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P6lda6rt6kiilakossrigitisszefog6s
ij jitszit6r a Lak6parkban
Nenu6g ij

jetsz6tdrrcl b6viilt Ostoros

kdzteriileteinek cgyikc, az Egri irti Lak6park
kdrtbrgalDra riftal k6riilzift

zdldtcriilct. A

lakopark 6pit6se folyamiin a forgalmi rend
k i r h k u l a . aa d t an z rr h c l l z t . r c rh.o g yc g y i g c n
nagy Atmerdjii eddig kihasznelatlankdr fcliilct
l6tesiilt a helyszin krizep6n.Az Onkomrrnyzat
cra lakorsdgmar riguta gonrlolkozntt.
hogl mi
lcnne az ideilis szerepe ennek a teriilctnck,
milyen kdzhasznritevekenys6Stclcpiilhct oda.
A te ilel nagysega szinte adta a lchct6seget
arra, hogy megfelel6 biztonsigi int6zkedesek
mcllett modern. haszn6lhat6jritszdtdr kialakitisAt tervezz6k.Az onkormrnyzat cincrdb6l,
illctvc megfelelij piilyiizati forrisok mcgl6tc
nclkiil l1em volt k6pes iinill6an kialakitani a
kivAnt jiitsz6tefet. igy lakossrigiscgits6ghozta
litrc a kiillem6ben is sz6p,rendezettterlrt-

A kiirforgalmi pozici6 ellen6rc a kdrbckcritett
.;dtsz6t€rrnaxirnllisan alkalmas ana. hogy a
Lak6park kisgyemekci biztonsegosanhasz
n61.jdka k0lcinbiiz6jitekszerekct. Az i11lak6k
rem6lik, hogy a kialakitott kdzt6r sok6ig
hc.znilhatUmdrad.sot r lelretcisegel
.zerinr
tjabb jatdkokkal, kicgiszirdkkel fog b6viilni a
jriv6ben.
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itj SzolgdltdtdT6r kialakitisa - megfjulhat
a R6deiMiivel6d6siHiz
A z O n k o r m d n y z aslr e p l e m b e fro l y a m d n
palyazatotnyijr a TnlegrdltKiiziiss6gi
Szolg6ltat6T6r cim elnyeres6re,
amelyeta
R6dei Mikl6s Mfivel6d€siHri falain beliil
k iv6rn
iizemeltetni.
Az Integrdlt Kiiziissdgi Szolg6ltat6Terek
megtarkialakit6s6nak
c€ljaa iid6ki lakossAg
t6sa erdek6bena helybenel6rhet6alapszolgdltatdsokkdrenekb6vit6se,min6segenek
6s
hozzrif6rhet6sdg6nek
.javitrsa t6bbfunkci6s
a
szolgeltat6kijzpontok l€trehoz6sdval,
tdbbnyirekihasznAlatlan
epnletekfelirjitisa6s
miiszaki korszeriisitesereven. Ennek
erdekeben a Fiildmiivel6siigyi 6s Vid6kfejlesztesiMiniszt6rium,az orszig videki t6rseg6ben IKSZT cim bifiokos szervezeteket
vrilaszt ki. A p'ly'zat alapjan kivelasztott
jogosultsdgot
szervezetek
nyemek,azintegrelt
a
kdzdssegi€s szolg6ltat6t6r kialakitdsrira,
megl6v6 korszeriitlen6piiletekkiils6 bels6
felujit6sa
6rdek6ben.

- i{us6giinform6ci6s
pontmiikddtetese
- kiizdss6gi
tev6kenys€gek
- ktizitssegfejlesztesi
folyamatokgener6lesa,
folyamatkiivetese
- kdzmiivel6desi
programok
szervez6se
- lakossdg,
val6
v611a1koz6sok
inform6ci6ihoz
hozz6jutisel6segit6se
- MagyarNemzetiVid6kiHAl6zatt6j6koztat6si
pontmiik6deso
- hellszinbiztosilisa
e/elekszdm6ra
ci\ il sTer\
- egeszs69fejlesztesi
programok
- elektronjkus kijzigazgat6si v6gpont
(kijzh616
v6gpont)
szolgiltatisbiztositesa
- Allami FoglalkoztatisiSzolgdlat(AFSZ)
pontmiikddtetese
informAci6s
A titbbfordul6sp^lyazatsorenes6ly ad6dik
arra,hogya 2009-es6v folyamin elinduljona
Miivel6d6siHri etalakitesa,ezzel is utjdra
inditva azt a r6gen tervezett lblyamatot,
miszerint a kiizsegneksziiksegevan egy
modemszolg6ltatokiizpontra.

a kijvetkez6
A tervezettszolgiltat6k6zpontban
rdgi 6s uj szolgaltatdsokvehet6ek majd
ig6nybe:

ilj helyena Gyermekj6l6tiSzolgilat

- szdmitastechnikai,
kiinyvttuiszolgeltatasok
- i!is6gi kdziiss69i
programok
sze ez6se
6s
il]isigfejleszr€si
fol)amatokgenerildsa
folyamatkdvet6se

Szeptembert6l rij helyre ktilttiziitt a
Gyermekj6l6tiSzolg6lat.
A R€deiMiivel6d6si
H6zb6l a Kossuth teri ld6sek Klubj6ba
kdlt6ziitt a Szolg6lat, ahol Pdpai Csilla
intezmenryezet' a kiivetkez6 id6pontokban
v6rjaiigyfeleit:
H6tf6:
8.00l0.006niig
Szerda:
8.0010.00
6rdig6s14.0016.006r6ig
Csiitiidiik:
14.00l7.006reig
A fenti id6pontokonkiviil a 36/786-418-as
iizenetritgzit6stelefonszemon
kereshetikaz
int6zmen).vezet6t.
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Kultur:llis rovat
Sikeresen lezdrult az idei Falunapok
rendezvdnysorozat
Kelle mesen sz6rakozhattak azok, akik
kil6togattak az idei Ostorosi Falunapok
ahol t<ibb fellep6 is
rendezvenysorozatra.
igyekezte a kriztins6g kedv6t keresni. A
hi\atalos Inegnyilo \alaminl a k62scgi
kittintetesek artadAsautin az Ostorosi
Asszonyk6rus nepdalcsoka nyitotta meg a
fell6p6k sor6t. Az idei 6vben a tdnc6 volt a
f6szerep, kiiliinbiiz<i stilusokb6l l6thattak
izelit6ket az 6rdekl6d6k, tehetsegesfiatalok
mutattak meg, hogy milyen sokreti.i is ez a
miifaj. A sztirfell6p6k nagy sikefi arattak,mind
a Bar6tok Kdzt sztarjait Csif6 Dorina 6s D6sa
Mdtyas -, mind a Bon Bon eSyiittest nagy
drdmmel fogadtaaz ostorosikaizdnseg.Az idei
tiizijatek is pared6s volt, batran ki lehet
jelenteni, hogy az augusztus20 a kijmy6ken
megrendezettldtvanyossAgokkajziil az ostorosi
tnztjfuek a legszebbek k6ziitt szerepel. A
hajnalig taft6 mulatozesr6liden is a Tutti Frutti
egyiittesgondoskodott.

K6pvisel6
Augusztus20-6naz Onkorm6nyzat
Testiilete
igy ddntdtt,hogyhagyoman)'teremt6
sz6nd6kkalels6k6ntragad6s6t6s iiltet el fdt a
Szentlstvan parkban,jelkepezvea tercmt6,
is kivanja
bd!ird szandekor.
amellyeltov6bbra
Apolni,fejleszteni
a Parkoteskiimy6k6t.
egyolyan
Az eliltetettkis platenfacsemetevol
fasorels6tagi6tiiltett6kel az allamiiinnepen,
amely a Park oldalin v6gighlz6dvaid6vel
hiisdrnyatnyij t6,megn$gv6stad6
csodelatos,

majd gyermekeink,unokaink szeretettel6s
tisztelettel fognak vegigs€trlni a Parkon,
mikdzben a kis eml6kt6bl6katolvasgatva
emlekezni fognak azokra, akik e nemes
csel€kedeteket
tettek.
Az idei rendezvinytamogdt6i:
ZF HungdriaKft.
OTPBank
Met6Endren6
KisariZoltAn
Bdjt Leszl6
Ko6sViktor
ZakharTames
SuszterZsolt
PinterZsolt
Szeksz6rdi
Vend6gh6z
V6ghIstvin
Bart6kNorbert
L6gradyLajosne
G6cziJ6zsef
Ferk6lstv6n
Borb6sS6ndorn6
Hagyomdny6n6
6sNyugdijasKlub
Hegy1,
Zoltar'\
Petr6nyiSdndom6
Lajosn6
Srirk<izi
B6taErvin
KiszdlyPetem6
SasPatika
Ezilton szerehenkmegkiiszdnnil6mogat6ink
amellyela 2008.6vi
ijnzetlenkijzremtikiid6s6t,
Ostorosi Falunapokrendezv6nysorozatot
segitettek.T6mogatisukkalegyiitt sikeriilt a
sikeresenmegiler\czniprogramsoro/alot
Ostoroslakossdga,6saz ide letogat6kegy
sz6rakozhattak
az idei
felh6tlenrendezvenyen
6vben.
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Gazdasigirovat
V6llalkoz6i igazolvdny cser6je
- fj hatiriddvel
Azokat, az egy6ni v6llalkoz6i igazolv{nayal
rendelkez6 vrlllalkoz6k nyilvrintartdsdtvezet6
szerv nyilv6ntart6s6ba 2007. december 31.
napjiig bejegyzett TEAOR-szAmokat
(erdlenysdgi lciriiket).amellek az 6nEnles
szakmak6dokr6l sz6l6 8002/2004. (SK. 5.)
KSH-APEH egyiittes tdj6koztat6 (e $
alkalmaz6sdbana tov6bbiakban: Tej6koztat6)
€s a Rendelet alapjan kiadott tevekenys6gi
osztAlyoz6si rendszer kijziitti fordit6kulcsot
tartalmaz6 KsH-kiizlemeny alapjan automatikusan Atfordithat6ka megfelel6 tev6kenys6gi
s/al:iga/ali besoroldssi.2008.janudr l-jdn az
egyeni villalkoz6i igazolvdnnyal rendelkez6
vdl1a1koz6knyilvintaftisit vezet6 szerr' hivalalbol modosiljaa Rendeletnek
meglclcl6cnis
elr6l az iiltala iizemeltetett informatikai
jegyzd.
rcndszeren
kereszliila kajrzerkdzponti
valamint az dllami ad6hat6s6griszdre adatot
szolgiltat. A KSH-kiizlem6ny alapl6n
automatikusan ,t nem fordithat6, a
kdzetkdzponti jegyz6 nyilv6ntart6sdba2007.
december 3l-ig bejegyzett tevekenys€gi kdr
\taltozis,t az.egy6ni vdllalkoz6 a 2007.
december 31. napjat kdvet6en el6terjesztett
els6 veltozrisbejegyz6si k6relmEben, de
legk6s6bb 2008. december 3l-.jeig k6teles
bejelentcnia kiirzetkdzpontijogyz6hdz.

Az egydniv6llalkoz6 illet6krnentesenkerheti a
veltoz6s ritvezeteset, illetve a vdllalkoz6i
igazolveny cserejet, ha arra krz'rolag a
R e n d e l e t b e nm e g h a l a r o z o l l o s z r d l y o z d s i
rendszelieval6 6tt6r6s€rdek6benvan sziiksdg.
Fentiekretekintettel k6dnk hogy 2008.6v
regeig szireskedjencklclkcresnraz Okrninyiroda Vdllallozoi Csoportjdt terekenlsdgi
kdrenek egyeztet6se,illetve igazolvenyrinak
cserdje6rdek6ben,hogy engeddlyeaz 6rv6nyes
k6dokat tartalmazza 6s kcizhiteles adatok
alapjdn tudjon eleget tenni a v6llalkoz6s6val
lapcsolalos bejclcnt";.i.6s egy6b admrnisztrAci6skittelezetts6geinek.
A torl6d6sok elkeriil6se 6rdek6ben lehet6s6g
v a n a 3 6 / 5 1 10 0 9 , i l l e t v e a 3 6 / 5 1 1 - 0 2 5
telefonszAmokon illetve a www.eger.hu
(okmenyiroda)oldalon id6pont foglaldsara.Az
iigyint6z6s amennyiben ere kizdr6lag a
szakmak6dok vdltozAsa niatt keriil sor a
v6llalkoz6i igazolviinyiira, tovabbd szem6lyazonositasraalkalmas okmdnyra van sziiks6g.
Acsere csak abbanaz esetbenillet6kmentes,ha
m6sviltozas ncm kcriil iitvezetesre.
Az Okmiinyiroda (Eger, Szvor6nyi u. 50.)
iigyf€lfogadAsiideje:
Hetf6: 9-15 6ra
Kcdd:9-156ra
Szerda:12-l7 6m
Csiitdrtiik9- 156ra

OSToRoSIKISBiRo
6. oldal

I

U
:

Eszktizbeszerz6sipilyizat
villalkozdk r6sz6re
Tij6koztat6 a sert6spestisr6l
2008-ban lehet6seg van mikro- 6s kisv6llalkozdsok technol6gia fejleszt6s6re30-50%-os
timogat6ssal. I milli6 6s 20 milli6 forint
kitzdtti dsszegig6nyelhet6:
- ha a v6llalkoz6srendelkezik2 lezirt iizleti
6wel
- ha a vdllalkozAsnett6 6rbev6tele2007-bcn
meghaladtaa nett6 4 milli6 forintot
- ha a vfllalkozris villalja a p6ly6zat
befejez6setk6vetd 6vben az irbevetel 5o%-os
ncivcked6s6t
- ha a beszezendd g6p ilj vagy maximum 3
6ves
- ha r p611az6
gazdasagi
l;rsasdg.egycni
viillalkoz6 vagy sz6vetkezet.
Ap6lydzat bead6sdhozsziikseges:
- 20076vi j6vlhagyott 6vesbesz6mol6vagy
egyszenisitett6vesbeszAmol6;
- allir risi cimp€ldiny;
- 6rajfnlat a beszerzend6eszkijzrc
vonatkoz6an,melynek tartalmazniakell a
kiivetkez6ketl
- az aj6nlattev6megnevez6s6t,al.iir6s6t
- az ajinlat tirgyanak pontos megnevezeset
- az aj6nlat tdrgydnakVTSZ szimel 6s
megnevezes6t
az eg)sdgdrat.
a nettoarala/ AF A-t 6s brutt6 erat
eszkdzgy6ft6si idejet 6s a forgahnaz6
nyilatkozatAtara, hogy az eszkdzrij, vagy
haszndlt
- az irajanlat 6rv6nyess6g6t6s/ vagy az ajrnlat
kirillitisinak detunet, amcly a palyliat
benyrijtesatmegel6z690 napn6l nem lehet
r6gebbi
Tovdbbiinform6ci6:
Dr Murr'ai Kiss Krisztidn
PilyAzati szaktanAcsad6
06-20-514-58-79
murvaikk@murvaikk.hu

A Mez6gazdasdgi Szakigazgat6si Hivatal
Allatcgdszsegiigyi lgazgat6siga (3300 Eger,
Szdvetkezetu.4.) 2008. jirlius 7-i hatdllyal
Heves megye E71 (M3-as Aut6pelya) f6
kiizlekeddsi utt6l 6szakra es6 tefileteit a
vaddiszn6kbanf'ennill6 klasszil-ussert6spestis
fet6zijtts6g gyanrija miatt fert6zdtt teriilett6
nyilv6nitotta.
A fent nevezett hat6sag az erintett teriileten
tal6lhat6 telepiil€sek kdzigazgatisi teriileteire
megfigyel6si z^tlal j^n6r'yijgyi, intezkedist
rendeltel.
A megfigyel6si zarlat al6 esik Ostoros kbzseg
kiizigazgatisi tedilete is.
A megfigyel6si zrirlat teriileten az alAbbi
elrendelt intezkedesek tdrtentek 6s vannak
folyamatban:
L A S/akhatosagaltal az rllet€kesOnkor
manyzatokhivatalos6rtesit6se
2. A Szakhat6srigeltal az illet€kes teriileten
miikijd6 vadaszt6rsasAgok
€rtesit6se,tagjainak
jlilvAnyiigyi megel6zes
hivatalostAj6koztatasa
c6lj6b6l
J. A megfigyele.i/irlar reriiletenralamennyi
h^zi sertest tart6 nyilvintartesba v6tele
(folyamatosantart a zArlatfeloldrisriig)
4. A z{ri,at felold6s6ig a zarlat alii es6
teriileteken tilos sert6sv6sArt 6s sert6s
kiszrillitestvegezni
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Amit a sert6spestisr6l tudni 6rdemes
A scrtespestis bejelentesi kdtelezeftse! a16
art626 fcrtlzb betegs6g.A betegs6getEszakAmerikAb6l 1862-benhurcoldk be Angliiba.
Az eur6pai szArazftild6n6s ezzel egyidejiileg
hazAnkbarl 1895-bcn jolont meg eldszor a
bctegseg.
A sortCspestist
virus okozza. mely irent csak a
hiizisert6s6savaddiszn6fog6kony.Az embene
6smiis ellatfajraabetegs€gveszelytnemjelent.
Jelentds6ge az dririsi gazdasrigi kdrokban
m€rhet6.Avirus nagyonellenrill6a hideggel6s
a besz6radissal szcmbcn, pl. a fagyasztott
scfiCses vaddiszn6 hisban tdbb mint egy f6l
6vig is ellendll. A sefl6s illom6nyokban szrnte
r a l a m c n n y i a l l a l m e g b q r e s e J h e le . a . /
elhullasok meghaladhatjik a 30-90 %-ot is. A
feft6z6s6sa betcgs6gszAjondt kdvetkezikbe.
A betegs6gaz alibbi tiinetekberlnyilvirulhat
mcgl
gyors lelbly6si (heveny eset) melynek a
lappangrisiideje 3-5 nap: nagyon magas(900/o)
elhullrssal, 40-41 C l z. v6rz6sek a b6rben.
tdnlorgojiras. hasntends.ofi\er,.ds.gdrcsijs
tti[etek.
- idiilt (kr6nikus csct) fonna.jiban melynek a
lappangisi ideie 3-4 het is lehct: az elhullisi
rdtamax. 30 % (de ttjbbnyire tulv€szelik),tart6s
hasmen6s, lesovrinyodis, csdkdttsig
6szlelhet6.A kocakban vet6lest,torz magzat
fejl6d€st, korai fialist okozhal, reszket6k6r6s
l6bsz6tcsirsziisos
malacokjijhetnek a viliigra.
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A sefiespestis jclent6s gazdasigi kerokat
okozhat (az EU igazolt betegseg eset6n
le6llithatjaa teljes sefi6shris- 6shriskiszihndny
expoftot), czirt kiernelt ligyelmet kell forditani
a beleg.egrnegelo/6sEre
cs \ rs\/as/ofllaisara.
A megfigyel6si zdrlat teriilet€n az alebbi
clrendellinle,,kede(eker
kcll loganarosiranil
- minden sert6start6nakk6telessegea terilleten
miikdd6 jogosult 6llatorvosnak naprakesz,
pontos adatokat szolgrltatni az Altala tartott
sert6s6llomiinnyalkapcsolatban
a serleiclel/.irl lartisbakell hcl) e,,nii5 rncg
kell akad:ilyozni, hogy a sert6sek vaddiszn6kkal6 ntkez€sbekerillj cnck
- a saj6t r€szre titrtdn6 hii
serl6sviigist
cl6zetesenk6telez6 bejelentoni a jogosult
allatorvosnak 6s a v6g6s csak az eiozetes
iillatorvosi vizsgiilatutin tdrt6nhetmeg
- tilos !addi.,,not6l szanrrzo n<iren;i ragy
dllati eredetiihullad€kothiizi seft6sselIeletetni
- elhullva taldlt vagy orszigifi balesetben
clhulit vaddisal6 tetemit kdtelez6 a jogosult
jelenreniesmegriz.giltrrni
illatorvocnak

A cikkcl kapcsolatosk6rd6seivelforduijon Dr
KecskdsTibor jogosult iillatorvoshoz.
El6rhet6s6ge:
3126 Ostoros,Egri u.40/c.
Tel. 30/ 249-967'7
Fax:36/356-178
E-lnai1:drkecskestibor@gmail.co1rr
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Irodalmi blokk
2008. augusztus 20-6n hagyom6n)'teremt6
szrind6kkal egy platiinfa csemetet iiltetett el a
kdzseg dntom6nyzatenak K6pvise16 Testiilete
a Szent lstv6n Parkban.Az alkalomra sziiletett
Hollo J6zsefalibbi kdltem€nye:
Mint a m6rfiildkitvek...
Augusztusheve ijleli a tejat
szdlk6sf6nyp6szm6ksimitjAk a dombot
i a csendbea s/6 mosrhalLanbelefajhar.
amig ldlovizo szivvelza\ananloporgok
- mint a visszalesniv6gy6 lezasemlekezet,
amely rigy pr6b6lnaa holnaphozsz61ni,
hogy sziimbavesz, rakosgatr6gi, gyiilt
k6peket... tudva az id6ben el fog
morzsol6dni.
Hisz cipel, visz a sors - akiir sz6l a sziiszt
sjelet kene hagyni mdgdttiink, hogy voltunk,
maradandot
tenniaz elszttk6napokkd/t
- mely tovrbb 6rizheti felmareknyi 6lmunk.
Ultessiink hdt f6t - e viglunk betdlteni
az a ma tenyer6nm6r ajdv6nek sz6l
es akArcsaka vesett,v6n k6vek ivei
tul6lve benniinket,majd szriadokkal dacol.
S tradici6 lehet, az mi most a kezdet
6s szaporodnaka f6k az 6vek sziimaalatt,
hogy eglanrsba fog6dzvd legy'zzek a szelet
- mint a makacser6t hordoz6 akarat.

OsrorosOnkomenrdt-KisariZolrinpolg;mesrcr
F6szerkeszi6:Der Attila
El6rhet6s6g:
RedeiMikl6s Miivel6d€si Haz
3326 Ostoros,Szenthtv6n id 2.
Te|./f^x: 36/456928
E-mail: info@oslorosmuvhaz.hu
www.ostorosmuvhaz.hr/kisbiro.ht61

S e fiildben a gy6kerek kittitzik az id6t
mig alattuk pitosszal mes6lgeta csend
a r6gi iiltet6kr6l. . . kik emleke el6tt
fejet hajt ajiiv6, ha majd szetdereng.
ESmmo esv merrotoKolesz az
iisszetartoZ6sban
a temap 6s a holnap veliik erhet6 dt
- higgy hdt oszintede tett mdmordban
igy bizd ai6v6re e tdr€keny kis plat6ntl
Az, aki fet iiltet hiszi a holnapot,
c€lia van. rem6l a f6lelmek helyen
brz:zatok.
higgyetek- bdrmrran magyarok
ez az Tstenadtahit 6rzi e nemzetet.-.
Holl6 J6zsef
Ostoros, 2008. augusztus 20.

