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Iddsek napja 2008.
Hangulatos iinnepl6s a R6dei Miivel6d6si Hizban

Okt6ber 17-€n az Onkormrinyzat szerve-
zis|ber az Id6sek Vildgnapja alkalm6b6l a

kdzs6g id6seit llittlik vend6giil a R6dei

Miivel6d6si Hrizban.

A kellemes hangulatu vacsoraest6n Kisari

Zolt6n polg6rmester irr, Ficzek Leszl6 atya, Dr

Darvai L6szl6 haziorvos kdsziintiitte az

egybegyiilteket, majd Holl6 J6zsef helyi kiilt6

vers6t h a llgath attd* meg a vendegek.

A miisoros est el6ad6i voltak az Ostorosi

Asszonyk6rus az ostorosi iskolesok 6s

6vodesok, Varga Gy6rgy r6pdal6nekes,

valamint Bareth Zoltan az egi. G|rdonyi G€za

szinhiiz szinmiiv6sze.
A vacsora alani €s utinij6 hangulatr6l Cs6mpai
I(iroly zen6sz gondoskodott.

Ezlton is kivdnunk kdzsig nk iddseinek boldog

.fblhdtlen iletet!
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Sl6sczett a K6pviscl6 Tcs$Iet

Szep tember  27 -6n  Os to ros  K6zs69
Onkorm6qrz-atdnak Kepviscl6 Testilele soros
ilesel tartoft4 melynek t6m6i a kovetkezdk
voltak-

I . Beszamob a lejart hatiridejff hadrozatokrol
6s a k6t il€s k6z6n tett int€zked€sekrtil

2. Tij'kozt^tit az Onl;orminyzat ciklusprog-
ramjinak v6grchajtrisirol

f. Egy6b igyek, indirvtnyok
Szemdlyi javaslat a legyz i munkakdrre
6rkezeft piilyizatok clbiftilrsrt el6k6szit6
bizoGig tagiai.a

Szem6lyi java-slat a V€d6n6i munkak6rre
erkezell palyazatok elbinilasit el6k6szit6
bizottsig tagiaira

Javaslat az Ostoros-Novaj Onkorm6nyzata
kozotli mcg6llapodis j6vrihagyisira €s a
Novaj Ostoros Sport Egyesilet Vezet6
rc$ ctcibe delegblt szemelyckrc

Inditvdry a Szociilis es Kozossegi Szolgelta-
t6sokat ellrt6 kisbusz szolgilat Ostoros
Kdzs€gben EMVA kozlekedesi szolgiltatisok
fejlesztisc cimi p^lyiat fenntadesir4 vagy
megszuntet6sere (AFA)

Javaslat a szelcktiv hullad6kgazdilkodis
bevezetes6rc

T'jekozt^t6 a Gy6gyszcrtir Stkdltdteres6vcl
kapcsolatos beruhiz.is fl les{r6l

Tij6koztat6 a Lemh6nyi tcstu6rlclcpil6s 6s
Ostoros Onkormenyzata koziitli egyfittmff-
kod6s aktuilis fcladatai16l

2008- szf,plembcr 23-in az 6NO Klub tadai
6s az Asszonyk6rus tagiai a f.arcag VirosONO
Klubja meghivisira Karcagra liitogalott. A
sz-cmalyes fogadtatis kereteben Kisari ZolL4n
polgirmestcr ur trij6koztatta a vcndcglit6inkal
a Kozs6gnnk helyzet6r6l, jov6beli elkEpze
l6seir6l. Az Ostorosi delegeci6t a viros veze-
t6se is fogadta, ahol prczcntici6n, illctuc foga-
diison vettek tes^- Az egCsz napos tartalmas
program j6 hangulatban, sziv6lyes banili
lEgkitrben ziLrult-

2008. szeptcmber 2#n lakossigi egyeztetes
r6ft6nr az Egri iti lak6park ij letesitendd
aut6buszneg6ll6 helyszin6nck lchcts6gcs hcly
kiiel6l6serdl.
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2008. szeptember .30-in Kisari  Zoltr in
polgarmostcr ur az Onkormiinyzat nev6ben
r6szt vett a Regionalis Hulladekgaz delkod6si
Tdrsulds ii16s6n.
Az iilisen ettckint6sre keriilt a regionilis
rendszer kialakit6senak jelenlegi helyzete.
Meger6sit6st kapott, hogy 2009. jfliuset6l a
probaiizem meglezdcidik. A rekult irzici6s
pAlyAzat befogadest nyert. Az 6t6ll6s miatt az
Onko rm inyza tok  szemera  a  t 6 r su lAs
ajinlesak6nt egys6ges hullad6kgazd6lkodesi
rendeletet, illetve szolg6ltat6si szerz6des
tervezetet bocs6tott ki. Az Uni6s szabdlyok
miatt a szem6ttelepiinl 2009. janu6r 30-ig
fogadhat kommundlis hullad6kot. Azt kdvet6en
csak a region6l is lerak6ba szdl l i thatjuk,
Hej6papiba. A Regiondlis Rendszerre val6
Atallas vdrhat6an a jclenlegi szolgeltatdsi dijhoz
kepest 30-40%-os nijveked6st fog eredm6-
nyezni. Az ilj rendszemek ncm r6sze a szelektiv
hul lad6kgazd6lkod6st, ezert arra mindcn
Onkormiinyzatnak, Kisr6gi6knak dnmaluknak
kell kiil6n fon6s biztositds6val intezkednr.

2 0 0 8 .  o k t 6 b e r  2 - { n  M i s k o l c o n  e g y
dnkonnenyzati 6rtekezleten a Turisztikai
D e s z t i n d c r 6 s  M e n c d z s m e n t  s z e r v e z e l i
kialakitAsa 6s annak fontossrga volt a t6ma.
Ostoros Ontomrnyzatanak az All €rdekeben,
hogy valamelyik Turisztikriban erds majdan
kialakitand6 csoporthoz csatlakozzon. A helyi
TDM 25 000 vendeg6jszaka, a t6rs€gi TDM 50
000 vcnd6gijszak6t produkilni tud6 tele-
piil6sek ijsszefog6siival alakithat6 ki.
(Lehet6segeinkr Eger, Bog:ics)

2008. szeptember 20-in Kisgyarmaton,
Szlovrkirban, majd 2008. okt6ber 4-6n
Abonyban labdarug6 tornrin kepviseltiik a
telepiildsiinkct. Mindkit torndt az ostorosi
csaparmegnyene.

2008.  ok t6ber  16- in  be fe jezdd6t t  a
Miivel6d€si Hdz egyik helyseg€nek 6talakitesa,
ahovi a V6d6n6i Szolg6lat kapott ideiglenes
elhelyez6st. A szolgeltatas az irj helyen okt6ber
l6-6val megkezdte miikitdds6t. Az 6t6pit6si
fcladatokra I 150 000 Ft dsszeg fordit6dott,
amely nem tdttalmazzd a felj6r6 korlatjdnak
6t6pitesi k6ltseg€t.

2008. okt6ber 22-6n a Heves Megye
Kitzgyiiles6nek Kiizponti Unnepsdgen Dudds
J6zsef Jegyz6 Ur az Onkormenyzat felter-
jesztese alap.jAn Zalir J6zsef szakmai kitiintet6
di.jban 16szesiilt.
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Tij6koztat6 az Onkorminyzat
gazdasigi programjinak

(ciklusprogramjinak) v6grehajtisd16l
(I. r6sz)

A K6pviseld-lesti l let az Ostoros Kij/seg
Onkormenyzatanak 2001-2010 6v kiiziitti
id6szak Gazdasdgi programj6t (ciklusprog-
ramjnt) a 18/2007. (III. 26.) szdmu hatiro-
zatavaIhaqylaj6vA.

A ciklusprogram strategiai jellegii c6lokat tiiz
ki, amelyek megszabj6k az dnkorri6nyzati
diint€sek irinyit, megfogahnazz|k azokat dz
elkepzel6seket, amelyek szervesen illesz-
kednek celjaihoz,6s amely c6lok el€r6sdhez,
megval6sitAs6hoz a Kepvisel6-testiilet meg
kiviinja teremteni, remelhet6leg hozzri is tudja
rendelni a szi.iks€ges anyagi fordsokat.

A program a 79/2006. (X. 16.) sz6ml testiileti
haterozattal mege16sitett, a Polgarmester 2007-
20 I O-is sz6l6 munkapfogramj 6ra 6piilt.

Mot t6 ja :  . .K i i z remi ik t idn i .  le r rezn i .
el6k6sziteni, megval6sitari, ez a mi kiiziis
feladatunk 6s felel6ss6giink."

Alapc6lkitiiz6se az, hogy Ostoros telepiilesen
nem csak lakni, hanem elni ds otthonl leremlcni
kell. Ehhez ercis lokdlpatriota k<iuiissdgre.
valamint a jogok 6s kiitelezetts6gek egyiittes
6rv6nyesiil6s6re van sziiks6g, melyet az
Onkorminyzatnak valamennyi tev6keny-
segevel egyiift el6 kell segitenie. A c6lkitiizds
el6r6s6nek folyamata zajlik, napjainkban is tart.

2fJU3

llui

Az Onkorm6nyzal miikitd6s6nek kezdeti
neh6zsdgeinek lekiizdeset kitvet6en, az 6rdemi
dijnt6shoz6 munkafolyamat elindult, amely
az6ta is folyamatosan tart. A testiileti munkfua a
rugalmass6g a jellemz6. A sziikseges diintesek
meghozatala miatt az iilesek sziima a tervezett
1l iil6s/6vhez kepest 50 %-ot meghalad6. A
rendeletalkotris es hatrirozathozatal a korebbi
id6szakot meghalad6 mertekfi .
Az Onkorm6nyzat 6ltal miikiidtetett Hivatal
mind hat6s6gi, mind dnkormanyzati iigyirat
forgalma. drdemi intezkedesi kdleleTetlsege 6s
helyzete niivekv6 sz6rni. Ez a bizalom
er6sdd€s6nek 6s az iigyfel centrikus szemleletii
alkalmazott munkagyakorlatnak a kiivetkez-
menye.
Egy K6pvisel6 a mandAtumAr6l lemondott,
hely6re irj keriilt beiktatasra. A szakbizottsagok
hat6rid6re felalltak, miik<id6sik a testiileti
munk6tsegiti.
A PolgAmesteri Hivatal 6s az int6zm6nyek az
engedelyezett letszemkeretein beliil ldtjdk el a
feladataikat, diint6 titbbsegiikben fels6foki
k6pesitessel rendelkez6 dolgoz6kkal.
A szerteAgaz6 munkateriiletek, €s dniill6
hateskiidik minden szempontb6l felk6sziilt
szakembereket ig6nyelnek, ezert az elege-
dettsegi mutat6 m6res6vel, annak rendszerbe
6llitdsival tov6bb javithat6, korrigelhato a
munkagyakorlat, fokozhat6 v6lik a hat6-
konysAg.

(folytatas akiivetkez6 sziimban...)
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Egyiitt Onnel biztonsdgunk6rt!

Itt az ideje, hogy jobban megismerje 6s
megel6zze a jogs6rt6seket

A Hevcs MegJ ei Renddr-faikapi l inysdg
Biinmegelaizari  ()s/t i l ] , inak fclhir {sa

Hajlamosak vagyunk azt gondolni ,,Vcliink cz
neln tdrt€nhet meg", pedig birmelyikiink
vAlhatbiincselekmeny eldozaUvi. Kdziiliink is
vannak olyan csoportok, akik fokozottabb
veszelynek vannak kit€ve- llyenek p€ldeul az
idciskomak, akikr6l az elkdvet6k azt gondoljdk
veli.lk szemben lil6nybcn vannak.

Az id6skorriak s6relmere leggyakrabban
elkdvetett biincsclckminyck:
- Iop6s (beti j reses lopis, rr iLkkajs lopAs,
besurran6sos lopds)
-rabl is
-csalas

M6dszerek:

A.z elkdvct6(k).. .

Valamilyen legenddval bebocsdtdst nycmck a
lakrisba. Amlg az cgyik clvonia a sirtett
figyelmet azzal, hogy segitsfget k6r, addig a
misik az ekiszobiib6l, szobibol, konyhdb6l
,,kir6molja" a mozdithat6 €rt€keket. (Az
elkdvet6 igy irenyitja a beszelgetest, hogy a
s6rtctt akaratlanul is felfedi a p6nz6nck
rejtekhelyet.)

felhivfs

Hivatalnokrak adja ki mag6t (rendcir, postris,
stb.) pl. az ilrend6r elhiteti az id6skonival,
hogy hamis p6nzben kapta rncg nlugdij6t 6s
ezert el kell vinnie megvizsgeltatni.

Kihasznilja azt, hogy a lakds bejarati ajtaja
nyitva van, igy az el6szob:lb6l, konyh6b6l
ktinnyed6n 6s 6szrcvdtleniil iissze lLrd pakohli.
Ha kdzben taliilkozik az id6skoruval, iigyesen
kimagyarAzza a helyzetet.

Egy ideig megfigyeli s sertett szokiisait. Ebb6l
mcgtudhaUa. hogy a,/ rdcislor u. rnrkor elhagl ja
a lakiisiit hova dugja cl a lakeskulcsot. Az
elkdvet6 bemegy vele 6s kipakol.

Valamit megvdtclrc aj6n1, dc a tcm6k is annak
6ra nincs aranyban.

Alra hivatkozik p6lddul, hogy lcrobbant az
aut6ja 6s nincs penze megjavittatni. Megk6ri a
s6rteftct, hogy fizesse ki helyette, ami6rt
cser6be iirut helyez letdtbc. Az iru 6rtikcj6val
kisebb, mint a k6lcs6n k6rt p6nze 6s persze a
csal6 k€s6bb sem rcndezi ad6ssdgat.

SzolgAltat6ssal hdzal. Az iizletkdtes elejen
kedvezci iirat mond, majd mikor fizct6sro keriil
a sor, j6val nagyobb iisszcget kcll fizctni (pl.
egy k6s mcgkbsziiriil6se 100 Ft, amikor fizetni
kel l ,  akkor centimeterenk6nt k6ri  a 100 Ft-ot.)\
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Kocsmriz6sok, italoz6sok alkalmdval technikds
besz6d6vel tudja meg az 6ldozatt6l p6nz6nek,
6rt6keinek rejtekhelyeit (legyen az n6la, vagy a
lakdsriban). Az,,alkalmi ismer6s" felajinlja,
hogy hazakiseri, majd utkdzben megpdbAlja
kirabolni, vagy az 6ldozatt6l kiprovok6lja, hogy
hivja fel magehoz 6s ott kdvet el ellene hasonl6
biincselekmenyt.

Mittehetnek?

Ot thon  ne  l a r l l ana l  nagy  menny i s6g t l
keszpenzt, 6rt6keikkel ne hivalkodjanak!

Olfton tanozkod6s escndn is tansdk Tdrva a
lakis ajtajet6s akaput!

Ne engedjenek be idcgcneket a hrizukba,
lakrisukba, b6rmilyen hivatalos iigyre is
hivatkoznak is, vagy birmilyen j6 i:zletet
kinrilnak, vagy segits6get kemek!

Ha dijbeszed<i, egy6b ,,hivatalos ember, vagy
emberek" erkeznek, k6rjenek t6liik igazol-
venyt, milyen jogosultsdguk van arra, amtt
mondanak, ha p6nzt szednek adjanak r6la
nlugt6t, 6tv6teli elismerr'6nyt, igazol6st, stb!

J6tekonys6gi celra gyiijtdget6kt6l kerjenek
csekket (rendcs siirga szinii postai befizct6
csekket), lehet6leg ne adjanak k6szp6nzt,6s
l'<ileg ne engedj6kbe 6ket a lak6sba, udvarba!

Fontos tudni, hogy amit a postds kezbesit
n)'ugdijat, illetve az a penz, arl.'il pCnzintezet
foly6sit, vagy amit penzintdzetben tartanak, az
nem hamis, azt nem kell ellen6rizni, mert az
marellen6rz6tt!

Postaledera, ajt6n n6vtebl6ra csak vezctiknevet
irjanak, hogy ne lehessen kdvetkeztetni az ott
1ak6 nem€re, csaladi allapotAra, a keresztndv
ismeret€vel rdgi jsmerets69re hivatkozni.

Erdemes:

Sa ja t  b i l l onsdg i  . . hd loza to t '  k i 6p i t en i  a
ki izelben lak6, 616, kttnnyen el6rhet6
megbizhat6 szem6lyekb6l (rokon, szomszid),
akikt6l azonnal segits6get k6rhet, ak6r
telefonon is. Telefonszrimuk legyen mindig a
telefon kdzel6ben. Nemcsak akkor lehet fontos,
amikor bi incselekmeny gyanija meri i l  fel-
hanern egy6b okb6l is (pl. cg6szsigiigyi).

Megfigyelni a k6retleniil l61ogat6 idegeneket,
ha egy m6d van 16, irjrik fel g6pkocsijuk
rendsz6mit.

Megel6z6s:

Jelz6rendszeres hAzi segits6gnyujt6s (1 993. 6vi
III. tiirv6ny a szocielis igazgatesr6l6s szocialis
ell6t6sok16l):

C6lja: a sajrit otthonukban 616, egeszsegiigyi
6l lapotuk 6s szociel is helyzeti ik miatt
rAszorul6, a seg6lyhiv6 kdsziilek megfelel6
has /nd  l a l d ra  kdpes  i d r i sko ru .  va lam in t
fogyat6kos szemelyek r6sz6re nyfjtott elletes.
Segilsege\ el fenntanhatok a brztons6gos
6lotvitol fcltetelei. Alapvetrien egeszs6giigyi
ell6trisra szervez6dik, de biincselekm6nyek
rnegel6z6sire is alkalmas.

Erdekl6dni lehet: ahelyi iinkormdnyzatn6l.

A m e n n l i b e n  a z  O n  s d r e l m d r e  m d g i s
biincsclckmeny tdfienik, azonnal 6rtesitse a
rendrirs6get a 107-es hiv6sz6mon.

Segits6gnyijtis:

Heves Megyei lgazsegiigyi Hivatal Aldozat-
segit6 SzolgAlata
Tel.:36/510-697
Ugyf€lfogadisi id6: h6tf6, csiitdrtitk 9-13
6niig, kedd: 13-1 6 6r6ig, szerda l3- l8 6r6ig.

Eszenyi Balazs k6zeti megbizottrcnd6r
Tel.: 30/3 36-0069
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Reformitus Thlilkoz6 k6zseginlben

Ostoroson 2008. szeptember 27+n a R6dei

Mffvel6d6si Hizban el6szor ker t megren-

dcz€sre az ostorosi reformetus kozosseg talAl-

koz6ja A kdzdsseg egy vidim napot tartoft a

Mivel6desi Hrz falai k6zotl ahol 6nekkel,
j6kedwel, falarozissal, beszelget6ssel toltoft 6k

cl ^z id6r.

Terveik kdz6ft szcrepel, hogJr aj6l sikenllt cls6
alkalom uten tovebbi reformatus Fog.amokat
szervezrek a j6v6ben, ahov6 minden 6rdek-

l6d6t szeretettel vimak.

Mirton Napja - a kereszt6ny kalendiiium
jelen itrtrepe

MArton napja zlnta Ie az aprilisban, Szent
Gyorgy napjAn indul6 gazdasegi munkekal
ilyenkor k6stoltik mcg az irjbort €s veglik le
elfisz6r a tdmdtt Lbakat-

Mirton-napot mind a n6pi kulhL4 mind a
kcreszt€ny kalendiirium jeles napkent tartotta
szemon- A n6pi kultirrriban gazdasigi
hatimapnak szemitoft a nap, a f6lszilajon,
vagyis a tavaszt6l 6szig legeltetetl t6len pedig
istell6ban tartott illatok beterel6senek
hag5romdnyos id6pontja volt november ll e-
Ilyenkor a prisztorok kezukben vessz6vcl
v6gigf6rtik az illatok gazdainak hazait,
kdszdnrdt mondtak, csedbe pedig ajend6kokat
kaptak. A gazdasigi szercpcn hi l  n6pi
hiedelmek is k6l6dlek az itrnephez: a dism66l
tctcj6bc ,gat sziutak, hog5r megvffj6k az
ellatokat a pusztuldst6l, tavasszal pedig
ngya erzpl aziggaltereltek ki a malacokat-

Mirton-nap. novemtrr I l. Az innep az 6szi
munk6k (sz0ret, kukoricafos*is) lezirulis6val
indulo es a Karalin-napig tart6 kislarsang
idej6re esett- Orszigszerte lakomikat 6s
bilokat rendeaek, ilyenkor k6stoltrik meg
el6sz6r az njbort 6s vegdk le a lib6kat, az
rigJmevezett mdrtonludakat. A kozhiedelem
igy tartotta, ,aki Mirton napon lib6t ncm
eszik, eg6sz €vbcn ihezni fog"- Az
elfogyaszott sdmyasok csongaiMl j6solrak, a
fchcr €s hosszir csoot bavas telet- miga bama es
r6vid csont enyhc tclctjelentett.

A k6zcakodao M6rton napja az egyik legn€p
szeriibb inncp volt, a n6pszokisok eg6szen a
2O. szAzdkizepEig 6ltel napjainkban pedig a
Mfuton-napi libafogyas^is Eli rcreszAnszAt.
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Az okt6ber 17-6n megrendez6sre keriilt Id6sek
Napja rendezv6nyen adta el6 az aldbbi
kiiltm€ny€t helyi kitlt6nk Holl6 J6zsef:

6szirem6nys6g

N6zd, lassan kormos egeket cipel
az <isz m€la kertjeink ftildtt
6s a sz616t6k6k, mint lusta napszamosok
ugy hever6sznek a domboldalak kiizdtt.

Falusi gangokat pesztdz a gyenge Nap
alkonyi k6m6nyek fiistkoszorut fonnak,
hatiiraink arciin elvesznek a szinek
- m6r csak a koszos melybamdk maradnak.

Onmagriban iil a t6j 6rven, szomonian
s a lathateft kddijk fiigg<inyei lepik
lehalkult iizenet lett a mad6r6nek
es b6natuk hangia benne rejtezik.

Reggeljeinke, ha r6rogynak a derek
az ujjbegyek hegydn f6zik a tapintiis,
csak a feny6erd6k ziildje vdltozatlan:
b6r benniik is sebhelynek litszik egy-egy
trsdas.

A csipke pirosra, a kiikeny kekre 6rett,
de ennek az €rdsnek a szemiinl< nAsk6nt iiriil,
hisz veliik lesz az 6sz igaz6n val6sdg
6s ilyenkor bizony - m6rjobb a k6lyha kijriil.

Hiivtjs delel6ttben a kiiszijbijn macska iil,
elmennek lassan mind a vadlibdk
de a tavaszra gondolj, hogy majd
visszajtinnek

s egesz t6len rajtad csiinghet unok6d.
Az itregseg az nem rij . . . r6gi, iisi baj
hi6ba nyiigsz bel6; csak sztjkik az id6
egy poh6r bor segithel.  meg a tenni v6gy6s
s mert mriltte velik egyszer mindegyik
jiivend6.

Hogy fiiradt, s reszket6s lesz t61e a kez
meg sokkal kdnnyebben botlik el a l6b:
h6t az adjon ij er6t - a leleknek, testnek,
fontos vagy meg igy is, sziiks6g van meg Rad

csal6dnak, tdrsnak, gyereknek, vihgnak
meg igaz6n nagy dolog: a kor, az iiregs6g,
mely csendesedve biir, de v6gyik es tervezget
sok ezemyi dolgot akar tenni meg.

E tudat segitse a mindennapjainkat
6s ha n6ta csendiil a hosszfl6 est6kbe'
h6t koccintes kdzbenjusson majd eszedbe
... sz6pkorunak lenni az 1d6 fizetslge.

Mert csoda a l6t, es csoda minden perce
de kiizdeni kell vele s ajitv6 tovAbb tAgul
- M ebtben a szlp M ember 6nmaga
ebben higgy: 6s szived rem6nyt sug magAb6l.

Ostoros, 2008. okt6ber 17.

Hollo Jozsef

Impresszum:

Felel6s kid6:
Osorosdn-to*,;.yr"r - r,'an Zoluin polgirmelRr

F6sztrkesztii: D€rAttila

Xl€rhetds6s:

R6dei Miklos Miivelitd6si HAz
1326 Ostoros, Srent htv6n ter 2.
Telfiax 36/456-928
E-mail: info@ostorosmuvhe.hu
wrw.ostorcsmuvhz.hu,&isbiro.htnl


