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Ostorosi boroshord6 Lemh6nyben

Ostoros kdzs6g testv6rtelepiil6si kapcsolat
alakit6srinak k<ivetkez6 16p6se volt a 2009.
szeptember 4-8. kdz<itti 6nkorm6nyzati lfltogaths a
Kov6szna megyei Lemh6ny kdzs6gbe.

A mostani 16togat6s f6 c6lja volt Ostoros kdzs6g
koztlri ajhndtkhnak 6tadrisa Lemh6ny lakosainak
szLtnira. A 20 hl-es diszhord6 ajhndlkozhsa
m6rfoldk6nek sz|rnit a k6t k6zs6g kapcsoiat6nak
alakit6s6ban. A 2008-ban Ostorosra keriilt
Sz6kelykapu m61t6 viszonz6sa a faragott ktilt6ri
aj6nd6k, amelyben Lemh6ny 6s Ostoros j6l
mrikcid6 imm6r szoros emberi kapcsolatokat is
tartalmaz6 kapcsolat6nak rijabb szimb6lum6t
tette le deleg6ci6nt Erd6lyben.

A n6gy napos lemh6nyi l6togat6s alatt a kozel 30
f6s ostorosi deleg6ci6 mint a lemh6nyi k6pvisel6
testiilet vend6ge mind a kultur6lis, mind az
egyhiz| 6s mind a term6szet adta kincsekbe
betekintdst nyerhetett. A kdzs6g egyik f6
esem6ny6re, a Lemh6nyi Falunapoka kapott
meghiv5st kiild6tts6giink, igy 6tfog6 k6pet
kaphattunk az otI 616 lakoss6g kultur6lis
szok6sai16l.
Nagy megtiszteltet6s volt a deleg6ci6 szitnhra,
hogy r6szese lehetett az 6riris sz6kelykapu
felavatds6nak, amely Lemh6ny 6let6ben nagyon
fontos esem6nynek szSmit.

A kiemelked6 esem6nysorozatban Ostoros is
fontos szerepet kapott, Holl6 J6zsef k<ilt6nk r6v6n
az itthoni kultura szelet6t is sikeriilt a programba
beilieszteni. A diszhord6 6tad5sa kdr6 szervezetl
esem6nyek, 6s a bork6stol6 kuri6zumnak
szrimitott a Lemh6nyi lakoss6g szhmdra, tzelilot

kaphattak az itthoni s2616- 6s borkultfra
hagyom6nyaib6l. Kov6szna megyei vezet6je is
k6pviselteue mag5t a jeles esem6nyen, M erdllLyi
sajt6ban nagyon j6 visszhangot kapott meg-
jelen6siink. Ut61ag elmondhatjuk, hogy Ostoros,
m6lt6 m6don tette le n6vjegy6t Erd61ybe,
Lemh6nybe, egy olyan ajand6k, 6s kulturAlis
bemuta t6  sor6n ,  amelyek  rem6lhe t61eg
6vtizedekig eml6keztetni fogj6k testv6rlelepti-
16 siint lako s s 6s6 t ab n 6ti sz|lakt a.
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Onkormdnyzati hirek

Ul6sezett a K6pviselci Testiilet

Szeptember 14-6n Ostoros Kozs6g Onkorm6ny-
zat6nak K6pvisel6 Testiilete soros ti16s6t tartotta,
melynek t6m6i a kovetkez6k voltak.

1. Besz6mol6 a lej611 hat5ridejri hatdLrozatokr6l 6s
a k6t iil6s kdzdtt tett int6zked6sekr6l

2. Az lnkorminyzat 2009. I. f6l6vi kdlts6gvet6si
besz6moi6j6nak megt6rgyal6sa (kdnywvizsg6l6i
jelent6ssel egyiitt)

3. Egy6b igyek, inditv6nyok:
- Javaslat a telepiil6si szilird hullad6kkal
kapcsolatos hullad6kkezel6si helyi k6zszol-
g61tat6sokr6l, valamint a szervezelt kdzlisztasdgi
k<izszolg6ltatds k6telez6 ig6nybev6tel6r6l sz6l6
rendelet j 6viihagy6s5ra

- Javaslat a Dr. Kem6ny Ferenc Altal6nos Iskola
m6dositott szewezeti 6s mrik6d6si szabhly -
zathnak,valaminth6zirendj6nek j6vihagyishra

- Javaslat a beiskol6z6si t6mogat6s m6rt6k6nek
meg6llapit6sdra

- Javaslat a R6dei Mikl6s Miivel6d6si H6z
b6vit6s6re, szolg6ltat6si k<ir6nek ndvel6s6re

- T 6j6koztat6 aLemh6nyi utazdsr6l

OSTOROSI KISBIRO
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2009. szeptember

2009. auguszh.rs 11-6n a Csabavez6r riti fejleszt6s
mriszaki |tad5s5n meghat6rozott feladatok
vEgrehajtSsSval kapcsolatos egyeztet6 t6rgyal6sra
kertilt sor. A miiszaki tartalom r6szletez6se mellett
a v6grehajtissal 6sszefligg6 jrirul6kos munkdk is
meghat6roz6sra keriiltek. Az elv6gzend6 munkdk
2009. szeptember 15-6nbefejez6dnek.

* * l !

2009. augusztus 19-20-ai Falunapi rendezv6nyek
b6r szerbny keretek kdz<itt, de sikeresen
lebonyolit6sra keriiltek. A rendezv6nyeinken rend
zavaris6ra nem keriilt sor, minden program az
eredeti elhat6roz6snak megfelel6en zajlott le.

* * *

2009. augusztus 26-6n az ostorosi 082. tttsz-it,'72
hekt6ros erd6 tulajdonosaival  egyezter6
t6rgyal6sra keriilt sor, ahol az erdogazd5lkod6si
feladatok megszerez6se volt a f6 napirend. A
jelenl6v6 tulajdonosok a szomsz6dos erd6te-
riiletekre is kiterjesztend6 m6don indokoltnak
tartott6k az erdbgazdiikod6si t6rsul6s megszef-
vez6s6t, 6s ezzel egyidejileg fe1k6rt6k Ostoros
OnkormSnyzat6t az erdogazd|lkod6si feladatok
elv6gz6sbre-

* { < r .

2009. augusztus 27 -6n alitirasra keriilt az EMOP-
3.1.3 Honv6d, Arany J. 6s R5k6czi utak
fejleszt6s6vel, valamint az aut6busz6bldk
fehijit6s6val kapcsolatos t6mogat6si szerz6d6s

+ 1. tr.

2009. auguszhrs 29-6n a Hagyomhnylrzl 6s
Nlugdijas Klub tagjai rlltal, a Hegyk<izsdg, az
Ostoros-Novaj Bor Zrt 6s az Onkorm6nyzat
tdmogatdshv al Sziireti Beharangoz6 program
keriilt lebonyolit6sra.
A szi iret i  felvonul6s sike16hez nagyban
hozzhjhrult,hogy a klub tagjai 6s Ostoros polgiirai
a kdzs6gtink kiildnb6z6 pondain vend6giil l6tt6k a
felvonul6kat, s ezzel j6 hangulatot is teremtve
emelt6k a rendezv6ny szinvonalfit. A program a
T6jpinc6n6l megrendezett bork6stol6ssal 6rt
v6get. Az Onkorm6nyzat K6pvisel6-testtilete
nev6ben Kisari  Zo1t6n PolgSrmester Ur
kdsz6net6t feiezte ki a szervez6knek.
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Elismer6sek az Allamalapitis Unnep6n

2009. augusztus 20-6n, az Allamalapit6s iinnep6n rendezett programon keriilt sor irz ,,Ostoros Kiizs6g6rto'
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megtisztel6 kitiintet6sek 6tad6sitra. A kitiintet6sek adom6nyoz6s6r6l 6s alapit6suk rendj6rcil s2616 712002.
tinkorm6nyzati rendelet alapjhn 2009.6vben ,,Ostoros Kozsdg6rt" kitiintet6sben r6szesiilt Mongyin6 T6th
llolKo es t'der Larosne.

Mongyin6 T6th Ildik6 tan6remberk6nt 1998-2006 k6zdtt k6t
ciklus id6szakon iit volt Ostoros Onkormdnyzat Kepvisel6-
testi.ilet6nek tagja.
A demokratikus v6lasztiisok lebonyolitSs6nak kezdetetSl a
Szavazatszdml|l6 Bizotts6g Elnoke 6s tagjak6nt tev6kenykedik
napjainkban is. A K6pvisel<itesti.ilet mellett az oktat6si iigyek6rt
felelos bizonsdgi tagk6nt segitette a7 6*orm6nyzat oktatiisiigyi
munk6j6t. Kiemelked6 kezdeti szerepv6llalisa mellett szdmos
helyi rendezv6ny, program szeflr'ez6je, aktiv ir6nyit6ja.
K<iztiszteletben 6116 szem6lyk6nt minden esetben k6pviselte
Ostoros telepiil6s 6rdekeit, szolgilltaakozs69eg6sz6t.

Eder Lajosn6 1972. augtsztus 15-t6l litott e1 kozszolgalati
eg6szs6giigyi feladatokat Ostoroson. 197 4-tiil 3 6ves id<itartamra
M6traderecsk6n v6d6n5k6nt szolgdlt. Ezt kdvet<i id<iszakt6l kezdve
31 6venkeresztiil l6tta el telepiil6siink v6d6n6i feladatait.
Tev6kenys6g6t tdk6letes szakmais6g 6s elhivatotts6g jellemezte.
Gener6ci6k sora n6tt fel a prevenci6s, irrlnyit6, ellen6rz6, gy6gyit6
eg6szs6giigyi munk6ja alatt. A sziilet6st megellzo id6szakban volt
biztos thmasza a v6rand6s any6knak, s lett biztos segits6ge a
kismam6knak gyermekiik fogad6sakor, 6s a kis 6let elindit6sakor.
Mindenti Eva n6nijek6nt szolgrllt a az 6voda 6s az iskola gyermekeit,
a sziir6vizs96latokkal 6r,ta eg6szs6giiket.
A feln6ttekkel va16 szakmai kapcsolatban a speci6lis sz[ir6-
vizsg6latok folyamatos megszervez6s6t v6llalta 6s rendszeresen
bonyolitotta le.Edem6 Evike v6d6n6 szorgalmas munkSja 6s emberi
adotts6gai r6v6n Heves Megye kiemelt rangir v6d6n6je lett.
Rendszeresen oktatta a fiatal v6dcin6ket. s vett r6szt a v6d6n6i
hiil6zat reformiil6sriLban.

Bizton sz6mithatott a szakma Eder Lajosn6 Evike felk6sailts6g6ben 6s megbizhat6s6g6ban. Munk6ja 6s
ismerts6ge r6v6n folyamatosan r6szt vett 6s vesz a k<izs6gtink k<iz61et6ben. Tan6cstagk6nt, majd
k6pviselSk6nt, az onkormdnyzat mellett m[ik<id6 Szoci6lis Bizotts6g vezet6jekent, majd tagjak6nt szolg6lta
6s szolg6lja telepiil6siinket. Kiemelked6 szociilis 6rz6kenys6ge tette alkalmass6 arra, hogy feliigyelje az
<inkorm6nvzat szoci6lis Dolitik6i 6t.

A kitiintetetteknek ezriton is gratul6lunk, boldog orom<ikben teli 6letet kiv6vnva!
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Hirdetm6ny

Ki tdmogatja az energia arak emelkeddse miatt sulyos helyzetbe keriiliket?

H I R D E T M E N Y
a kiemelkedtien k<izhasznri

ufu ar-lpirvAxY
t6j dkoztatj a

lakoss6gi fogyaszt6it, hogy a szoci6lisan r6szorul6k javira

villamos energia-sz6ml6n i6v6irt tiimoeatasra

a kdt villamos energia szolg6ltat6 j elenttls adom6nya nyomrln lehet6s6g nyilik p6ly5;ni.

Az e$,6ni kdrelmet a telepiildsen miikiid6 szoci6lis gondozd szervezetekhez (nagycsal6dosok,

mozgeskorl6tozottak stb. egyesiiletei), legels6sorban az dnkorm6nyzatokhoz kell benyrijtani

A szocidlis gondoz6k p6ly6zatban tov6bbitj6k az ig6nyeket az Alapitv6nyhoz. A kurat6rium ddntdse

ut n az Alapitviny folyamatosan juttatja el a pdnzt6mogat6st 6ramsz6mlin j6v6ir6s c6lj6b6l a

szolg6ltat6hoz. (K€szpenz tfurogat6s nem adhat6!)

Jelentkez6si hatiridd: 2009. okt6ber 31.

A t6mogatris feltdtele a telepiil6si cinkorm6nyzat 6ltal a 2009. 6vre megszabott szoci6lis

r6szorults6gi hatar alatti jdvedelern 6s a Magyar Energia Hivatal 6ltal megszabott egy6b k<ir0lmdny

(bejegyzett vddendo fogyaszt6, a kikapcsol6s feltdteleivel rendelkezo vagy kikapcsolt fogyaszt6).

A t6mogal6si kdrelemben indokol6s (pl. gyennekek sz6ma, kis nyugdij, tart6s betegsdg,

fogyat6koss6g, munkandlkiilisdg stb-) sziiks6ges, valamtnt hozzit csatolni kell a szoci6lis

r6szorultsAgot jellemzo fuatokat (vddendo fogyasa6i bejegyzds, jdvedelem vagy nlugdij igazol6s,

kiiziizemi sz6ml6k, orvosi igazol6s a p61ytu6 d*ormitnyzat el6iresa szerint).

V6rjuk jelentkez6siiket!

V6rjuk tovribb6 azoknak a magdLnszem6lyeknek, c6geknek az adominyit, akik adomdLnlukkal

akci6nl<hoz csatlakozva annak lehet6sdg6t kiter.jeszteni kivdnn6k:

banksz6mla sz6munk: 12001 008-0033 1649-00100003 Raiffeisen Bank Rt.

ad6sz6munk: 19 67 53 07 -1 -41

postacimiink: 122 Budapest, X . Moszkva tdr 16. Hdra Alapitv6ny

A szemdlyi jdvedelemad6 l%-6161 sz6l6 rendelkezdst H6RA ALAPiTVANY megnevezdssel

tegydk ll1eg!

2009. szeptember

Budapest, 2009. augusztus A HERA ALAP1TVANY KURAT6RILTMA
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Kulturrilis hirek

Sziireti Beharangoz6 -

egy j6I sikeriilt hagyom6ny6rz6 rendezv6ny

Az idei 6vben rij n6v alatt, mint Sziireti Beharangoz6 keriilt megrendezlsre az 6v legjelent6sebb
hagyom6ny6rzo programja. Az ostorosi Hagyom6nycirz6 6s N;ugdijas Klub szervez6s6ben megrendez6sre
keriilt felvonul6s minden tekintetben sikeres rendezv6nynek mondhat6. At6bb 6ves tapasztalattal rendelkez6
szewezok a r6gi hagyom6nyok Spokis6t tuztlk ki c6lul az augusztus 29-ei programon, ahol a j6kedv, a
mulatozdLs mellett a sziiret kezdet6tjelk6pez6 programelemek bemutat6sSra is sorkeriilt.

2009.  szeptember
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Eg6szs6giigyi rovat

Adj V6rt- Eletet menthetsz!
(Kiisziinet v6rad6inknak)

A Megyei V<ir6skereszt, a V6rad66llomiis 6s az
ostorosi Alapszervezet szenrez6s6ben az elmflt
k6t h6napban k6tszer szerr,'eztiink v6radrist! 2009.
jrilius 23.6s szeptember 4.-6n.

Felm6rve a lehet<is6geinket pr6briLltunk mindent
megtenni az6rt, hogy min6l tobb embert nyerjiink
meg ennek az 6leteket ment6 akci6nknak. Ezriton
is szeretn6nk megkcisz<inni annak a kdzel 60
embemek, akik meg6rtett6k az akci6 fontoss6g6t
6s megpr6b6ltak ezzel is segiteni bajbajutott
embert6rsaikon. A kovetkez<i idcikben is
szSmitunk r6juk 6s nagy orommel vessziik a
v6rad6k jelentkez6s6t. A 2009. szeptember 4-i
v6rad6s, amtre az Egri fti lak6parkban keriilt sor
egyedii161l6 6s sikeresnek kdnyvelhet6 el.

Az Orsz6gos V<ir<jskereszt Szervezet6nek V6rad6
kamionja a megy6ben elscik6nt Ostoroson vett
16szt ebben az akci6ban. Amozg6 kamion is segiti,
illetve hozzijirul, hogy m6g tobb embemek
legyen lehet6s6ge segits6gad6sra mivel ott tud
lenn i  a  v6 rad6k  l ak6he ly6nek  koze l6be
alkalmazkodva a lehet6 legjobb id6pontokhoz.
K6szonetiinket fejezzik ki minden egyes
v6rad6nknak 6s segitciinknek 6s k6rjiik min6l tcibb
ember csat lakozzon a kt ivetkezr i  v6rad6
akci6nkhoz.

Tisztelettel:

O s toro s i Vdrds keres zt vez et6s 6ge

Gyermekiidiiltet6si akciri

A Heves Megyei V<iroskereszt szervez6s6ben,
ebben az 6vben is ingyen-jutalom tiiborozSson
vehettek r6szt gyermekek. A megy€b6l 22
gye rmek  t6bo rozha to t t ,  j r i l i us  i 3 -19 . - i g
Kdpolndsnyeken a Velencei  to panjdn.Orcimmel
ve t t i i k ,  hogy  az  os to ros i  V< i r c j ske resz t
Alapszeruezet is k6t gyermeket kiildhetett erre a
nyaral6sra. Ez6rt kdszonet jdr azoknak az
embereknek, akik a tavaszi tombolav6s6rl6si
akci6nkban reszt vettek, ezzel segitve a tiboroz6s
anyagi felt6teleit. Kiildn kosz6net az ostorosi
Orkorm6nyzat Szoci6lis Bizotts6giinak, akik az
elozo 6vhez hasonl6an az id6n is anyagi h6tteret
biztositottak a csal6doknak az ingyenes iidiil6shez.
Rem6ljiik, hogy a kovetkez6 dvekben is lesz
lehet6s6gtink sz6p 6lm6nyekhez juttatni min61
t6bb gyermeket. Az eddig lehet6s6get kapott n6gy
gyermek nagyon j6l lrezte magSt 6s egy sz6p
nyaralis 6lm6nyeivel gazdagodva t6rhetett haza 6s
kezdhette meg az irj tan6vet. A 2009. 6vben
jutalomk6nt az iskola pedag6-gusainak aj 6nl6srival
a kovetkez6 k6t evermekvehetett 16szt:

Kriston D6niel
13 6ves tanul6

K6pes Vanda
13 6ves tanul6

2009.  szeptember

Os toro s i Vri rd s keres zt vezetd s dge
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Oktatis,

2009. szeptember

November
1 1. h6 B6bel6ad6s megtekint6se
10. Munka6rtekezlet
12. Ghrdonyi G6za vers-6s pr6zamond6 verseny
1 7. Asztalitenisz bajnoks6g
19. Eg6szsdgnap
20. Kem6ny Ferenc nap Eger
27 . Argol sz6pkiejt6si verseny
11. v6ge Piiyaviiasztitsi sziilSi 6rt.

December
12. h6 Fels6s szinhiz\5'togaI{s
04. Mikul6s iinneps6g, Mikul6s disc6, Napktizis
t6lap6
08. Nyiltnap, Munka6rtekezlet (fogad6 6ra)
10. Sakk verseny
21. Kar6csonyi j tttsz6hfiz
22. Kar6csonyi mrisor
z-1-  - t l_  len szunet

Ianudr
12. Munka6fiekezlet
18. F6l6vi osztiiyoz6 6rtekezlet
22. Magyar Kultura Napja
25. F 6I6v zir6 6rtekezlet
'25 - 29. F616vi sziil6i 6rtekezletek

Februdr
09. Munka6rtekezlet (fogad6 6ra)
10. Nyilt nap
02. 8. o jelentkez6si lapok elkiild6se
19. Leendci 1. o sztil6i 6rlekezlet

Mdrcius
03. ho Megyei K6mia rerseny. DOK k6zgyiiles.
T<irt6nelem projekt Noszvaj, K6nyvt6rl6togat6s
Leend6 els6sok b eirathsa, Forrris-k6zmrives
foglalkoz6sok
03. Malom verseny
09. Munka6rlekezlet (fogad6 6ra)
11. Nyilt nap
1 5. Megeml6kez6s 1 848-49 esem6nyekr6l
megemlekez6s
22. Ker6kp6r verseny
25. Nyilt nap

A Dr. Kem6nv Ferenc Altaldnos Iskola
Arpid Fejedelem Tagiskolij6nak

2009/2010-es programterve

Augusztus
31 . Tan6vnyit6 iinneps6g

Szeptember
01. Els<i tanit6si nap
01. 1. o. sziil6i 6rtekezlet
08. Munka6rtekezlet
07 -1I. Osz||ly sziil6i 6rlekezletek
09- 10. E1s6s bemeneti m6r6s I . o
17. Sperlah fut5s-Eger
2l-25. Tardos Erdei Iskola
28.-30. Hullad6kgyrijt6s
25. Kutat6k 6j sz akSja-Eger
09. v6ge SZMK alakul6 6rlekezlet

Oktdber
01. Szem6tsziiret
10. h6 6szi k<irzeti sportrendezv6nyek, Als6s
szitlh|zlStogaths, Lovas 6ra bemutat6, Viir
projekt S6rospatak
01. Id6sek Napja miisor
02. Gyermekek Turisztlkai tal6lkoz6ja
02. Allatok vil6gnapja
05. 09. Als6s projekt
06. Aradi v6ftanrik eml6knapja
06. Halloween- parti
12. Nyiltnap
13. Munkadrtekezlet (fogad6 6ra)
20. 1956-os eml6kfutSs-Eger
22. Megemllkez6s 1956-16l - K<izs6gi
rendezv6ny
10. h6 We<ires S. projekt a napkoziben
23-30. Oszi sziinet
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01. Arp6d nap
01. Locsol6vers mond6 verseny
02 - 06. Tavaszi szijnet
13. Munka6rtekezlet
04. Tanulm6nyi verseny napkdziseknek
04. Tavaszi sportversenyek
19. Kist6rs6gi angolverseny
12. K61t6szet napi megeml6kez6s, Fels5s
szaval6verseny
22. F oldnapi kir6ndul6s
27 .- 28. 1. o. beirat6sa
29. Any6k napi Jhtsz6h6z
04. h6 Lovagl6s 6ra bemutat6

Mdjus
05. 1.o. bemutat6 6ra, DOK
Krizgytil6s, Nyilt nap
04.- 08. Any6k napi megeml6kez6sek
a1s6 tagozatban
11. Munka6rtekezlet (fogad6 6ra), Orsz6gos
kompetenciam616s
26. 1. 6s 4. o. kimeneti m6r6s, Napkozis kir6ndulSs
Egerben
28. Gyermeknapi rendezv6nyek

Jfinius
07 . OsztLlyozo 6rtekezlet
08. - 09. Tanulm6nyi kir6ndul6sok
12. Utols6 tanitilsi nap
13. BallagSs
1 5. Tan1vzdr6 iinneps6g
19. Tan6v zir6 6rlekezlet

2009. szeptember

Aktualitrisok, 6rdekessdgek

Ahazai lzekBrd6lyben is megdlljik a
helyiiket

Testv6rteiepiil6siink Lemh6ny az id6n hatodik
alkalommal rendezte meg falunapi rendezv6ny-
sorczat t, amelynek keret6n beliil f6zciverseny is
megszervez6sre keriilt. Onkorminyzati dele-
g6ci6nk l6togatdsa sorSn meghivrlst kapott a
lemh6nyi f6z6verseny r6sztvev6i k<j26. Dr. Lantos
B6lint k6pvisel6 rir 6s csapata ,,Kddm6n guiySs"
foztjlvel a versenyben 2. helyezlst 6rt el. A j6

hangulatu esem6nyen a hazai fiszeres, paprik6s
izvll\g nagy sikert aratott a lemh6nyiek k6r6ben.
Igaz, hogy az ostorosi bogr6csos 6tel ,,csak"
m6sodik helyen v6gzett, de csapatunk kond6rj a lett
a leshamarabb iires. ..
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