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Ostorosipolgir6riik a telepiil6sv6delm66rt
A polgardr egyesiiletiinl(ezel6tt l0 6vvel M6ft
alakult, hogy r6szt vegyiink a kijzrend,
kdzbiztonsig javit6s6ban, fcnntart6s6ban,
nijveljiik a lakossig biztonsig 6rzetet.
Feladataink ziimet eleinle biinmegel6z6si
c61lal, a kbzteriileti .jar6rijz6s kepezte. Mira
tulnottiinl czen a feladaton.Jelenkorban mdr a
helyi posta dolgoz6inak 6s objektumanak
v6delme,a kiizsdgi rendezv6nyekbiztosit6sa,a
futball-merkizd*ekrendjdncl feliiglelete- a
gyermek- 6s i{isrgvedelem, drogmegel6z6s,
kiizleked6sbiztons69, esetlegesen katasztr6fav6delemteriilet6nis helyt kell 6llnunk.
MostanAbantdbbszdrhallhattunl arr6l, hogy az
orszdgbanhogyan6s milyen eredm€nyesseggel
rnukddnela polgir6r egyesiilelek.\1ilv:in ez
azit van, mert egyre nagyobb hangsilyt 6s
elismeftsegetkapnak a polgdrcirdk, illetve az
egyesi.iletek
szemaegyreink6bbniivekszikHeves megy6ben ll7 telepiilest taftanak
nyilv6n, s immdr 107 Po19616rEgyesiilet 3367
taggal milkodil. ezek krjziil jo ndh6ny a
jo
telepiilds lakossigdnal megelegeddsdre
min6sit6sscl.
Az ostorosi egyesillet tagsdg6r6l az ut6bbi
evekben azt mondhatjuk el, hogy a lagl6tszim
nem emelkedctt,az elmillt 6vihez kepesttagsagasem cse16l6ddtt.
Jelenlegi tagnyilviintaftiisunk
vagyunk.Az alapit6tagok

sz:imaezekkiiziil 16.
Atagnyilv6ntartrsunkrcvizi6ja
2008-banmegtiirtint.

Az immdr 10. €ve niik6dci Ostorosi Polgiir6r
Egyesiiletiink tagjai cgyre tdbb figyelmet
kapnak a telepiil6siink lakossdgit6l, kdzin
tdzmenyekrezetoit6l.o kd/sdg Onlormdnyzatitil. A polg6r6riik segit6 figyelmet
rendszeresenig6nyli a Postahivatal,amikor a
kizbesit6ik a nyugdi.jasoknakahavi nyugdijat a
hazhozr iszik. A kbzdpUletek.
az Intezmdn)vezet6k, akik nagyobb biztonsdgban6rzik objektumukat 6jszakikon 6t 6siinnepnapokon.
Tudnunk kell, hogy a polgiirdr nem csak aklor
nyujt vedelmet, amikor hivatalosan szolgi
latbanvan. Afaluban egyretijbben tudjAk,hogy
kik a polgrir6rtik,s ha valaki bajban6rzi magdt,
vagy v6delemreszorul, fgy tudjdk, hogy kinek
kell sz6lni, telefonilni, meft a szolgilaton
kivi.ilipolgi16rrikr6l
is krp (kaporr)segirsdgel.
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A polgdrrir tehdt nem csak akkor polg6r6t
amikor szolg:ilatban van, hanem figyclmcs
iegc- hcll zctfeli.mcrri kipe.sdge r iszi rrra.
hogy bdrmilyen rendellenesseget tapasztal,
szolgilaton kiviil is cselekedjen,intizkcdjen, ha
kell v6delmetnyijtson.
2008-ban az Ostorosi Po19616r Egyesiilet
Elndksege 6 alkalommal iil6sezett, a
kcizgyiil6sekszdnra3 volt. A vezet6s€giiil6sck
6s kiizgyiildsek a kdtclez6 6ves beszdmol6
k d / g y u l d s e nk r \ l i l a k l u a l i . . z c r r e z E . i i .
felk6szit6, oktat6si jellegii feladatokat oldott
meg.
20A8. a kdzteriileti biinmegeliizls tve volt,
melyet az Orszigos Polgdr<ir Szijvets6g
hirdetcn meg. A jarcirszolgilataink.
az ercs
tev6kenysegiinkhelyi szinten is mcgfeleLt az
orsz6gos kiir6sban megfogalmazott elv6rdsoknak. A biiniigyi statiszdkek szerint az
ismertte velt biincselekm6nyek mintegy
hannadiit kiizteriiletenkiivettek el. A kdztcriilct
a gar6zdasdgok,a rablisok, a zsebtolvajlAsok,
az alkalmi lopdsokleggyakoribbhelyszine.
Az utcik, aterek, aparkok,6s aparkol6k rcndje,
tisztasAga,az itt elkovetett bilncselekmenyek
sz6ma 6s .je)lege alapvet6cn bcfolyisolja a
lakossiig koz€rzet61.Sokat bosszankodva
tapasztaltuk- mdr az id6n is tiibbszdr - hogy a
jelent6s kdltseg-, 6s munkarifordit6ssal
letrej6tt emlekparkunl< kandallibcrci, kefti
padjai,ajritsz6tcrck eszk6zeiszenvednekkdrt a
vandAlkezekel1al.
A 2008. 6vi jrir6rszolg6lati statisztikrnk
jellemz6i n6gy fontosabbteriiletretago26dik:
Hagyominyos 6jszaki jir6rdzes, nehdny
esetben kdzijsen a szomszedos telepiilesek
polgardreivel;
Nappali j6r6rszolgrilat, els6sorball a postarsok
v6delme€rdek6ben;
Nappali posztos szolgdlat a posta6piilet
iigyf6lterdben(ij);
Kiizsdgi rendezv6nyek,iinneps6gekrendjenek
biztosit6sa.

A statisztikai dsszesitds szerint 243 alkalommal, 6sszesen792 6r6t jer6rdztiink, plusz
445 6ra rendkiviili szolgilati id6t tel.jesitettiink.
2008-ban.
2009-bcn uj szolgalati rcndbiztosit6st k6ftek
t6liink, melynek teuesitdsemeglehetdseneron
feliili 6s alkalomszedi: a Novaj - Ostoros
futballm6rk6z€sek alkalm6val rendv6delmi
szolgalat ell6t6sa k6zdsen a novaji polgdr6r6kkel.
A szolgilatot teljesit6k k6ziil minddssze 3
pol9616r teljesitett 20, vagy ann6l tijbb
alkalomrral jdrrirszolgrlatot; 10, vagy c loldtti
alkalommal tdrt€n6 szolgilatv6llal6s5
polgir6r (17,24%)reszer6lvolt. A tdbbiek 10
alkalorn alatt iudtdk csak vdllalni ajdriiriiz6st,
c . r - e n c g y i l l a l i n n c m v r i l l at a k j a r t i r
szolgilatot, sem6jjel, semnappal.
A szolgalati .jdnniivel menetlev6l ijsszesit6se
szcrint 1 889 km-ttottiink mcg. Ezenkiviiltdbb
esetben sajet szem6lyg6pkocsival is tdftent
szolgalatellitds. mely esetben a negtett kmekct ncln riigzitcttiik.
A szolgdlatellitrs megkijnnyit6sere2006-bana
Heves Megyei Rend6r-fbkapitdnysAgt6l
egyesiiletiink egy NIVA terepjdr6 szolgAlafi
aut6t kapott. A jelzesekkel feiiratozott jer6r
kocsi a kdzutakon, kiizteriileteken tdrt6n6
megjelenese mrr dnmagdban is ligyelemfclkcltci6sbiztons6gotnyujt.

rlL
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A szolg6lattervezdssel
6s v6llal6ssalkapcsolatbanmegkellj egyezni,hogyn€mtud minden
polgdnir egyenl6ardnybanminden h6napban
r6sz venniszolgelaladdsban.
Ennekegyr6sze
igamunkahelyi.csaladi elfoglaltsdg6val
zolhat6.Nyitottak vagpnk azij tagokbefogadAsara,mert c6lunk az egyesiilet tagl6tsz6m6nakniivel6se.A telepiilesErttenni akadkat
szivesenfogadjuk, s kik6pezziik a polger6ri
feladatokell6tis6ra.
Polgrir6reinkj6r6rszolg6latukalkakn6valnem
lehehek ott mindeniitt, minden id6ben, s
figyelmiikellendreis el6lordultbesurrano
6s
betiireses
loprstiibbalkalolnmal.
Fontos,hogy
ezeket az eseteket is jelezzek a kfut
szenvedettek,a polg6r6rttknek,hogy az adott
tediletenagyobb figyelmetfordithassanak.
Renddrs6ggel,portosabbana kdrzeti megbigyakori, mely
zottal a kiizds szolgAlatteuesit6s
segitseget,dsszehangolt
egyiittmiiktidestjelent
a szolgalatottelj esitdpolg6r6rtikszdm6ra.
Egyesiileriink
l6teelvdlaszthatatlan
a Kdzs6gi
Onlormin)/attol. Az Onkormdnyzatanyagi
temogatesanelkiil technikailagkeptelenek
lennenkmiikiidni.
2008-ban 250 000 Ft-tal j'fultak hozz6
miikiidesi kiadasainkhoz,mely egyediilibiztos
alap az egyesiiletiink folyamatos miikdd6s6hez,
a szolgehtijermiiiizemeltetes6hez.
A Posta t6mogatesa6s a tagdijbevetel nem
jelent6s, de szijks6gestetele miikiid6si
kiad6sainkfedezet6hez.Annak ellen6re,hogy
tdbb esetbenadtunk be palyezatotkiil6nbiiz6
szervekhezjeddig egyetlen esetben sem
driilhetti.inkanyagitamogatisuknak.Rem6ljiik
nemleszezmindigigy!
Fontosabbfeladataink2009.dvre
Az egyesiiletek kdztedileti biinmegel6zesi
tevekenyseg6nekteNezes6hezaz al|bbi
ajdnl6sokkal,javaslatokkal 6lhetiink. C6lunk
tovAbbru is, hogy a polgdr6rdk hat€kony
rdszeseilegyeneka kiizterijletibUndzds
visszaszoritesenak,
a k6zteriiletek rendje
fenntartas6nak,a sz6rakoz6 helyeken a
nlugodt,kulturdltid6ttiltesbiztositrisdnak.

Kiils6 megielen€siinkfejezze ki a Polgirvaldtartozist.viseljiika PolgrrdrsEg
drs6ghez
j elv6nyt(kitiiz6t).
feliratume116nyt,
Biinmegeklz6si tevdkenys6giink l6nyege
l6that6s6gunkbanrejlik, €rz6ke1het6,k6zzelfoghat6fizikai jelenl6riinkkeltanjuk viss/a.
akad6lyozzukmeg, vagy szakitjuk f6lbe a
potenci6lis elkiivet6ketjogellenes cselekmenyiikv6$ehajtis6t6lLak6kdmyezetiinkben jobban figyeliink a
gyermek-6sfiatalkoruak6lewitelere.
de\ idns.
renitens szokdsaikra.Kiriv6an kijz6ss6gellenes magatart6svagy a csal6don beliili
er6szak 6szlel6seeset6njelzest adunk a
gyermekv6delmi
hat6s6goknak
6s az illet6kes
rend6riszerveknek.
J6r6rtev6kenys6giinket
kiterjesztjiik a telepiilesiink Kilteriileteire is, igyeksziink megakaddlyoznia kdmyezetkirosil6st.
a la- ds a
mezdgazdasagitermenyek lop6s6t. Egyiitt
miikijdiink a mez6-, erd6-, hal- 6s term6szetv€delmi6riikkel.
A PolgermesteriHivatahak jelezzi]kazokataz
altalunk 6szlelt kedvez6tlenjelensegeketrendezetlenseg,
elhanyagolts6g,
illeg6lis
szemetelhelyezes,parkositott teriileten val6
parkol6s, stb. - amelyek kdzteriileti
jogs€rt6snek
min6siilnek.
A rend6rs6ggel 6s az tinkorm6nyzatokkal
ktiziisenalakitunkki helyi kiizteriileti biinmegel6z6<i nrnoramnt
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Osszessig,iben:
Szervezeti 6letiink mindent 6sszevetve
fejkid6ben, mozgAsban van. Az Alapszabdlyban el6irt 6sszejijveteleket (ki;zgyiil6s,
vezel6segi) rendben megtartottuk. Mindegyik
\oll. a/ igaz.
k<izgyrilestinlhatarozatk€pes
hogy a tAvolmarad6kis sokanvoltak. Ebbenaz
6vben tobbet kell talalkoznunk. Tdbb olyan
szabilyzat jelent meg, melyet meg kell
ismerniink, k6zdsenfeldolgozni. Ilyen p6ld6ul
a Polger6r t6rveny, a Polg6r6rseg szolg6lati
k62ikiinyve,egy6bszabelyzatok.
A vezet6s6g tagiai kiv6tel n6lki
vallalr
tirsadalmi megbizatAsukatnapi munkahelyi
elfoglaltseguk mellett igyekeznek j6l elldtni,
szervezikaz egyesiileltev6kenys6g6t.Ebben a
munkiibantal6n a legtaibbdolga,Bart6k L6szl6
titkamak, S6s lstvin alelniiknek, Nagy Arpdd
gazdasdgvczot6nekvan, hiszen a szolgelatirdnyitds.a munkaszenez6sz6m6tOk vegzik.
Kiiszdnet6s dicsirot illeti term6szetesen
azokat
a ta&iainkat, akik 6jszakakon et, kapott
szolgdlati feladatuknak megfelekien j6rjlk a
falut, s kiirny6k6t, hogy jclenl6tiikkel,
figyelmiikkel 6s figyeJmeztet6siikkel
megel6zz6kaz esetlegesbajt, biincselekm6nyt.
Kdszdnjijk a ldmogaldsla Kdzsegi Onkor
mdnyzatnak.
me11
a mukdde5iinkidz
szi]k]eges
anyagi biztonsAgot, a jiir6r aut6 iizemeltetes6hezsziiksegeskiadtsokat, a K6pvisel6testiilet t6mogataskentadja szamurkra. Ezert
koszdnetjrr,demiviszonz6sultermeszetesena
kiizrend biztosit6sihoz adunk a telepiilesen
seglrseger.
Fontos, hogy tovabbra is kiildnds gondol
forditsunk a tagszervezesre,hogy a feladatok
elv6gz6s6hez mindl tdbben legyiinl, s ne
okozzon terhet, fesziiltsegetegy-egy szolgelat
v6llal6sa, teljesit€se.Jelentkezni polgrir6mek
minden 18.6let6vetbet6lttitt,bintetlen el66letii
ostorosilakosnak,a (30) 621-0663-astelefonon
lehet.

Moln6r Lajos
Ostorosirt Polgdr6r Egyesilet E lndke

Ul6sezetta K6pvisel6Testiilet
M6jus 25-6n OstorosKdzs6g Onkorm6nyzat^nak Kdpvisel6 Testiilete soros iil6s6t
tartotta,melynekt6m6ia k6vetkez6kvoltak.
l
Besz6mo16
a lej6rthateridejiihat6rozatoh6l
6sa k6t iil6skdziitttettintezked6sek6l
2.
Besziimo16
OstorosKdzseg
6tfog66rt6kel6se
a
Onkorm6nyzat6nak
gyermekj6l6ti,
gyermekv6delmi,
gyimhat6s6gifeladatokclldtdsdr6l
3.
a. OstorosKijzs€gOnkormdnyzat
K6pviseliitestiiletenek
rendeletterwezete
a Helyi Epit6si
Szabilyzatelfogad6srira
b. Javaslat
a telepiilesszerkezeti
terr'
lcirdsinakj6v6hagy6srira
a.Javaslal
a kdltsegvetesi
szervek
Alapito
Okiratainakm6dosites6ra
b. Javaslat
a Dr. Kendny FerencAltal6nos
lskolaAlapit6Okiratenakm6dosit6siira
c. Javaslat
az Onkonndnyzat
dltalalapitott
kdlts6gvetesi
szervekj og6ll6s6nak
6s
gazd6lkoddsdnak
feliilvizsg6latir6lsz6lo
50/2009.(V 14.)sz61nri
haterozat
m6dositis6ra
d. Javaslat
a kdlts6gvetesi
szervek
megsziintet6s6re
\4ikoe. Java5lat
azInlezmen)
fenntaflo
vonatko26
T6rsuLisiMe96llapodris
tdrsul6sra
5.
Javaslat
a Ved6n6velkiitend6feladat-elatdsi
j6vrhagyes6ra
szez6d6s
6.
Egy6bigyek, inditvanyok
- Szem6lyijavaslata Novaj-Ostoros
Sport
EgyesiiletBlnitksegebe
val6 deleg6ldsra
- Tej6koztat6
MezeiIn1Ie0162.hrsz-i
ingatlanv6teli
sz6nd6k616l
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Az Altal6nos lskola 6. osztelya izgalmas
osztdlykirendulasonvett r6szt a MAtriiban.Az
alabbiakbanaz oszt|ly 6lm6nybesz6mol6j6t
olvashatjAk
aj6l sikeiilt programr6l.
Az osztilykirindulis
Reggel mer mindenki izgult amikor az
iskolibangyiilekezti.ink.
Mindengyerekar6l besz6lt,hogy
mit fogunk
csiniilni, hova megyiink, milyen iesz a
kir6ndul6s.A fifk mindig tal6lrak tem6t,
csakigyminta lanyok.
minket a kalandpark. V6gre oda6rtiink 6s
mindenki vidaman 6s kivAncsian szAllt ki a
buszb6l. Szerencsdntvolt, hiszen nem voltak
olyan sokan 6s a kis6rcik fizettek nekiink egyegy menetetabob-on (abob egy olyan,jrimii"
ami sinen es e16ggyorsan f:ut). De ez az egy
menet senkinek sem volt el6g, mcrt mire
elerkeztiinka pdlya vegere,mindenkifeliilt m69
egy kijffe, volt aki egyediil,volt akik parosan.A
fiigg6hidra is volt lehet6s6g,sokan ezt ki is
haszn6ltik. A kir6ndul6s v6g6n mindenki
kapott egy-egy j6gkr€met ami mindannyrunknakj6l esettmert picit melegvolt az id6.
A feln6ttek 6pp olyan vid6mak voltak mint mi.
Aztiin megjdtt a busz 6s mindenki megtalAltaa
helyet. Volt aki nem oda iilt ahova szeretett
voha,de 6 sem bfsult mert mindenki
gondoskodott a.j6kedvr6l. Az els6 rlticel
Gyiingyiis volt, a M6tra mtzeum. Amikor
odaertiink, ettiink 6s ittunk egy kicsit,azten
bementiink a muzeumba ahol szembedtliitt
veliink egy hatalmasmamutcsontvAz.Villogtak
a vakul.mindcnki csoddlkozonhiszen mdg
senki sem l6tott ilyet. Az idegenvezetd
bevezetett minket kiiltinbtiz6 szobikba,ahol
korabeli biltorok, vad6sztr6feAk voltak.
Mindenki talalt mag6nakvalami erdekess6get,
amire r6csodilkozhatott.Amikor v6geztiink az
epiiletben,kimentiink a parkba,ahalast6hoz6s
paran k6ftek zacsk6t, hogy kifogianak egy
aranyhalat-sajnos
sikerteleniil-.

Veget 6rt ez akirindulas is,dea visszaritonsem
unatkoztunk mert volt mit mes6lni egymAsnak,esmindenki 6rdekes€lm6nyekkel tdn
hva.
6. osztaly
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Elmflt a gyereknap
keriilt azostorosi6ltal6nos
Ujra megrendez€sre
iskolaban a hagyom6nyosnakmondhat6
gyereknapirendezv6ny.
A gyermekek es hozz{!?,rtoz6ikdrdnrnel es
6rdekl6d6sselfogadt6k a meghivott vend6geket.
A tilzollo autol. renddrsdgiaut6t 6s a
rend6motort szinteazonnalbirtokukbavettek
6s kipr6b6ltdk. A renddr kuty6t szeretettel
rajongtakkijrtl.
Kozbel' az Unikomis Egri ijesz Egyesiilet
kiLptirztatta
el anezlket 6sc€lbal6ni tanitottaka
gyerekeket.
Meglrkezelthozzink Vany6Atti16n6Mdrti aki
k6zmtves foglalkoz6sttartott, amit ugyancsak
nagy€rdekliidesiilelt kiidil.
aki az
Kupi6rJ6nosis megtiszteltjelenl6tevel
agyagozasrejtelmeibeavattabe a sorban6116
6rdekl6d6ket.
Egy kedvessziil6t6l Fidel Andrerit6l akinek a
gyeteke az ostorosi iskol6ba j6r,baseball
sapkAkatkaptaka gyerekek.
A gyerekek etv6ltozdsetkal6zza, stuk nny6,
tettelehel6v6.
cicdve.pegazussii
azarcfestes
Letv6ryos zenestancbemutat6tlathattakPapp
Litszl6 vezette Starlight Family T6nciskola
j6volt6b61.

Brir az id6j6r6snemkedvezett,de a r6sztvev6k
kedve nem hagyott alebb annak ellen6re
sem,hogya l6gv6rakatnem tudtak kitulladrisig
hasznilni.
fogafta&a
Szeretettel
€s nagy kiv6ncsisaggal
karate bemulal6l is a Shotokan-Kit^asznl
KarateEgyesiilett6l.
Az iskola sziil<ii munkakiizdssegevet6lked6kkel, tombolaval, iiditclvel, j6gk6mmel,
pizz6val, popcornnal €s vattacukorral
kedveskedett
a gy€rekeknek.
A R6di P6ks6gigaz6nfinom,izletessajtos6s
pogAcseit
fogyaszthattdkar6sztvev6k.
tepert6s
Novotta K6lmenn6palacsint6vallepte meg a
gyerekeket.
Eziton szeretnenk megktisziinni a Polgarsziil6kmesterihivatalnak,pedag6gusoknak,
a segitseget.
nek6satAmogatoknak
Tamogat6ink:
hivatal
OstorosiPolgermesteri
Pedag6gusok
Sziil6k
Tiizolt6s69
Rend6rs6g
u nlKomIs Egn rl aszbgyesuIeI
KarateEgyesiilet
Shotokan-K6zhaszmi
StarlightFamilyTenciskola
Vany6Attil6n6 M6rti kezmiives
Kupier Jenosfazekas
R6diP6ks6g
Novoth Kalmdnn€
FidelAndrea
Kiisz6nettel:Sziil6iMuntakitziiss6g
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Parazitik IlI. - V6dekez6s
A kutydk 6s a macskik kiilijnf6le belsti
6l6sktjd6i elleni kezel6sre vannak megfelel6
hat6anyagokat tartalma26 illatgy6gyszerek
(antiparazitikumok),, amelyek rendszeres
alkalmazAsiival nemcsak a fert6zdtts696t
csokkenthetjiik, hanem ez lehet6segetteremthet az ember fert6z6d€s€neka megeldzesere.
Temeszetesenezek, az 6llatok resz€readhat6
k6szitm6nyek nem alkalmasak a fefi6z6ddtt
ember kezel6s6re. Sajnos az emlitett fajok
fejlc!d6si alakjaival fert6zciddtt emberek
kczelise rendkiviil nehez,gyakran kilitestalan.
Ennek az is az oka, hogy az emberbenezek a
f6rgek, egysejtiiek els6sorban a kiildnf6le
szdvetekben tart6zkodnak, v6ndorolnak, igy
ezek a gy6gyszerek nehezen 6rik el ezeket a
fcjl<id€sialakokat.
A hangsily

az dllatok rendszercs kezeldsin

Az adott parazita ellen a meglilelo s/er
kivelaszt6sa,ill- ajinl6sa, valamint a szakszerti
alkalmazlshoz a tan6csad6s az 6llatorvos
feladata, de a megfelel6 eredmeny el6res6hez
az iillattafi6 aktiv is egyiittmiikddisirc van
sziiks6g, hiszen gyakran az ellat otthoni
kdrnyezct6bent6rt6nik a kezel€s.
A kiizeg6szsegiigyi vcszilyt is csdkkcnt6
fontos a.jAnlasoka kutya- 6s macskataft6k
szdm6raa bels<i6l<isk6drikelleni vddekez6ssel
kapcsolatban

Korai (14 napos kiskutyekn6l!), valamint
ism6telt f€regtelenites (nomcsak a kdly6k6llatoknAl) megfelelci id6ben, valamint
id6kdz6nk6ni (feln6tt 6llatoknril negyed6vente).
Az ors6f6rgek kdziil az egyik faj (Toxocara
canis) 16rv6i a kdlydkkutya szeNezetebe az
ell6s utrin kb. 20napig a tejjel (szoptatdsritjin)
is bejuthatnak. Igy ism6telt (2-3 h€t m[]va)
kezel6s sziiks6gcs az [jabb f6rgek kil'ej16d6s6nek a megakadiilyoz6s6r'a.A szoptat6
anyaiillatok a kiilykeik nyalogat6sa soran rs
fert6z6dhetnek,igy tanacsosa szoptatiisideje
alatt lrzckcti s kezelni.
Feln6tt allatok negyedevenkenti rendszeres
f6regtelenitisc.
Az alomb6l kikeriil6 kdlykijk szorzet6nck
lemosdsa (tal6lt, befogadott kiskutydk,
kismacskik eset6benkiildndsen fontos), meg
rnielcitta gyerekekaz 6llatokhoznyulndnak.
A kutyik iltal iiritett b6lsdr rendszeres
eltavolitisa (pl.:kennelekben),ill. ahol,,t6rt6nt
a baleset" (pl. lak6sban) a hely alapos
felmosii.a. fencitlcrl6se. To\dbbd, ha mdr
setrltatjek a kutydt €s veledeniil a jArda
kijzep6re pottyantott az ellat, szinten
megt6ft6njena,,biinjel" eltAvolitisa.
A macskaalom naponk6nti cserqe, a tilca
fefi6tleniteso.
Nem szabad adni nyersen, f6lcg sertis, nyil,
juh, kecskebels6s6get(pl.: maj,16pstb.)
A kutyak tivoltafiisa a i6tsz6terekt6l 6s a
parkok azon r6sz6t6l, ahol a gyerekek jetszanak.
Rendszeres(legal6bb f6l6vente egyszer)dllatorvosi ellen6rzesre (bilsArvizsgalatot k6mjl)
r i n n ia zi l l a t o t .a k k o ri s .h aa t ul a j d o n o '
"emmi
rendellenes.6gel
ncnr laldl a kUlydja es a
macskejaegeszs€giAllapotdban.
Az alapvct6 higi6niai szabrilyok betart6sa,
l d b b e k k b , / b l l r e n d s r e r e sk d z m o s a s a z
rillatokkalval6 foglalkozeskijzben 6sut6na.
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Az OstorosiOregfiik sikere
a kispdlyis labdarfg6 bajroksigon

ijjra Internet tanfolyama
R6deiMiivel6d6siHdzban

Kd/segiinl Oregfiuk labdamg6csapalasTdp
eredm6nnyelszerepelta Kisp6ly6s Oregfiitk
Labdarug6
TomaI. r6sz6ben.

6s
A tavalyi nagysikeriiSzamit6gepkezel6i
Intemet tanfolyam ut6n az idei evben is
ad6dik100ostorosilakosnakarra,
lehet6sege
hogy reszt vegyena R6deiMiivel6d6siHfz
6lta1 szervezett100 6res ingyenesIntemet
tanfolyamon.A tanfolyamoktervezettideje
h6nap.
augusztus- szeptember

A vdrosr bajnoksdglavaszi fordulojdn az
ostorosicsapata m,sodik helyen vegzetta
r6sztvev6 ll csapat kdziil. A szinvonalas
merk6z6s-sorozaton
1 ditntetlen,I vcresegvolt
mind
a tomatijbbim6rk6z6s6n
azeredmenyiik,
gy6zelmetarattak.
A sportol6knakel6rt eredm€nyeikertgratul6lunk, tov6bbi sikeres m6rkdzeseket
kivinunl<!

h6napbanindul - a
A tanfolyamszeptember
jelentkez6kszdmdt6l
flig6en- tiibbcsoportban
mindelmeleti,mindgyakorlati
is.Az oktatdson
kaphatnak
az6rdekl6d6k.
ismereteket
Verjuk a teljesenkezd6,illetve az Intemetet
is.
lakosokjelentkez6s6t
mir hasznril6
valaminta csoportok
Az 6rekiddbeosztasAr6l,
lapunl(jiliusi szdm6banolvasalaku16s6r61
hatnakreszleteket...
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