MtnsffifuS
rNFoRMAcr0sEsK0ZELETT
HAVTLAP
II. 6vfolyam7, szdm

2008.lulius

Partfalomlis a Honv6d utcdban
A rendszervaltas6ta nem tiirtent m6g ilyel
m€wii partfalomldsOstoroson,ami jrinius 296n vasiimapkdvetkezettbe a Honv6d u. 25.
sz6malatt.Az ingatlanmdgdttcsaknem250
kiibmeter,
iisszesen
600tonnatiimegiik6 zidult
le.Ebbenazesetben
egy l7 mdteresszakaszr6l
van sz6, s az ugyancsakveszelyeztetett
szomszedbantov6bbi 8 meter. A pafifal
magassaga
7 m6teres.Vagyis,6sszeseni75
negyzetm6temyi
vasbeton
t6mfalatkell emelni.
A vesz6lyelhrtitas
becsi.iltkttlts6ge32 milli6
forint.
J Az 1925-iisliildreng6s,
melJmek
epicentruma
Ostorosonvolt sok ingatlant, pin-celakrist
megrong6lt,a kialakitottpince-rendszerekben
visszafordithatatlan
kerokatokozva.Az 1950es evekbenindult rillamilak6s6pitesi
program
segitsegevela m6g pincelak6sokban1ak6
ostorosiak is ki tudtak k<iltiizni ezekbol az
6 p i t m 6 n y e k b <si lo r s d r ah a g y v a a r e g i
lak:helyeket.

A telepiilest vesz6lyeztet6partfalomlrsok
miigijtt tiibb ok is fellelhet6. Az okok
kutat6sihoz
visszakell nyrilnunka multba,ahol
az ostorosiaktiibbszintespincelak6sokban
laktak kihasznAlvaa kiimyeken tal6lhat6riolit
tufa kiv6l6 6pit6szetiadoftsAgait.
A Honv6d,
Arany Jiinos,Gfudonyi 6s Csabavez6r utciikbanjiittek l6tre a ti;bbszintespincerendszerek,
amelyeket az id<i mril6s6val folyamatosan
hagytak el a lakosok k6nyelmesebbkomfortosabb hriakba kitltiizve. elenleg kiiriilbeliil
700 ismert pince van Ostoroson titbbs6giik
elhagyott, vagy kizhr6lag mez6gazdas'gi
tevekenys6get
folytatnakben[e.

Az er6zio, a csapad6kviz,a k6tijmbdk ktiz6
furakod6 v6kony hartyaszerli ntivenyzet
folyamatosanalakitotta a riolit tufa tiimb6ket,
partfalakat.A h6ingadozrismiatt bekdvetkez6
t6dogatvaltozasok,6s a h6l6szerii nriv6nyzet
tovebbi teijeszked€sea tiibb tonnAstiimbiik
kiizdtt az elmilt evtizedekbenj6 p6r hasonl6
partfaloml6stokoztaka kdzs6gben.
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hirek
Tovibbi forriskeres6s az ij Eg6szs6giigyi
Centrum megval6sitdsihoz
Ostoros Onkorminyzat Pdnziigyi Bizottsrigdnak6sTelepiil6sfejlesztesi
6s Uzemeltet€si
Bizottsagenakjfnius l8-i iil6s6n t6bbek kiizdtt
foglalkozott a tervezett Egeszsegiigyi Centrum
aktudlisiigyeivel.
A pincefalak fokozatosan vesztik cl statikai
tart6 erejilket, 6s egy-k6t pince ijsszeomlasais
e16idezhetia partfal megcsilszeset.
Az rillagroml6shozhozziLj rult az is, hogy az
adoft utakon az elmult 6vek alatt jelent6sen
megn6tt a g€pj6miiforgalom - szemelyaut6k,
mez6gazdasiigi j6rmiivek -, ami tovebbi
rezonanciiites sllyterhel6st j elcntctt az utakon
ds k<irnyeliik<in.A nem kello ekiriglazatossAggal kczelt pincebdvitesek, irjabb
iiregek l6tesit6sea tufa falban is el6iddzheti a
partfal statikai ellapotanakmegv6ltozesat,ami
el6renem l6that6kcivetkezm6nyekkelisjerhat.
Osszefiigg6 nagy tufatiimbdk mozognak a
telepilesen, igy a vedelmi munka is bonyolult
jellegii, 40-50 tonnas taimbijket kell folyamatosan stabiliziilni az erintett teriileteken.
Tovdbb bonyolitja a megel6z6s6s vddekez€s
helyzetet,hogy kutat6lirrisok nelktl nem lehet
trimfalmeg6vdst vegezni, igy a kdltsegek
minden esetbenszimoltevdek, ig6nylik knls6
lon6sokp6lyiz6sdt.A rcndszeniltiistoJcsup6n
egyetlen 6v mirlt el rlgy, hogy a telepiiles nem
kapott allami tamogatestehhezaz embereletet,
ktiz- 6s magdnvagyontfenycget _partfalomlast
elherit6 nagyberuhriishoz. Az Onkormanyzat
rendszcrcscn
p6ly6zik.e. a Lijlr.6g\eresegy
bizonyos reszet rendre erre tartal6koljek,
6ne16k6nthasznAljek.
A pince- es ingatlantulajdonosok megel6z6
mun-kajais nagy iegitsegetjelenthela jd\6re
n6zve, fontos, hogy a megl6v6 pinc6knek
nemcsak a bels6 elagAt kell 6vni, hanem a
pincetetdk karbantartas6t gyomtalanitds,
csapad6kvizelvezet6s is drdemesrendszeresen
elv6gezni.

Az EMOP-os palytuati lehet6s6gfelteteleinek
nem tudott megfelelni az Onkormdnyzat
ugyanisnincs meg a regiondliskisugdrz6sa
a
l6tesitend6int6zm6nynek.
Val6szinii, hogy m6s alapideol6gi6valesetleg,
gyermek eg6szs6giig)
i \Takellati. jogcimen
viszont verhat6lag megp6lydzhat6 lesz a
projektm6suni6s fonesokhozrendelve.
A piilyiizat taftalmaz egy eg6szseghriz
funlci6t
is, ahol a v6d6n6i szolg6latis helyet kapna.
A tervezett projektnek hirom f6 ir6nyvonala
van! amelyeta teryezettCentrum kialakit6sdn6l
fi gyelembefognak venni:
- Legyen bedpithet6tet6ter
- Uzem6lelmezesnektovebbm is legyen helye
- Egy helyen legyenekaz eg6szs6giigyi
szolg6ltatiisokmodem, praktikus
kitmyezetben
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Oktat6s,
f,yzrr6 az Altallnos Iskoldban
Az id6n is elkezd6dtttt a Vak6ci6 az Arp6d
FejedelemTagiskoldban,a tanul6k€sa tandrok
tartalmas,eredm€nyes
€vetzirtak.
Az Altal6nosIskolArl1 ballag6diakhag)4ael,
€s I
6 f6 gimnrlziumba,4 fci szakktiz6piskoldba
f6 szakiskol6bakeriilt felv6telre.Egy hatodik
osztelyos tanul6 kitiin6 tanulm6nyi eredrn6ny6nekkdsziinhet6enbekeriilt a Dob6
Iswdn Gimndziumba,ahol mint kisgimnMista
fol''tatj atovabbtanulmdnyait.

Jiiv6re is fol)'tat6dik a Jenaplan-osoktatasl
m6dszera tan6n{kkereteinbeliil, valaminta
nepszerii lovaglis 6s az iszasoktates is
tov6bbrais szerepela tanmodszerekkiiziitt. Az
5-6. osztdlyszeptember
v6g6n Erdei Iskola
kereteinbeliilgyarapitja
ismereteit.
A Tagiskolaaugusztus31-6nvasemaptartja
tan6wyit6j6t,a ny6ri sziinetbenjulius 3-6n
csiitiirtitkiin 6s augusztus4-6n h6tf6n tartanak
adminisztraci6s
iigyeletet.
Aballag6 ryolcadik oszt'ly t^ntfugyi 'tlaga a f6
tantdrgyakb6l
3,96lett.2 kitiin6 tanul6volt az
osztdlybanBalajti Brigitta esPuskrrLili. Kiildn
dics6retet6rdemelBalajti Brigitta aki mind a
nyolc €vfolyamonkitfn6 eredmennyelvegzett.
a
A Kepvisel6Testiiletdiintes6nek
€rt€lm€ben
kijvetkez6tan6vbenis indul helybena 7-8.
6vfolyam az el6z6 anevhez hasonl6an.Az
Onkorm6ryzat lgy v61te, hogy mindenf6lek6ppen sziiks6ges az anyagi r6forditrs,
hogy Ostorosontov6bbrais 1-8.6vfolyammal
miikddjdn azAltalanosIskola.
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Szocirilisrovat
Adakozotta Viirbskereszt
Junius2-6n a MagyarViir<iskereszt
Ostorosi
Szerr'ezete
elelmiszerosztast
vegzetta R6dei
MiivelddesiHrizban.A nap folyamin 800 kg
lisztet,960 kg cukrotosztottakszet96 csaled
reszere
kdzel300000Ft 6rt6kben.

B6vii16 szdmitrstechnikai szolgiltatisok az
eMagyarorszig Ponton
A folyamatos fejleszteseknekktjszdnhet6ena
Redei Mikl6s Miivel6d6si Hdzban talAlhat6
eMagyarorszAgPonton egyre tdbb szamitristechnikai szolg6ltatAssal tal6lkozhatnak az
6rdekl<id6k. A meglev6 n6gy, modern
szSmit6g6p tovdbbra is ingyenes Intemet
hozz|feftst biztosit a H6z nyitva tartasl
idej6ben.

Az 6lelmiszer adomiinyokata szocidlisan
riiszorul6csalddokrdszereosztottakki. Sajnos
az dsszesrAszorul6csalednem r6szesiilhetett
ebben az elsd adakoziisban,
de a Magyar
Vdrdskereszthelyi szervezetetervezi, hogy
tovabbiadomrnyosztesokat
szervez6s rem€li,
hogy lehet6s6gelesz szilesebbktidi tAmogatesra.
Kiiszdnjiik az adomenyosztesban
segit6knek
BakneMihdlyiFrzseber.
Baliz5Kdrolyne.
Uj
L6szl6n6,Ka16R6bertn6,Bar6csiLaszl6n6,
SchreinerAttil6n6, S6s IstvAnnelelkes
munl<tijet.
Lehet6seget
kapottaz OstorosiAlapszervezet
arra,hogy a MegyeiVijrtjskereszt
6ltaljirlius
14. 6s 20. ktizdttmegszervezend6
tdborban2
ostorosigyermekvehetreszta Velenceit6n6l
KapohAsny6ken.
15 gyermekvesz r6szt a kiizs6gben5 heten
keresztiilaz ingyenesnySri 6tkeztet6sen.
A
MagyarVdrdskereszt
helyi szervezete
tovabbi
20 000 Ft-taltudtasegitenia gyermekeket
az
Ostoros-NovajBor Zrt. temogateseval,
amit
ezutonis szeretn6nkmegkdsztjnni.
MagyarVdr6skereszt
Ostorosi
Alapszervezet6nek
Vezetds€ge

ffr
Az Intemetez6smellett a Hezba bet66k a
kiivetkezdszol96ltatdsokat
is ig€nyelhetik:
-Nyomtatrs
-F6nym6soles
- Szkennel6s
- Frijlkezel6s
- InformatikaitaniicsadAs
- e-Kdzszolg6ltat6sok
i g6nybev6tele
Digitdlisfotoszolgiltalds.
kepfeldolgozas
A sz6mitdstechnikai
szolgaltatesok
igenybev6te16r6l,a felt6telekr6l6s tovribbi lehet6s6gek6l a Redei Miivel6d6si H6z el6rhet6s6gein
lehet6rdek16dni.
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Aktualitdsok,6rdekess6gek
Parlagtiiza kiizscghatrriban
Julius7-6nparlagtiizpusztitottOstoroson,
az
Amny Janos u. loldtti partfal nijvenyzete
g y u l l a d t k i , v e s z 6 l y e z t e t v ea k i i z e l i
lak6ingatlanokat,
pinceketis. A tiiztjlt6kgyors
beavatkozAsevalsikeriilt a tizet hamar
megf6kezni,
deezazesetis felhivjaa figyelmet
a m e g e l c i z dfso n t o s s d g d r aD.e h a m d r
megtiirt6nta baj, mindenfelekeppentartsukbe
az al|bbt tanecsokat a tiiz miel6bbi
megf-6kezese
6rdek6ben.

A term6szeticsapiisok6s a szfndekosstig
kivetelevelszinteminden esetbena figyelmetlenseg,
gondatlanseg,
olykor a nem kell6
szak6rtelema tiizek okoz6ja. Mindig van
valaki, aki szabril)talanul
hasznalta
a ffit6berendezest,
tiltott helyenvagy figyelmetleniil
doh6nyzott, eghet6 anyagot helyezett a
h6fonds kijzel6be,feliigyeletnelkiil hag)'ta,
vagy nem ellen6dzte gyermek6t. Ktiziis
6rdekiink,hogy munkAnkgyiimdlcsene v6lj6k
pillanatok alatta a lengok martalekeve.
Amennyiben
tiizeteszleliinlq
k6sedelem
nelkiil
jelezziika tiizolt6segnak,
mindenpercszemit,
6letetmenthet!
Hogyanjelezziik a tiizet?
Tiizjelzeskor
kijziilnikell:
Atiiz pontoshely€t(cim6t).
M i eg,mi vanvesz6lyeztetve.
Emberelet
van-eveszelyben.
Ajelz6szem6ly
nev€t,telefonsz6mdt.

Tizjelzeskor a lehet6 legnagyobb m6rtekben
6rizziik meg n)'ugalmunkat, higgadtsdgunkat.
Amikor a tiizeset cime (helye) a tiizolt6sAg
,tudom6s6ra jutott, azonnal megtiirt6nik a
riaszt6s 6s kivonulnak az adott h€lyszinre. A
f-eltett k6rd6seket ne fogadjuk ingeriilten,
tirelmetleniil. Igyekezziink pontosan
vdlaszolni, az adatok amelyeket kerdeznek
nolkiilitzhetetlenek lehetnek. A kiegeszit6
informdci6kat r6di6n tov6bbitjdk a mrir vonul6
tiizolt6k parancsnokiinak. A tiiz-es kareset
jelzeserebfrmely szervezet,vagy 6llampolgiir
hasznelatebanlev6 telefonkesziil6k dijtalanul
igenybe vehet6. A tizjelzii szem6ly azt is
igenyelhetibtukit6l, hogy ajArmiiv6n dijtalanul
a legkrizelebbi telefonk6sziil6k:hez,tiizolt6sighoz, rend6rs6ghez,polgarmeste hivatalhoz sz6llitsa,vagy ajebesthelyefte az illet6kes
szeryezetheztovabbitsa. Kiiliiniisen fontos a
tiiz gyorsjelz6se lak6hri esetdben,mivel a ti.iz
ilyen epiiletbentiibb ember 6letet€s otthondtis
veszelyezteti. Term6szetesen ilyen lak6hdzakban titbb ember is rendelkez6sre ill
ahhoz, hogy a ttiz jelz6s6vel egyidejiileg az
oltdst is meg lehessenkezdeni.A tiizjelz6sdvel
egyidejiileg kezdjiik meg a tiiz olt6s6t. A
tiizjelzesselegyid6benriaszlani kell a tiiz eltal
vesz6lyeztetett kiirnyezetet, a lak6kat 6s meg
kell kezdeni az emberek ment6s6t, ha ez
sziiks6ges. Mindig legyiink tekintettel ana,
hogy a fiist legalibb olyan veszelyt jelent a
fak6k 6letere,mint maga a t[iz, az eges.A trrz
kiimyezet6b6lkezdettbenm6g ki lehetmenteni
az 6rt6keket,bftorokat,6s igy a tiiz terjeddseis
getohat6, illet6leg a k6rmersekelhet6.
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20 6Yetlvozofi el R6dei Miklds
Jriniusl7-6n szentmisekeretebeneml6kezteka
hajdad nagl tiszteleblekdrvetrd6R6deiMikl6s
ostorosital6r-n€pmiivel6re,a Mtveldd€si H6z
n6vad6j6ra. A 20 6r.vel ezelitt eltivozott
soketft egy6niseggelmeg6ldottneptariitorfuk
maradtdneletrajz6tolvashatj6kazat6bbiakbaq
amelyen keresztiil betekint€st nyerhetink
konintsemegyoldalf 6letebe.

,Jrlevem R6dei Mikl6s. Sziil€ttem Egerben
1911.novemberh6 27-6n. Edesap6mneve
R€dei Ferenc, 6desany6m Kiss Margit.
Edesapamp6ksegedvolt, edesanyirnotthon a
haztaxdsbandolgozott.Sziileimneka harmadik
6s utols6 firi gyermeke voltam. Minden
iskol6mat Egerben v€geztem. Kodn megszokhrk a munldt, miv€l kisebb korunkbana
ny6ri iskolai sziinid6ben a vasriti sinp6ly6t
gyonl6ltuk, nagyobbiskolis korulkban pedig
a k6miivesek mell€ jtuhn* dolgoai, 6s lgy
kerestiikmegaz egy ailtiizermhira. cip6re6s
tandijraval6t.
1932-ben elv|geztem az egi Tanit6kipzt)
htezet€t €s nttun 1932. okt6ber l-t6l 1933.
oktober l-ig letitltdttem tenyleges katonai
id6met.
1933.okt6ber l-t6l 1937- szeptemberl-ig az
egri egyh6zmegye tanfeliigyel6s6geben
dolgoaam fiza6s n6lkiil, abbana rem€nyben,
hogy igy tadt6nak kttrnyebbenkineveznek.
1937.szeptember
I -el kjneveaekTikostaDyera
(Szabolcs m.) az egri k6ptalani iskol6hoz
see€dtanit6nak.

Ott ismertemmeg a bldmiives lakoss6gigazi
[yomorus6gos 6let6t. Hat osztel]t tanitottam
94-os letszimmal. 1939. szeptembel1-e1
megvrilasztottaktanit6nakaz ostorcsi egyh6zi
iskol6hoz. Az6ta ezen a munkahelyen
dolgozom.
Kiizben tiibbsz6rbehivtakkatonanak.igy r€szt
vettem a Felvidek 6s Erd€ly megsz6llis6ban,
majd a mdsodikvil6gh6bodrkititr6sekor,1942.
jrilius h6napban kivittek fiontszolg6latra a
D6nhoz. Itt, mint tartal€kos fi6hadnagynak
ezredmdsodseg6dtisztibeoszt6som volt. A
D6n-i visszavonuldsonr€sztnem v€ttem.mert
1943.j anufu6-6oj itttem hazaszabads6gra
6sa
januir l2-i front6ttitr6sr6l6s visszavolul6$61
m5r itthon hallottam.Nem sz€reltekle, hanem
itthoni beoszu4stkaptam, m6gpedig tisai6tkezde gondnok 6s kiizponti ell6t6 lettem.
1944. 6sz'n a tiszti 6s altiszti csal6doklal a
Csall6kiizbe kellett metrni es ekkor mer
csaladgondoz6tiszti beoszh{somvolt. 1945.
tavasz6nAusztriabailiayitottak a csal6dokkal
egyntt. Ott amerikai fogs6gbakeriilt€m 6s a
legels6 alkalommal 1945. okt6ber elej6n
hazajiittem.Itthon elfoglaltamtanlt6i Sllasomat
€s az6tais Ostoroskiizsegbenmllkitdiim, mint
pedag6gus.
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A kdzs6gminden demokatikus mozgalmdban
r6szt vettem kezdett6l fogva. Tey6kenyreszt
vettem a kiiliinbiiz6 viilasztesokon a
kolnmunista p6rt mellett. A helyi fiildmtives
sziivetkezetnekhosszri ideig iqwezetfje
voltam €sj€lenlegis i gazgat6sagi
tagJava,gyok.
Az 1956-osellenforradalomidej6n a munk6stan6cstagjavoltam 6snagy reszemvolt abban,
hogy egy kommunistfuraksem tdfient senmi
baja. A felszabadul6s6ta vezetemaz ostorosi
miivekld6si ofthont k6t 6vi megszakit6ssal.
196I -benmunk6melismer€seiilmegkaptam,A
jelvdnyt.
Szocial
istaKulturien"kitiinre16

Sporthirek
El6kel6 helyen v6gzett
az OstorosiOregfifk Csapata
Jrinius28-6nszombatomkeriilt mesr€ndez6sre
az Onkom6nyzat 6s az Ostoros,-iOregfiilk
Csapata kdziis szenez€sbbenaz Oreghfk
Labdarug6Tomaa kiizs€gsportcertrumaban.
A
veNengesbenhat csapat vett r6szt, akik
szinvonalasj6t€kukkal drvendeztett6kmeg a
foci iiint rajong6kdziins6get.

lq55-benelvegezemaz tgri Pedag6giai
Fiiiskolat 6smatematika-fizikataniirlettem.
1965-benelv€geaemEgerbena MaDdzmusLeninizmusEsti Egyetemetjelesefedm6nnyel.
Ttibb 6ven keresztiil vezettemKISZ politikai
iskolet.majdhelyipdmanfolyamokat.
A Magyar SzocialistaMunk6sp6rtnak1968.
m6rcius20-161
vagyoktagja.
Ostoros,1968.decemberh6
13-6n.
'
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A 2 x 15 percesm6rk6z6sekuten a kdvetkez6
v6geredmenysziiletett:
I. Adony
II. Ostoros
III. Makl6r
IV. Fels6tdrkeny
V Kisgyarmat
VI. Egerszal6k
A g6lkirdlySzab6Zolt6n(Ostoros).a mez6ny
legjobbj6tekosaIkl6rCsaba(Adon,
alegiobb
kapuspedigBiigtis J6nos(Makl6r) lett.
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Hasznilt szimit6gCpekvrsira
Jrilius augusztus h6napokban haszn6lt
szimit6gepekvlisliralesza R6deiMiivel6d6si
H zban.Az intezmenynyitva tartasiideje alatt
lehet megtekinteni ds megvds6rolnia
szemit6g6peket,amelyek miikdddk6pesek
Intemetez6sre,
irodaimunk6raalkalmasak.
Monitorok(6db)I 000FVdb
Szamit6gepek(s
db) 1500Ft/db
Eg6r(5db) 200Ft/db
Billentyiizct(5db) 200Ft/db

Tehets6gek,
figyelem!
Vrirjuk fiatal amat6rcsoportokjelentkez6s6t
(zene,t6nc,6nek
kiil6nb6z6miiveszeti
egakban
stb), akik ugy 6rzik, szivesenmegmutatnek
tudesukatOstoroskijziins6geel6tt a kdzseg
nagyrendezvenyein.
A jdv6ben szeretn6nk
lehet6s6getbiztositani a falu tehets6ges
fiataljainak arra, hogy tevekenysegiiket
szinpadon,sz6lesebbkdziins69 el6tt is
gyakorolhassiik.

Komplettkonfigurici6Ara
(sz6mit6g€p
+ monitor+billentyiizet+ eg6r)
2 500Ft
A v6s6rb61
befolytdsszeget
a kdnyvtar6sazeMagyarorsz6gPont tov6bbi fejleszt6s6re
szenjuk.

I{a 6rdekl<id6sedet
felkeltettea felhives tov6bbi
informeci6t a Ridei Mlivel6d6si Hdzban
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