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Onkorminyzati

A kiivetkez6 id6szak K6pvisel6 Testiileti iil6sei:

20l1.jillius 25. ft6tf6) 16 6ra
fir;6-"16 

"" 
O.t"t*t N"pkdziotthonos 6voda

2010 I 20 1 l. 6vi munk6j 616l
- Beszrimol6 a Polg6rmesteri Hivatal

tev6kenys69616l
- Beszrlmol6 i polg6rmestemek azEgri T6bbc6lti

Kist6rs6gi T6rsul6sban I. f6l6vben v6gzett
munkrijrir6l

- Egyebek

2011. szentember 12. (httf6) 16 6ra
- Az Onkorm6nyzat 2071.I. f616vi kiilts6gvet6si

besz6mol6j6nak megtrlrgyal6sa (k<inywizsg6l6i
jelent6ssel egYiitt)

- Javaslat a Helyi Es6lyegyenl6s6gi Program
elfogad6s6ra

- Egyebek

2011. november 28. (hdtfd) l6 6ra
- T6j6koztat6 az Onkormdnyzat 20 I l. Evi

ktilts6gvet6s6nek I-III. negyed6vi helyzet6r6i
(ktjnyvvizsgriLl6i jelent6ssel egyiitt)

- Javaslat az Onkormiinyzat 2012. 6vi
k6lts6gvet6si koncePci6j 6ra

- Egyebek

2011. december 12. ft6tf6) 16 6ra
- Besz6mol6 a R6dei Mikl6s Kdzdss6gi Hdz

munk6i6161
- Iavaslit az Onkorm6nyzat K6pvisel6-

testiilet6nek 20 1 2. 6vi munkaterv6re
- Rendelel{ervezet az onkorm:inyzat 2012' Evi

eazd6lkod6senak 6tmeneti szab 6ly o zhsd't61
- Javaslat a kdziizemi szolg6ltat6si dijak

meg|llapit sdra
- Javislat a helyi ad6rendeletek feltilvizsg6lat6ra
- Egyebek

Fontos iinkorminyzati rendeletviltozis!

Felhivjuk figyelmiiket, hogy Ostoros Kdzs6g

Onkorm6nyzat6nak rendelete a kd zs€g kiSmy ezel-

v6de1m6r61 let6lthet6 a www.ostoros'hu oldalr6l

az Onkorm6nyzat{Rendeletek meniipont alatt.

Felhivfs

Az idei Ostorosi Falunapokon is szeretn6nk
lehet6s6get biztositani csal6doknak, bar6ti
k<irdknek arra, hogy az augusztus 2-i
esem6nyeken r6szt vegyenek egy gasztron6miai
megm6iet-tet6sen. Az idei 6vben a grillen k6sziilt
6telek6 lesz a f6szerepe, illetve a tavalyi nagy
sikemek drvend6 palacsintasiit6sre is lehet6s6g
lesz.

Az idei kdz<is si i tesre bdrki bdrmilyen
form6ci6banjelentkezhet nincs megkdt6s sem a
csapatok 16tsz6ma, sem az elk6szitend6 6telek
tekintet6ben. Egy k6r6s van a szerv ezlkrbszlrol a
manaps6g n6pszerft grillez6s lehet6 legsz6lesebb
palett-6j6tpr6b61j6k meg felvonultatni a r6sztvev6

"ropoitok. 
A palac sintasi i t6ssel pedig a

evermeknek is szeretn6nk kedveskedni, b6r egy j 6
ilsszertnek mindenki driil egy grill-vacsora
ut6n. ..

K6rjiik, hogy amennyiben szeretn6nek r€szt vennt
u, it"*6oy"n augusztus 10' szerda 18 6r6ig
legyenek szivesek jelentkeani a 30-323-4535-os
tel=efonsz6mon, vagy az info@ostorosmuvhaz'hu
e-mail cimen.

Nevez6si dij nincs, viszonla siit6shez sziiks6ges
-kell6keket legyen szives minden csoport mag6val
hozni. A szervez6k s6trat, asztalt 6s sz6ket tudnak
biztositani a rendezv6nyhez, minden jelentkez6
csaoatnak.

Ostorosi Grill-party 6s palacsintanap

A versenyen elk6sziilt
6tkeket dijazni fogiuk!

Az esem6$, helyszine:
Ostoros, Altal6nos Iskola udvar
Id6oont:
2011. augusztus 20. szombat
14.00 6s 16.30 kdztitt

Tov6bbi inform6ci6
6s a Falunap r6szletes
Programj a a www.ostoros.hu
oldalon el6rhet6 lesz!
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Most mdr t6nyleg v6ge a pa1at6b1:ls iskolai oktat6snak. Pedig milyen meghatriroz6 volt a fekete, majd k6s6bb
zdld szinii oszt6lytermi tbbla a feh€r. kr6t6va1. Most mit6l ,,okosodtak" meg az iskolai t6bl6'k kdrdeztiik
Vecseri S6ndort6l, a Kem6ny Ferenc Altalfuios Iskola ostorosi Arp6d Fejedelem Tagiskolaigazgat6j6t6l.

Nagyszab6sri informatikai fejleszt6s t6rt6nt Eger
iskoldiban egy kdzdsen benyrijtott p6ly iuat rcv 6n6sszesen
180 milli6 forint 6rt6kben. Mivel az ostorosi iskola, 6vek
6ta tagiskol6ja az egi' Kem6ny Ferenc Altal6nos
Iskol6nak, s a phlyizatot a mi kezdem6nyez6siinkre
kdzdsen nyrijtottuk be, ez6rt az ostorosi iskola is kdzel 9
milli6 forint 6rt6kii informatikai eszkdzdket kaoott. Ezt
r6szletezve: l0 db. modem, a mai ig6nyeket is kiel6gitO
szem6lyi sz mit6g1pet, amelyeket csak oktat6si cElokra
lehet haszn6lni. Ezeken kiviil kaptunk 5 db. interaktiv
(okos) t6bl6t, amelyek fel vannak szerelve kivetit6
g6pekkel, hangfalakkal az osztiilytermekbe, szaktan-
termekbe. Kaptunk 6.db. laptopot, iit darabot a t blik
miikddtet6s6hez, egyet a felk6sziil6she z. Ezenki:'trdrl
minden t6blihoz ,,Mimio pad"-ot, amelyek segits6g6vel a
terem b6rmely pontjrir6l vez6relhet6 a laptop, igy a tabla is.

Az eszkdz6ket az utols6 tanit6si h6ten haszn6latba is
vetti.ik. Ezek az eszk6z6k val6baa nagyban segithetik az
oktat6s tanul6s folyamat t, emelik szinvonal6t, de csak
akkor, ha a pedag6gusaink haszn6lj6,k is ezeket. Ennek
6rdek6ben tantestiiletiink majdnem teljes sz6mban r6szt
vett 6s r6szt vesz szeptemberben tov6bbk6pz6seken. Hogy
mekkora sikerrel, arr6l sz6mot adunk szeptember v6g6n k6t
bemutat6 6ra keret6ben, amelyeket a sziil6knek,
6rdekl6d6knek tartunk. Ennek id6pontj616l kiil6n
6rtesit6ssel lesziink.

Nyilvin az ,,okos" t6bliikkal szerv ezelt tan6rik 6rdekesebb6, szeml6letesebb6 teszik a gyermekek szitmira a
tan6rhkat, 6ri6si lehet6s6geket rejt a haszndlatuk. Ii.j oktat6si m6dszerek alkalmazhshval izgalmas
feladatsorokat lehet 6ssze6llitani , mely vonzza a tanul6k figyelm6t. Min6s6gi v6lto zlsthoznak az interaktiv
tblik a h6tk6znapi oktat6sban, a k6pess6gek fejleszt6s6ben, segits6gtikkel behozhatjuk a tantermekbe az
e96szvi169ot.
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Ostorosi civilek az srer 6ves hatdrndl

Ostoros k<izs6g testv6rtelepiil6se, a sz6kelyfoldi Lemh6ny bardts6ga kot6d6tt 6s er6stiddtt az elmrilt n6h6ny 6v

alatt.201l. jriniusdban a K6zs6gi Onkorm6nyzat l6togatfst szervezell Lem6nybe rigy, hogy az Ostoroson
miik6d6 Civil szewezetek k6pvisel6i tal6lkozhassanak a testv6r telepiil6s Lemh6ny, hasonl6 szervezeteinek
k6pvisel6ivel.

Az ostorosi kiilddttseg tagai azt tapasztalhattiik, hogy Lemh6nyben 61ta16ban nem miikddnek civil

szervezetek. K6t sikeres ta161koz6 6s programegyeztetes azonban m6gis volt. Az egylk az ifirisigi csoportok
csere-l6togat6srlnak 6s programj6nak megszervez6se (G6l Ad6m Ostorosi Ifi Klub). Am6sik a Shotokan karate

sport edz6inek kOlcsdnds tapasztalatcsere jellegii tal6lkoz6ja 6s megbesz6l6se (Vany6 Attila edz6, Shotokan
Karate sportcsopon. Ostoros).

A lemh6nyi vezet6k fog6konys6got mutattak a magyar civilszervezetek m6dszerei, tev6kenys6giik ir6nt.

Kifejezt6k sz6nd6kgkat a Magyar K6rp6t-medencei Civilhil6hoz val6 csatlakozAshoz a megl6v6, illetve
megszewezend6 lemh6nyi civilszervezetekkel, csoportokkal.

A lemh6nyi vend6gl6t6k kedvess6ge, figyelmess6giik, 61ta1uk szervezett programjuk leirhatatlan 6lm6nyt,
bar6ts6got, sziv6lyess6get sugallt. N6h6ny napos sz6kelyfoldi tart6zkod6sunk koron6ja a Piink6sdi
Csiksomly6i bucsir, mely 6vtizedek 6ta a magyars6g, a sz6kelyek, cs6ng6k nagy zat|ndok ittja, szefiartisa,

A kiizel f6lmil1i6nyi magyarfoz ebben az 6vben Sprinyi Antal sz6kesfeh6rv6ri piisp6k a piinkdsdszombatj6n
elhangzott szentmise pr6dik6ci6jiban a hit mellett val6 ki6116sra, az 6ldozatv6llal6sra 6s az erkdlcsi
megrijul6sra buzditotta a csiksomly6i bricsri r6sztvev6it. A piispdk besz6d6ben kittrt az irj magyar
alkotmAnyra. Elmondta: a rnagyar n6p nem kiv6n belesz6lni m6s n6p 6let6be, de a magyar n6p is tudja, mit

akar, 6s 6 sem szorui arra, hogy m6sok k6nyszerits6k 16 v6gyaikat, akaratukat, akir f6lelmeiket- R6mutatott: az

ut6doknak t<irekedniiik kell arra, hogy m6lt6k legyenek az olyan nagy el6ddkhdz, mint p6ld6ul Szent Istv6n,

Szent Imre 6s Szent L6sz16. Napjainkban a csiksomly6i piinkdsdi bircsir egyrc az 6sszmagyars6g iinnep6v6
v61t, va116si hovatartozfsra va16 tekintet n61kii1. AKis-Som1y6 alatt fedett borvizkrit talllhat6, a hegy tetej616l
piratlan panorilm6ban lehet r6sziink. Bel5that6 innen eg6sz Csik, a Hargita 6s a Nagy-Hag1'rn6s is. A hegy

tetej 6n, a Salvator-k6polna mellett ifah|zban akpohikatvigyfz,| temete lakik.

ta161koz6ja.



OSTOROSI KISBIRO
5. oldal

20r1/tr.

Evek tapasztalata, hogy a bricsri ideje alatt fekete sdt6t
felh6kb6l ,,leszakad az 69", de ezzeT mit sem tcir6dve a
magyarok ezrei gylilnek <issze minden 6v piinkdsd
szombatj6n a katolikus sz6kelys6g, 6s a Kissomly6 hegy6n
nyirfa6gakkal 6kesitett zriszl6kkal kiirmenetet tartanak. Az
egykori esem6nyre eml6kezve az is hagyom6ny, hogy a
Gyergy6 falusi keresztalja megy a menet elej6n. A menet
leg6rt6kesebb tdrgya a fdolt6r bal oldalan 16that6 labarum,
mely az 6korban, Nagy Konstantin cs6sz6r idej6n a
gy6zelem jelk6pe volt. A pi.ink6sdszombati kdrmenetben
ezt a menet kdzpontj6ban viszik a krirmenetet vezet6
piispdk e16tt. A 30 kg silyujelk6pet a hagyom6ny szerint a
katolikus gimn6zium legjobb v6gz6s di6kj6nak tiszte vinni.
Amenetet szok6sosan a cs6ng6k z6g'6k.

Piink<isd vas6rnapjdn kis csoportunk az ,,ezer6ves hatirn|l" Gyimesbiikk vasriti p6lyaudvar5n fogadta tdbb
tizezer magyar trirs6val egytitt a Magyarorszitgr6l induit k[i1<invonatot, a Sz6kely Gyorsot 1600 magyar
utas6val. Szavakkal kifejezhetetlen az 6rz6s, amikor a vonat hosszan ktirtrilve lassir m6lt6s6ggal beg6rdiil a
P6lyaudvarra, a vonaton utaz6k fogad6s6ra magyar, sz6kely zAszl6tlengetve hangzik fel atbbb tizezer magyx
6nek6vel, amagyar6s asz6kelyhimnusz.

Hosszu id6 ut6n indult rijra hosszfi ritjrlra a Sz6kely Gyors. Kiildnvonatot inditottak a csiksomly6i bircsura
tart6 zarrindokok sz mitra, a m6sodik b6csi ddnt6st kiivet6en Budapestet Erd6ly t6voli r6sz6vel iisszekdt6
vonat nyomdn. Sz6kely Cyors neven. Aj6rat 1944-ben. Eszak-Erd6ly elveszt6s6t ktivet6en megsziint 6s csak
nemr6g indult rijra ritnak. Nem v6letleniil mondt6k a szerelv6nyt nemzeti lobog6kkal v6r6 sz6kelyek a
zar6ndokoknak: "K6stetek. . ., k6stetek 64 6vet."

Az ezerdves hatitrca, a Gyimesbiikk vasirti p6lyaudvar6ra is eljut6 vonat sikere miatt, a zarftndokok 2011
jtnius6ban a Sz6kely Gyors, valamint fjk6nt a Csiksomly6 Expressz egyenk6nt tizenk6t vasriti kocsival
indultak ritra. Csak az6rt nem t<ibben, mert enn6i hosszabb szerelv6ny nem f6rt el a kisebb sz6kelyfiildi
vasft6llom6sokon, illetve enn6l t<ibb kocsit segits6ggel sem tudott elhrizni a szent koron6s cimerrel diszitett
magyar mozcony.

Piink6sd h6tf6j6t Lemh6nnyel tdrt6n6 ismerked6s 6s a kedves VendeglAt6inkt6l t6rt6n6 bucsri eb6d 6s vacsora
t6ltdtte ki.

A vend6gl6t6k, 6liikrin Luk6cs R6bert polg6rmesterrel 6s Luk6cs Istvrin alpolgfrmesterrel, az |ltahtk
szervezetl 6s megval6sitott szines, a magyars6g osszetarloz|sfit kifejez6, sokszor az 6rzelmekre is hat6
programokkal, a deleg5ci6nk minden tagjdnak elismer6s6t, 6s kdsz6net6t v6ltotta ki. Szavakkal leirhatatlan 6s
kifejezhetetlen az a figyeimess6g, udvariass6g 6s szeretet, melyet az ott tart6zkod6sunk minden perc6ben
meg6lhettiink.

Kdsz6netiinket fejezzik ki Ostoros Kiizs6g Onkorminyzatinak, hogy r6szt vehettiink a Lemh6nybe utaz6
csoport tagjaik6nt, az ostorosi civil szervezetek k6pvisel6ik6nt.

Moln6rLajos
Ostorosi Civil Kerekasztal eln6ke

I
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Ataattlt< a fehiiitott 6s kibdvftett. tot Ostoroson

Jrinius 30-6n 10 6r6t61 iinnep6lyes keretek kdz6tt adt6k 6t Ostoroson az Alapszolg6ltat6si Kiizpontot, amely a
r6gi 6piiletr6sz felujit6s6n kiviil rij 6piiletr6sszel, helyis6gekkel b6viilt.
Az Eur6pai Uni6t61 elnyert kiizel 31 milli6 forintos pfilyinati tiimogat6s, illetve az 6nkorm6nyzat 6ltal
biztositott mintegy 3,5 mi11i6 forintos dner6 segits6g6vel megval6sult beruh6z6s segits6g6vel a Kossuth t6r 3.
sz6malattl6v6 lpiiletben minden szoci6lis tev6kenys6get egy helyen tudnak ell6tni a telepiil6sen.

A projekt iinnep6lyes zlrr6 rcndezvlny6n e1s6k6nt Kisari Zolt6n polgrirmester id6zte fel a beruhiahs
me sval6 sit6s6ho z v ezet6 fi .at.

SZECHENYITERVAz 6nkorm6nyz at m6g 2007 -ben hathrozta el, hogy a
szoci6lis feladatokat ell6t6 szolg6ltat6sokat egy 6piiletbe
kdltdzteti, mivel a k6lts6ghat6konys6g mellett szakmailag
is indokolt, hogy a gyermekj 616n szolg6ltat6s, a csalldok
segit6se, a hr{zi segits6gnyirjt6s, valamint a nappali e1l6t6s 6s
az 6tkeztet6s, mint dnkorm6nyzati feladatok, egy helyen
legyenek el6rhet6k.
Az Eszak-magyarcrszhgi Operativ Program a projekt
c61jalhoz illeszked6 pillyhzati lehet6s6g6nek segits6g6vel
tervezt6k megval6sitani a beruhhz st, igy elk6szitett6k a
p\lyinati anyagot, amely 2009-ben befogad6sra keriilt. Az
6nkorm6nyzat 2010 tavaszhn kapott 6rtesit6st arr6l, hogy
p|lyhzata kedvez6 e1bir6l6sban r6szesiilt, rnajd' az
el6k6szit6 munka 6s a kivitelez6 kiv6laszt6sa ut6n 2011.
febru6r 16-rln tartottak a projekt nyit6rendezv6ny6t, illewe
a kivitelez6 c6g is megkezdte a munk 6t az,€pileten.
A b6vit6s 6s a felirjit6s segit66g6vel az int6zn6ny kib6vtilt,
korszertisdddtt. A kordbban m6r megl6v6 helyis6gekben
csak a sziiks6ges felirjit6sokat ttbgeztlk el. H6rom
nyil6szfr6t illetve az ajt6kat cser6lt6k le, ut6bbiakat a
mozg skorl tozottak megfelel6 k6zleked6s6nek biztosit6sa
6rdek6ben.

A klubszob6ba vezet6 folyos6 burkolatdba indukci6s
hurkot 6pitettek a hal16sk6rosu1tak segit6s6re, igy a
padl6burkol6s csak ennek vonal6ban volt sztiks6ges.
Az 6piilet tet6szerkezet6t a rdgi rlszenhozz6igazitotl|k az
irj 6piiletr6sz tet6szerkezet6hez 6s a teljes 6piiletre rij fed6s
keriilt.
Az int6zm6ny irj r6sz6ben egy v6r6he1yis6g, egy
el6ad6terem 6s egy iroda kapott helyet. Term6szetesen az
irjonnan kialakitott 6piiletr6szben is be6pitett6k az
indukci6s hurkot.
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Korszerii, energiatakar6kos kondenz6ci6s turb6kaz6n 6s rij fiit6testek kertiltek betizemel6sre, a vil6git6testek
szint6n energiatakar6kosak, igy az 6piilet kdlts6ghat6konyabban, kdrnyezetbar6t m6don mrikddtethet6.
A proj ekt r6szek6nt elk6sziilt a t6rkdvezett jdrda, amozghskorlfitozottak 6piiletbe val6 bejut6s6t segit 6 rianpa,
illetve a tereprendezds, parkosit6s is megtdrt6nt.

Nemcsakaz 6ptletb6viilt, hanem a lehet6s6gek, szolg6ltat6sok kiire is, hiszen az rij el6ad6teremben lehet6s6g
nyilik majd szem6lyis6gfejleszt6 foglalkoz6sok megtart6s6ra, mig az irod6t egyben inte{riszobak6nt is
haszr6ljak majd a szakemberek.

A megnyit6n j elen volt 6s iidvdzdlte a beruhin s sikeres megval6su16s6t a kdzremiikd d6 szervezet rflsztrfl
Fojtan Gergely, a VATI Nonprofit Kft. miskolci iro d jhnakitodavezet6-helyettese.

Murvai-Kiss Kriszti6n, a projektmenedzseri feladatokat e116t6 Fdder6ci6 Kft. tigvezet6je szint6n 6r6m6t
fejezte ki, hogy az iinkorm6nyzattal va16 sikeres egyiittmiikdd6s kapcsiin egy fontos, a lakoss6g 61tal is
ig6nyelt fejlesa6s val6sulhatott meg.

A kdsziint6k utrin Kisari Zoltr4:r polg6rmester, 6s P6pai Csilla, az Alapszolg6ltat6si K6zpont vezet6je k<izdsen
vhgJik 6t a nemzeti szinri szalagot, fitadva ezzel az int6zm6nyt a telepiilEs lak6i r6sz6re, majd az iinnep6lyes
alkalomra irt vers6t szavalta el Ho1l6 J6zsef ostorosi k61t6. Ezt kdvet6en a vend6eek mestekintett6k a
felujitott, kib6vitett int6zm6nyt.

A beruh6z6s 6sszk6lts6ge 34.240.225 Ft volt, ennek az dsszegnek a 90 %o-Lt az onkorminyzatvnids pdrlyhzati
forr6sb6l fedezte, ,,Az Ostorosi Alapszolg6ltalisi Kdzpont komplex fejleszt6se" cimi.i EMOP-4.2.11A-09-
2009-0005 azonosit6 szrirnir felhiv6sara sikeresen pLlyiava M onkominyzat 30.816202 Ft t6mogat6st
kapott a beruhrizds megval6sitrls6hoz.

T
O

'B6vebb 
inform6ci6:

BV M6dia Bt.-Eleven Televizi6
Vukovrch Akos kapcsolattarto
Telefon:30/296-8854 .
E-mail : eleven.televizio@gmail.com

N€mzetl Felleszl€d tlgyndtsdg
wlrv.ujstechlnyit€Iv, gov.hu
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A proiekt !z Eunipsi Uni6 timoga6s6v:L sr EunipBl
Regiondtis Feileszt6si Alap t{rsffnanszlmr6s6vat vEt6su[ m€9,
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Eg6szs6gsziget Ostoroson - a civil iisszefogds iskolap6ldija

A 2011. m6jus 21-6n megrendez6sre keriilt
, ,  E g6 szs 6gsziget Ostoroson" rendezv6ny
sikeresen lezirdt, kellemes 6lm6nyt okozva az
esem6nyre kil6togat6 csal6doknak, ostorosiaknak.

A rendezv6ny szinte minden t6ren j6l sikeriilt
kosz<inhet6 ez a sz|mos t6mogat6nak 6s
egyiittmrik<idcinek, akik dnzetlen segits6ge
nagym6rt6kben h ozzhjhrdt ahhoz, hogy a program
sikerrel zdruljon.

M6g egyszer k6sz<injiik egyittmrikdd6siiket,
rem6ljiik a jdv6ben is lesznek sikeres k<iz<is
programjaink.

A szervez6k nev6ben:

Balogh Erzs6bet
D6r Attila
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