a Romiiniai Magyar Demokmta
Szdvets6g (RMDSZ) szerezte meg a legtdbb
kulcslontosrdgu ve7el6 poziciot.  de szamos
telepiil6sen vct6l).trisa, a Magyar Polgeri Pdrt
(MPP) er6s fiakci6val foglalhat helyet majd a
helyi tandcsokban - ez raj u olodik kr a r as6mapi
valasztAsok 16szleges eredmdnyeibcil.

Az idei rom6niai helyhat6segi velaszt6soknak a
korribbi 6r el}ez kdpest nagyobb a let jc.
m in thogy  f o l yama tosan  bdv i i l nek  az
6nkormenyzatokra dtruhdzott hatAskiirijk,
ennek kdvetkezt6benpedig a rendszervaltAs 6ta
peld6tlanul sok p6nz eloszt6s6r6l d6ntenek a
gy6ztesl-k.

A pdrtok szrimrira Mert is bift nagy tettel a
megmererlelds. men az eldre vel irhel i  az 6s./ i
parlamenti v6laszt6sok kimenetel6t. A koribbi
ki izvelem6ny-kutatAsok eredm€nyei azt
mutaft6k, hogy jelenleg a Traian Basescu
6llamf6t tAmogat6 el lenz6ki Demokrata
LiberAlis Part @D-L) a legnepszedibb politikai
alakulat Romdniaban. Mdsodik helyen a 2004-
ig kormdnyz6, de az6ta szint€n ellenzekbe
szorult Szoci6ldemokata Pdrt (PSD) dll, a
harmadik legnagyobb politikai er6 pedig a
korm6nyon 16v<i Nemzeti Liberilis Pert (PNL).
Bukaresti megfigyel6k szerint a helyhat6sagi
valasztisokat kdvet6en pontosabban kdrvona-
laz6dhat: mekkora az eselye a PD-L-nek arra,
hogy esetleg abszohit t6bbsegre tegyen szert az
6szi parlamenti vilasztesokon.

Gratul6lunl a lemhenyi dnkormanyzati csapat
siker6hez munk6jukhoz tovabbi sikereket
kivenunk!
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