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Alakul6 nemzekiizi ifi rfs{gi kapcsolatok

Jrilius v6g6n az ostorosi Ifiklub tagiai l6togat6st
tettek Lemhenybe- Azutaz{s egyik c6lja volt, hogy
kdzs6gtink fiataljainak k6pvisel6i felvegy6k a
kapcsolatot testv6rtelepiil6sink I{risrigi klubj 6val.
A lemh6nyi fiatalok aktiv klub6let6be kaphattak
betekint6st az ostorosiak, megismerkedhettek a
klubhelys6ggel, valamint betekint6st nyerhettek a
fdbb tev6kenys6gi krirdkbe is. A lemh6nyi ifris6gi
szervezete tdbb t6ren is aktivan tev6kenykedik. A
fiatalok rendszeres tev6kenys6geket, programokat
szerveznek a zene, sport, ismeretterj eszt6s
tertilet6n, gazdag k6zoss6gi 61etet sikeriilt maguk
krir6 alakitani.

Az ostorosi fratalokkal t6bb t6ren is tewezik az
egytittmrikdd6st. A hriromnapos l6togatils alatt
kdruonalaz6dtak azok az e gyittmrikdd6si form6k,
melyek a jdv6ben a k6t kozs6g fiataljainak k6zds
programjait, tev6kenys6geit eredm6nyezhetik.
2010te m6r konkr6t programjavaslatok is elhan-
goztak, amelyek a k6t kdzs6g kapcsolat6nak
tov6bbi er6sdd6s6t j elenthetik.

Onkormiinyzatunk ezriton szeretn6 kdsz<inet6t
kifejezni az ostorosi Ifiklub tagjainak, akik
lemh6nyi l6togatrlsuk sor6n a kapcsolat6pit6s
mellett komoly r6szt vdllaltak abban, hogy
testv6rtelepiil6siink lakosainak k6sziilci kozt6ri
aj5nd6kunk betonalapj6nak elk6sziilhetett. Lelkes
munk6juk hozz6j6rult ahhoz, hogy Ostoros is
maradand6 eml6ket hagyjon Erd6lyben,
Lemh6nyben a k<ivetkez6 gener5ci6k sz6mdra is.
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Onkormfnyzati hirek

iJl6sezett a K6pvisel6 Testiilet

Julius 27-6n Ostoros Kozs6g Onkorm6nyzat6nak
K6pviseki Testiilete soros iil6set tartotta, melynek
t6m5i a kovetkezcik voltak.

l .
Beszdmol6 a lejrirt hattiridejii hat6rozatokr6l 6s a
k6t iil6s koz6tt tett int6zked6sekr6l

2 .
Beszdmol6 az Ostoros Napk<lziotthonos Ovoda
2008/2009. 6vi munk6j516l

3 .
Besz6mo16 a Polg6rmesternek az Egri Kist6rs6g
Tobbc6lir Tdrsul6sban v€gzeIt 2009. I. f6l6vben
v6gzett munk6j616l

4.
Egy6b iigyek, inditv6nyok:

- Javaslat a k<izteriiletek tiszt6ntartrlLsfr6l 6s a
telepi i l6s szi l6rd hul lad6kka' l  kapcsolatos
kozszolg6ltatSsokr6l sz6l6 812004. (III. 29.) sz.
rendelet m6dosit6s6ra

- A hullad6klerak6 rekultivriLci6j6hoz felhasz-
n6lhat6 hullad6k elhelyez6s6hez sziiks€ges
enged6ly megk616s6nek kezdem6nyez6se

- A helyi hullad6klerak6 bezririiLs6nak j6v6hagy6sa

- Javaslat  Ostoros Kozseg 0nkormdnyzat
Kozb e szerz6 s i s z ab iiy zat|nak j 6v 6hagy 6s 6r a

- Javaslat a 2009. 6vi Kozbeszerz6si Terv
j6v6hagy6s6r6l sz6l6 2712009. (III. 30.) sz.
hat6rozat m6dosit6s6ra

- Az Altal|no s Iskola sport udvar6nak
rekonstrukci6s feladatai

- Besz6mol6 a Novaj-Ostoros Spotl Egyesiilet
2008/2009. 6vi tev6kenys6g6r6l

- T6j6koztat6 a mezoort szolgilat l6trehoztiLs6nak
lehetcis6geircil

- Titjlkoztat6 a megrijult Ostorosi Kisbir6r6l 6s a
kommunik6ci6s csatomiik b6vit6s6rcll

- T 6jtkoztat6 a Lemh6nybe liitogat6 de1eg6ci616l

A 1112009. (II. 16) szrimu k6pvisel6-testiileti
hal|rozat 3. pontj a szerint az ipariiz6si ad6
kintl6v<is6gek behajt6sa 6s az ad6morril javitiisa

6rdek6ben meg kell vizsgrilni kiils6 ad6hat6s6g
ig6nybev6 te l6nek ,  i l l e t ve  az  APEH 6s
C6gbir6s6gga1 tort6no egyiithniikcid6s leheto-
s6g6t. Kii1s6 ad6szak6rt6 ig6nybev6tel6re eddig
nem keriilt sor, az ad6kintl6vcls6gek behajt6sdt az
i.igyint6zo I f6 kozc6lir munkaer6 segits6g6vel
v6gzi. Valamennyi ad6kintl6vcis6g behajt6s6ra
kis6rletet teszink, felt6telezve, hogy ezek
behajt6siira 5 6ven beliil toft6nt int6zked6s. A
behajthatatlan, vagy bizonyitottan el6viilt
ad6tartoziisokat ezt kdvettien terjesztjiik a testiilet
el6. Jelenleg folyik a pince nyilv6ntart6sok
aktualiz6l6sa, s az ezzel kapcsolatos ad6k<jte-
lezetts69ek feliilvizsg6lata. A Fdldhivatal a
szi iks6ges segi tseget ehhez megadja.  A
C6gbir6s6ggal 6s az Eg6szs6gbiztositrisi P6nztir-
ral a kapcsolatfelv6telre sor kerilt, akik a munka-
viszony, illetve a v6l1a1koz6i vagy c6g adatokra
vonatkoz6an nytjtanak segits6get. Az Ad6 6s
P6nziigyi Ellenorz6si Hivatallal a kapcsolat-
felv6tel folyamatban van.

A 7912009. (VI. 29.) sziimu K6pviselcitestiileti
hat|rozat a Dr. Kem6ny Ferenc Altal6nos Iskola

els<! 6vfolyamos 6s napkozis csoportjainak
j6v6hagy6sAval foglalkozott. A hatinozar

v6grehajtrist nyert, az el6terjeszt6s szerint
elfogad6sra keriilt, melyr6l Eger MJV irisban
6tesitve lett.

2009. augusztus
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A 82/2009. (Yr. 29.)
s z 6 m f  K 6 p v i  s  e l r i  -

tijleti hatLrozat a
t e l e p r i l 6 s  s z i l 6 r  d
h u l l a d 6 k  k d z s z o l -
g| l lat is v6gz6s6r61
sz6 l6  kozbeszen6s i
el j6r6s el inditr is616l
sz6 l t .  A  ha t t roza t
v6grehajt6st nyert. A
Heves Megyei Regio-
n6lis Hullad6kgazd6l-
kod6si Tan6cs ir6sban
felk6r6sre keri i l t  a
k6zbeszerz6si elj616s
lefolyat6srlra.

2009. jflius 3-6n a Honved tt 51-53. sz. ingatlanok
mdgdttipartfaloml6spAlyiaattalosszefi igg6sbena
NORDA teriileti k6pvisel6i e1len6rz6st tartottak.
Az ut6ellen6r z6sr6l jegyz6k<inyv k6sziilt,
melyben meg6llapit6sra keriilt, hogy abenthhzhs a't6mogat6si 

szerz6d6sben 6s a p|lyhzatban
leirtaknak megfelel6en t<irt6nt.

* ' 1 . *

2009. jilius 6-6n az lnkormdnyzati Miniszt6rium
lev6lben 6rtesitette az Onkormhnyzatot, hogy az
Ostorosi 6voda fejleszt6s6re beadott p6ly6zitunk
fotmailag 6s tartalmilag is megfe1e16 volt, azonban
forrdshiSny miatt nem 16szesiilt t6mogat6sban.

2009. augusztus

2009. jr i l ius l0-6n a Magyar Al lamJ<incstdr.
valamint a NORDA k6pvisel6i ut6ellen6rz6st
tartottak a Csabavez6r riti TEUT p6lyilzatkapcshn.
Az el1en6rz6sr6l jegyz6k<inyv k6sziilt, melyben
rogzit6sre keriilt, hogy a t6mogatott berth6zhs a
T 6mo gat si szerz6d6 snek me gfelel6en t<irt6nt.

* * *

2009. j f l ius 12-19. koz6tt a Lemh6ny
testv6rtelepiil6s 6ltal5nos iskolds koru di6kjainak
fogad6s6ra keriilt sor Az itt tdltdtt id6 alatt a
gyerekek sz6mos programon vettek r6szt. Kisari
ZolthnPolgfumester Ur ezriton is kdszdnet6t fej ezi
ki a h6tt6rben kozremrikdd6knek.

2009. jflius 13-an sajt6- 6s m6dianyilv6noss5got
kapott Szamos Attila pajdosi ttiigye. Az
Onlorm6nyzat tulajdon6t k6pez6 rit helyre-
6llit6sahoz kapott enged6lyt, azonban 6pit6si
tdrmel6kkel tolt6tte fel az ritalapot, illetve
birtoks6rt6st k6vetett el 2 telektulajdon
vonatkozSsdban. A jegyzo a tev6kenys6get
felfiiggesztette, birtokv6delmi, k6rnyezetv6delmi
6s  k< jz leked6s ha t6s6g i  i igyek  vannak
folyamatban.

* * *

2009. jrilius l6-17-6n az Egri iti lak6park II.
iitem6ben T-Com hirkdzl6 hii6zat 6pit6s1nek
mriszaki |tad{sina, valamint a j|rdhk forgalomba
helyez6s6re keriilt sor. A helyszini szeml6r6l
jegyz6konyv k6sziilt, melyben rdgzit6sre keriilt,
hogy a j6rd6ban t6bb helyen hi6nyzik az aknatet6,
illetve a lerakott tet6 nincs kibetonozva. A
balesetvesz6lyes 16szek szalagok, korl6tok
kihelyez6s6vel elkerit6sre kertiltek, a kivitelez6
pedig felsz6lit6sra keriilt a hiilnyoss69ok
me ssziintet6s6re.
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Krizishelyzetbe keriilt szem6lyek trlmogatisa

A13612009. (VL24.) Korm. rendelet 6rtelm6ben a
regiondl is nyugdi jb iztosi tdsi  igazgat6sdg a
telepiil6si onkorm6nyzat jegyz6j6nek javaslata

alapj6n a gazdas|gr vilsriggal osszefiiggo
kedvezci t len hatdsok enyhit6s6re szoci6l is
seg6lyk6nt egyszeri, vissza nem t6ritendtl
t6mogatrist rillapithat meg.

T6mogat6sban 16szesiilhet a Magyar Koztirsas6g
tertilet6n bejelentett 1ak6- vagy tart6zkod6si
he11yel rendelkezci nagykoru szem6ly, ha
- csal6dj6ban a k€relem benyrijt6s6t megel6zti
h6napban az egy fore jut6 havi jovedelem a
minimdlber dsszeget (2009. 6vben 57.815.-Fl)
nem haladta meg, 6s
- 16sz6re n1uge116t6stnem foly6sitanak, 6s
- a gazdasdgt vrlls6ghoz kapcsol6d6, eltire nem
l6that6 esem6ny kcivetkezt6ben a csal6dja
mindennapi 6letvitel6nek fenntartAsAt srilyosan
vesz6lyeztet6 krizishelyzetbe keriilt.

Krizishelyzetnek min6siil, ha a k6relmez6
- a munkahely6t 2008. szeptember 30-6t kovet6en
elvesztette,
- j6vedelme a 2008. szeptember havi jdve-

delmdhez k6pest legai5bb 20%"-oI e16ro m6rt6kben
cs<ikkent,
- lak6sc6lir kdlcsonszerzcid6s6bcil ered6 fizet6si
k<itelezetts6ge t6rleszto rlszlLete 2008. szeptember
havi osszeg6hez k6pest legaldbb 2\oh-ol el6r6
m6rt6kben emelkedett,
- eg6szs6gi 6llapota indokolja.

Nem jogosult t6mogat6sra az a szem6ly,
- akinek 2009. 6v folyamrin 15.000,- Ftot
megha lad6  < i sszegben  5 tmene t i  seg6 ly t
i l lqnitntteL rrreo

- akinek a k6relem benyrijt6sakor 6tmeneti seg61y
megiillapit6sa irSnti elj6ris van folyamatban.

A tiimogat6s dsszege legaliibb 20.000,- Ft-J6l

50.000,- Ftig terjedhet. Kiil<jnos m6ltdnyldsra

okot ad6 k<iriilm6ny fenn6ll6sa eset6n legfeljebb
100.000,- Ft lehet.

A tdmogatris megrlllapitiisa irilnti k6relem az e

c6lra rendszeresitett formanyomtatv6nyon az

Onkormdnyzat J egyzojenel 2009. augusztus 0 1 -j e

6s 2009. november 30-a kozott nytjthat6 be. A

k6relem letcilthet6 a www.onyf.hu honlapr6l

,,Nyorntatvdnyok" mentipont alatt is.

A k6relemhez mell6kelni kell a jdvedelem

osszeg6nek igazolitsftra alkalmas iratot (munkri'l-

tat6i j<ivedelemigazolSs a 2008. szeptember havi

6s a k6relem benyujt6s6t megel<iz5 havi
j<ivedelemr6l), a munkaviszony megsziinds6t
igazol6 i ratot ,  a lakdsc6lu k6lcson havi
tcirleszt6s6nek emelked6s6t igazol6 iratot (2008.

szeptember havi 6s a k6relem benyujttistit
megeloz6 havi t<irleszt6sr5l), eg6szs6giigyi 6llapot

indokolts6git igazol6 hiziorvosi, szakorvosi,
k6rhdzi rgazolitst, illetve orvosi szakv6lem6nyt,
stb. amely a tiimogatris megiillapitis6nak indok6ul
szolg6lhat.

A t6mogatdrs egy alkalommal, a csaliid egy tagja

szdmdra 6l  lapi thato meg.

A nyugdijas szem6lyek a lak6helyiik szerint
illet6kes Regioniilis Nyugdijbiztosit6si Igazga-
t6srighoz fordulhatnak egyszeri seg6ly, illetoleg
m6lt6nyossrigi nyugdijemel6s me96llapit6sa ir6nti
k6relmiikkel:

Eszak-magyarorsz69i
Regiondlis Ny.ugd ij biztositds i Igazgat6silg
3300 Eger, De6k Ferenc u. 11-13.
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M6ltrinyoss69i nyugdijemel6s enged6lyezhet6
annak a ny'ugellitrisban r6szesiil6, az 6regs6gi

nyugdijkorhatAft e16r6 vagy rokkant szem6lynek
illetve rirw6nak, tov6bb6 a fogyat6kkal 6l<i, illetve
tart6san beteg vagy legaldbb k6t 6rvaelLitrisra
jogosult  gyermek el tart6sr i r6l  gondoskod6

ozvegynek, akinek nyugell6t6sa €s rendszeres
p6nzell6t6sSnak egytittes havi osszege nem haladja
meg az 6regs6gi teljes nyugdij legkisebb

osszeg6nek k6tszeres6t. (2009. 6vben 57.000,- Ft)

A m6lt6nyossdgi nyugdijemel6s 3 6venk6nt
k6rheto.

Egyszeri seg61y enged6lyezheto a nyugell6t6sban
r6szesiilo szem6ly 16sz6re, ha olyan 6lethelyzetbe
kertil, amely l6tfenntarl6s6t vesz6lyezteti, 6s a havi
jcivedelme nem haladja meg az oregs6gi teljes
nyugdij jogszab6lyban meghatrirozott legkisebb

<isszeg6nek
- k€tszeres6t, ha a k<jzeli hozz|laftoz6jdval kozos

hfztat6sban 61, (2009. 6vben 57.000,- Ft)
- ket 6s f6lszeres6t, ha egyediil 61 (2009. 6vben
71.250,- F0

Az egyszeri seg6lyt k6relmez6 szem6lynek a
k6relm6ben nyilatkoznia kell a havi jovedelm6rcil

ls.
Egyszeri seg6ly 6vente csak egy alkalommal

6llapithat6 meg, az osszege nem lehet kevesebb
10.000 Ftn6l, de nem haladhad a meg az 6regs6gi

nyugdij j ogszab6lyban meghat6rozott legkisebb
osszeg6t. (2009. 6vben 28.500,- Ft)

2009. augusznrs

J<iv6 szepterrberben nektek is kezdddik az iskola,
hogy ez ne okozzon neh6zs6geket. Heti egy
alkalommal jtit6kos, mozg6ssal egybek<itdtt iskola
el<ik6szitci foglalkoz6sra j elentkezhettek !

Helye:
R6dei Mikl6s Mtivel6d6si h6z
Ostoros, Szent Istviin t6r 2.

F o g I a I ko zft s o k at v e zeti :
D. Herendovics Andrea
gyogytestnevel o-fej lesztopedagogus

Jelentkez6s:szeptember 15-ig.
Telefonon: a 06-30 370-2090-es sz6mon,
vagy e-mail-en: herder@teamwork.hu

Sziil6k figyelem!

Gyermek6nek az iskoklLban tanul6si neh6zs6gei
vannak, nehezen veszi az akadiilyokat vagy
r6szk6pess6g zavarokkal kiizd. Jelentkezzen a
j6t6kos, mozg6ster6pi6val egybekotdtt fejleszto
foglalkoziisra hogy, or<im legyen atanul6s!

Helye:
R6dei Mikl6s Mrivel6d6si hriz
Ostoros, Szent Istv6n t6r 2.

F o g la I ko zti s o kat v e zeti :
D. Herendovics Andrea
gyogytestner elo- fej I esztcipedagogus

Jelentkez6s:szeptember 1 5-ig.
Telefonon: a 06-30 170-20q0-es sz6mon,
vagy e-mail-en: herder@teamwork.hu
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Nagycsoportos ovisok figyelem!
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El6gedett sziil6k, boldog gyermekek -
Sikeres 6vet z6rt az ostorosi Ovoda

A 2008/2009-es nevel6si 6vet nyugodt
k<iriilm6nyek k<izdtt, a gyermekek fogadiisdra
felk6sziilve kezdt6k az 6voda pedag6gusai.
Els6dleges c61juk, hogy.az 6voda minden gyermek
szLmira 6rzelmi biztons6got nyrijt6, denis,
szeretetteues legyen. Or6mmel jdjjenek, 6s j6l
lrezzbk magvkal eg1sz nap folyam6n, m6sr6szt a
sziiltik biztons6gban tudj6k gyermekeiket az
6vod6ban.
Az el6bbit sok 6rdekes programmal, vonz6
tev6kenys6ggel, az ut6bbit felel6ss6gteljes 6v6n6i
munk6val 6s magatart5ssal kiv6nt6k biztositani. A
Komplex Prevenci6s Programjuk e kett6s c61
megval6sitris6hoz eredm6nnyel j 6ru1.

Az 6vek folyam6n j6l bev6lt any6s beszoktat5ssal
v6rl6k uj, leend6 6vod6saikat mellyel a sziil6k
6ltek is.
Ebben az 6vben is a kiscsoport volt a leg-
zsrifoltabb, a legtdbb energirit ig6ny16 peda-
g6gusok 6s a gyermekek r6sz6r61e gyarhnt.
Szeptemberben 21 gyermekkel indult a csoport, s
m6jusig folyamatosan novekedett 31 f6re.
Nagyobb fert6zd betegs6g nem volt a nevel6si 6v
folyam6n, igy 26-28 gyermek napi rendsze-
ress6ggeljelen volt a csoportban.
Kdzdps6 csoport 25 gyermekkel indult, s a
nevel6si 6v folyam6n 1 gyermek €rkezett a
kdzdss6gbe.
Anagtcsoportot 23 gyermekkezdte 6s fejezte be.
A nevel6si 6v elej6t6l feivallaltuk heti k6t
alkalommal egy mozg6ss6riilt kisl6ny neve16s6t,
fejleszt6s6t.

Ez lehet6s6get biztositott, hogy a gyerekek
megismerkedhessenek a,,m6ss6ggal"6s annak
elfogad6s6val. A csopofi hamar befogadta a
kisl6nyt, 6s segitett neki minden teriileten. Nagy
felk6sziilts6get, odafigyel6st ig6nyelt az o
fogad6sa a feln6ttek 16sz6r61is.

A fentieket <isszegezve meg6llapithat6, hogy az
6voda nevel6testiilete 6s munkat6rsi koz<iss6ge,
k6pess6gei, tud6sa, ereje legjavdt adva, mindent
megtett M 6vodrls gyermekeklrt, az6rt, hogy a
gyermekek biztons5gban, szeretetben nevel6d-
j enek int6zm6nyiinkben.

A pedag6gusok tov6bbra is arra torekednek, hogy
az 6vodib6l kikeriil6 kisgyermekek j6l nevelt,
tisztelettud6, szorgalmas iskoliisok legyenek.
Sok-sok tapasztalattal, ismerettel birjanak.

Tov6bbra is tenni kiv6n az 6vodai nevel6kdzdss6g
az6rt, hogy gyermekl6tsz6m pozitiv ir6nyba
novekedjen. F6 c6l: megismertetni, elfogadtatni
az 6vodht, nevel6k6zriss6g et az ij ostorosi
lakosokkal.
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szeretettel rneghiv;a Ont
6s kedves gyermeket (gyermekeit)

4r.[sNmcl rl$udB6r
rus aE-[N ro 6r[t6r.

tar tand6 rendezvenyre.

Redei Mikl6s Miivelodesi He; (Osroros, Szent lswin rer 2.)

MaszlAknc Brr tok Zsuzsanna

A helyi Viiriiskereszt a Kiizs6g lak6inak eg6szs6966rt...

A Magyar Vcir<jskereszt Ostorosi Alapszervezete m6r m6sodik 6ve tev6kenykedik kozs6grinkben, arnak
6rdek6ben, hogy segitse a r6szorul6kat, szeml6letet form6ljon, kcizoss6gi programokat szeryezzen
els6sorban eg6szs6giigyi t6makban. Jrinius 16-6n egy igen sikeres, sokszimi rendezv€nyen vehettek r1srt az
6rdekl<id6k aR6dei Miivel6d6si H Lzban. AzBglszs6gnapon tdbb olyan programmal is taldlkozhattak a Hfzba
bet6r<ik, amelyek az eg6szs6ges 6letm6dot hirdett6k, 6s az eg6szs6gmeg6rz6shezadtak sok hasznos tan6csot.

Korszerfi eg6szs6ges 61etm6dda1 kapcsolatos bemutat6k, eg6szs6g6llapot felm6r6s illetve gy6gyoma
szinesitette eg6sznapos programukat. Izelit6t kaptak a 16togat6k az eg6szs6ges t6pl6lkoz6s lehet6s6geir6l,
bio- 6s gy6g1,n<iv6nyek j6t6kony hat6sitr6l.

Blesils,
10.00 Megnyito
10.20 Babszem Jank6 Gyerrnekszinh6z el6addsa
1 1.00 Edesanydk koszont€se
1 1.30 Jdtsr6hdz (mozgAsfej lesztS, i ' rgl ,ess€gi jdtdkok)

El6tdrben bemutatok folyamatosan:
, LAB,ALOM prevencios 6s teripids cip6bolt
.  Mosddi6. biomosds
'Erhiilozat mer6s (Arteriogrri0, Aloe Vera term6kek
. Tund€rpuftony , Mei tai bebihordozo (Plank Judit)

A rendezveny timogatoi:
wiN.csakcserep.hu

Stuhmer Kft.

Babszen Janko Gyermeks, inh l?

ffil#
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2009. augusztus

Az ostorosi
Hagyomi{ny6rz6 6s Nyugdijas Klub
szefvez6s6ben

Tervezett program:

14.30
Gyiilekez6 - RddeiMikl6s Miiveldddsi Hdz

15.00
Megnyit6, krisziintri - Szent Istv6n t6r

15.15
A felvonutdsindit6sa

utv0nal:
Szent Istv6n t6r - Istv6n utca-

Hunyadiutca - Egri ft - T6jpince2009, augusztus 29.
szombat 15.00

Minden erdekl6dOt
szeretettel vdrunkl

A rendezv6ny f6 timogatr6i:

Ostorosi Hegykdzs6g
Ostoros-Novaj Bor Zrt.
Ostoros Onkorm6nyzat
Helyi Vrillalkoz6k

Impresszum:

Felel6s kiad6:
OGroidnko.nanlzat - Kisari Zoltd.n polg6rmester

F6szerkeszt6: D6r Attila

El6rhetft69:

R6dei Mikl6s Miivel6d6si H6z
3326 Ostoros, Szent Istv6n1.f.r 2.
Tel./fax:36/456-928
E-mail : info@ostorosmuvhaz.hu
wwwostorosmuvhaz.hu,&isbiro.htrnl


