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Onkorminyzati hirek

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

zatiinak K6pvisel6 Testiilete soros iil6set tartotta,
melynek t6m6i a k<ivetkez6k voltak.

T drg)' al and6 NaP irendek :

1 .
Besziimol6 a lej6rt hat6ridejii hat6rozatokr6l 6s a
k6t iil6s koz<itt tett int6zked6sekr6l

Javaslat az EMOP-200'r' -3.2.11C. k6dsz6mri
Belteriileti vizrendez6s fejleszt6se Ostoroson
cimii p6ly Lzathoz oner6 biaosit6sSra

2.
Javaslat Ostoros K6zs6g Onkorm \nyzat2009. €vi
k<!ltsegvet6s6t megrlllapit6
112009. (ll.l7 .) sz6mi rendelet6nek m6dositSs6ra
(kdnywizsg6l6i j elent6ssel egyiitt)

Tdj6koztat6 Ostoros Kozs69 0nkormdnyzat
gazd6lkod6s6nak 2009. I-I I I .  negyed6vi
telj esit6s616l (k6nywizs9616i j elent6ssel egyiitt)

3 .
Javaslat az Onko rmlnyzat 2010.6vi kolts6gvet6si
koncepci6j6ra

OSTOROSI KISBiRO
2. oldal

2009. december

November 30-6n Ostoros Kiizs6s Onkormiinv-

4 .
Egy6b tigyek, inditvdnyok:

Javaslat Ostoros K<izs6g Onkormrinyzat6nak a
szoci6lis igazgatisr6l 6s szoci6lis e115t6sokr6l
sz6l6 rendelet6nek j 6v6hagyds6ra

Javaslat a jogharmonizrici6val 6rintett helyi
rendelet feliilvizsg6lat6ra

Javaslat a gyermek-, szociSlis 6s iizem6tkeztet6s
racionalizii sira

Javaslat Ostoros Kcizs6g Onkorm6nyzata es
int6zm6nyei 2010. 6vi ellen6rz6si terv6nek
meg5llapit6s6ra

Javaslat a Dr. Kem6ny Ferenc Altal6nos Iskola
A lapito Ok iratrinak modositrisrira

Eger MJV Kdzgyiil6s6nek javaslata..Int6zm€ny-
fenntarl6 mikrotarsulSshoz Ostoros Onkorm6ny-
zat i:,ltal biztositand6 t6mogatds 6rt6kri bev6tel
novelesere

Szemelyi javaslat az Ostorosi Altaldnos Koru
Gyermekei6rt Alapitv6ny kurat6rium6ba

A si6foki 7452. hrsz-(t ingatlan tulajdoni
h6nyad6nak 6rt6kesit6si iigye

Az ostorosi 1040/2. trsz-tt belteriileti be6oitetlen
ingatlan iigye - a teriilet rendez6se

+ + a

2009. november 10-6n a Heves. Megyei MgSzH
Elelmiszerliinc-biztons69i 6s Ailatig6szs6[tigyi
Igazgat6sriga ellenorz6st tanon a Dirikkonyhdrn. az
Alapszolgri ltat6si Kdzpontndl 6s az Ovod6ndl. Az
ellen6rz6sr6l k6sziilt jegyz6k<inyv az Onkor-
minyzat nev6ben 6fv6tehe keriilt, melyben a
megfogalmazott, f6leg felfjitdsi jellegri hi6nyos-
s6gok megsziintetlsere az Onkormiinyzatnak in-
t6zked6si tervet kell k6szitenie.
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2009. november 13-6n megjelent ,,Ostoros
K<izs6g telepi i l6si szi l6rd (kommun6lis)
hullad6k6nak <isszegyrijt6se 6s 6rtalmatlanitisra
t<irt6n6 elsz6llit6sa" cimri, szolg6ltat6si kon-
cesszi6 t6rgyban kiirt nyilt egyszerikdzbeszerzlsi
eljar6s aj6nlatt6teli felhiv6sa. Az ajbnlattlleli
hat6rid6 2009. december 7. 14.006ra.

2009. november 76-in a LEADER .progam
keret6n beliil benyrijt6sra kertilt az Altal6nos
Iskola sportudvar felujitSs6nak pLlyLzata. A
t6mogatris legnagyobb m6rt6ke 50.000 eur6nak
megfelel6 forintdsszeg (13.350.000.- Ft), mely az
<isszes elsz6molhat6 kiadds 80 %-a.

90 hektdron 4 milli6 kiibm6ter
hullad6k rekultivdl6sa

Elk6sziilt az a rdszletes megval6sithat6s6gi
tanulm6ny, mely tartalmazza a 44 reklutiv6l6sra
v616 hullad6klerak6 jelenlegi mriszaki 6s
k<imyezeti 6llapot6t 6s rendbet6tel6nek lehet6-
s6geit. A beruh6z6s kdlts6gvet6se kozel 5,7
milli6rd forint.

Az egyes lerak6k eset6ben lerak6nt6nt egyes6vel
vizsg6ltik meg a k<imyezetv6delmi szakemberek a
legel6nydsebbaltemativf rkatgazdas6gi,k6myezet
v6de1mi, t6rsadalmi szempontok figyelembe
v6te16ve1. A terepen vegzett felm6r6sek
eredm6nyeit egy speci6lis elemz6si m6dszertannal
dolgozt6k fel. A v6gleges miiszaki v|ltozalot, az
adott 1erak6 eset6ben legjobb mriszaki viitozatok
e gyetlen kdz<is mti szalct all emativ 6ba fo glal6srlval
kapt6k meg a m6m<ikdk. Igy j6tt l6tre az ellzetes
megval6sithat6s6gi tanulm6nyb6l a r6szletes
megvalosithat6sdgi tanu lmany

2009. december

Eredmdnyek

A program keret6ben 42 telepiil6s dsszesen 44
lerak6j6t rekultiv6lj6k majd. Ebb6l 30-at
egyiitemri, 10-et k6tiitemii reku1tiv6ci6val, mig 4
hul lad6ktelep teri i let6t tel jes hul lad6k-
felszed6ssel adnak vissza a term6szetnek. A
szakemberek az ellzetes vizsg6latok alapj6n
ddntdttek egyes lerak6k ogy- ill. k6tiitemii
rekultivdci6ja mellett. Ez kb. 90 hekt6rnyi
teriileten elteriil6 4 mi11i6 kdbm6ter hullad6k
kezel6s6t, a teriilet term6szetkdzeli |llapotAnak
vissza6l1it6s6t i elenti.

Az egyiitemii rekulw6ci6ra keriil6 30 lerak6
eset6ben a v6gs6 rekultiv6ci6s r6tegrend ker0l
kialakit6sra. Ebb6l k6t lerak6 eset6ben (Andor-
nal<t6lya, Verpel6t) teljes r6tegrendet, tov6bbi 28
lerak6 eset6n egyszeriisitett r6tegrendet fognak
alkalmazni. A k6ttitemii rekultiv6ci6ra keriil6
lerak6kn6l (10 db) a projekt keret6ben csak az
6tmeneti zir6r6teg lesz kialakiwa, s csak egy
bizonyos id6 eltelt6vel a m6sodik, v6gleges
r6tegrend. A felsz6mol6sra tervezell 4 lerak6n6l
megvizsg|lthk a rostel6ssal, illetve rost6l6s n6lkiil
t6rt6n6 rekultivirci6 altemativhj6t is, 6s h6rom
esetben a rost6l6sos, egy esetben pedig - (aho1 a
kor6bbi vizsg6latok szennyez6d6st mutattak ki)
kdmyezetv6delmi okok miatt - a rost6l6s n6lkiili
felszdmo16st j avasoltrik.

A rekultiv6ci6s munka viszont nem csak
tereprendez6st, szigetel6st foglal majd magitba,
hanem az ugyanekkora fontoss6gri monitoring
rendszer kialakites6t is. Ennek sor6n a talajviz
figyel6s6re meg16v6 figyel6kutakkal egyiitt
monitoringkutat kell telepiteni, 6s Evente egy
alkalommal mint6zni.
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Ezzel pirhuzamosan a keletkezo depog|zok
m6r6s6re ghzfrgyel5 kutakat 6pitenek, melyeket
6vi k6t alkalommal kell mint|zni, illetve tobb
lerak6n g6zkiszell6ztet6 csdvet telepitenek a
g6zok elvezet6s6re.

Tbndereztetds 2 0 1 O-ben

A rekultiviici6s program a Heves Megyei
Regionrilis Hullad6kgazd6lkod6si T6rsulSs
k<izremrik6d6s6vel a KEOP-7.2.3.0 piiytzati
rendszer6ben val6sul meg k6zel 5,7 milli6rd
forintb6l, mely 100%-os eur6pai uni6s t6mogat6st
6lvez. A programban k<jzel 75.000 hdztart|s
231.500 lakosa 6rintett. A mostanra elk6sziilt
r6szletes megval6sithat6siiLgi tanulm6ny alapjdn a
miniszt6rium 6s a hat6s6gok 6ltal megadott
enged6lyekbirtok6ban el6rel6that6lag 2010 6sz6n
keriilhet sor majd a rekultiv6ci6s program
megva16sit6s6ra. Ez azt jelenti, hogy a miszaki
ellencir feladatait e1l6t6 felel6s szakember 6s a
kivitelez6st, valamint majd az ehhez kapcsol6d6
I6j6koztat6 tev6kenys6g feladatait k<izbeszerz6si
elj6r6s keret6ben meghirdetett pLlyinat itjin
vdlasztja majd ki a Heves Megyei Region6lis
Hullad6kgazdriLlkod6si T6rsul6s 2010 osz6n. A
teljes kivitelez6s illetve az elsri m6r6si munkilk a
terwek szerint 2013 els6 fel6re zSruinak 1e.

Tovtibbi informdciti:
Fejes J6nos
projektmenedzser
Heves Megyei Region6lis
Hullad6kgazd6lkodiisi TrirsulSs
'70t317-6780

fej es j anos@ph. eger.hu

2009. Jecember

A projektben r6sztvev6 telepil6sek: Aldebro,
Andomakt6lya, Apc, Arokt6, Bodony, Boldog;
Buj6k, Bi ikk6br6ny, Csr lny,  Ecs6d, Eger,
Egercsehi, Erddkiirt, Feldebr6, Hatvan, Hej6kiirt,
Hort, Istenmezeje, Jriszf6nyszaru, K6l, K6l16,

K6po lna ,  Ke recsend ,  K i sk< j re ,  Kompo l t ,

Miitraballa, Nagytrilya, Noszvaj, Ostoros, Par6d,
P6terv6s6ra, Recsk, Saj6hidv6g, Sirok, Szarvask6,

Sziriik,, Taktahark6ny, Tamam6ra, Tibolddar6c,
Tiszairjv6ros, Vanyarc, Verpe16t.

A program az Uj Alagtarorszag Fejlesztesi Ten

tltmogat(ts dval v al 6su I m eg.

A r e ku ltiv rici6 s m 6 d r iiv i d b e ma tatds a

A k6tiitemti helyben rekultiv6ci6 azon lerak6kra
vonatkozik, amelyekben jelent6s mennyis6gri
hullad6k lett deponrllva (tobb mint 10 000 m3) az
ut6bbi 6vekben, 6s ahol a konszolid6ci6s folyamat
m6g nem fejez6dott be. Ez jelen esetben 10 db
hullad6klerak6t 6rint: Apc, Egercsehi, Eger tj,
Hatvan, Jdszf6nyszaru, Kisk<ire, Noszvaj, Ostoros,

' P6terv6s6ra, Tiszarijv6ros.

Ezen telepiil6sek eset6ben a hullad6klerak6t k6t
iitemben sziikseges reku Itivd In i:

1 . Atmeneti felsci zdr6r6tegrendszer (I. titem)
2. V6gleges fels6 zir6rltegrendszer (II. iitem)

A ket iitem k<iz6tt eltelt idciszak hossza a
monitoring eredm6nyekt<i1 fiigg. (kb. 10 6v). A
1erak6 v6gleges lezirhsdra a hullad6ktest teljes
konszolid6ci6j 5t kovet6en keriilhet sor.
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Az ebek microchipez6se

Mi kr o c hip e s azo no s ittis

A mikrochip feltal6l6sa az, ami a XXL Szdzad
elej6n alapjaiban megv|ltozlatja az 6llatok egyedi
azonosit6s6nak rendszer6t. A mikrochip adta
lehet6s6g azonban rinmag6ban semmit nem 6r,
annak hasznillat6t szorgalmazni sziiks6ges, vagy
kdtelezciv6 kell azt temi, f6leg az6rt, mert b6r
mikrochipeket m6r tcibb mint 10 6ve haszn6lnak
szerle a vil6gon, elterjed6siik eddig korl6tozott volt
csak. Ezt a folyamatot Eur6p6ban felgyorsitotta az
Eur6pai Uni6, amely a jdv6ben k6t teriileten teszi
kdtelez6v6 a mikrochip haszniiat|t: az iilatok
utaztatiis6n6l, 6s a teny6szt6sben. A tiirelmi id6ben
egyedi azonosit6k6nt elfogadj6k m6g a j6l
olvashat6 tetoviil6st, de annak hi6ny6ban m:ir most
is csak mikrochipet lehet alkalmazni. Az uni6s
aj|nl|s alapjfin orszdgonk6nt az illet6kes
miniszt6rium -nSlunk az FYM- szab6lyozza
16szletesen a kedvtei6sb6l tartot t  6 l latok
szSllitisdra, teny6szt6s6re vonatkoz6 k6rd6seket,
ennek kapcs6n az egyedi azonosit6sukat is.
Eur6p6ban egys6gesen az ISO 11784 szabv|nynak
megfelel6 mikrochipet ke11 alkalmazni.

Amikrochip

A mikrochip egy rizsszem m6retii eszk6z, melyet
egy els6 l6t6sra hatalmasnak trin6, injekci6s
tiiszerii eszki5zzel az 6llat bore al6 iiltetnek be. A
par6nyi szdvetb ar|t kapszttliba egy antenna, 6s
egy microchip van be6pitve, mely egy 15
sz6mjegyb6l rlll6 egyedi k6dot trirol. A microchip
sem energiaforrfst, sem mozg6 alkatr6szt nem
tartalmaz, ez6rt a meghib6sod6sa kiz6rhat6. A
kapszula anyaga nem v61t ki az Sllat szerwezet6ben
ellenreakci6t, igy az a beiiltet6s hely6n -ez
Eur6p6ban a nyak bal oldala- sz6pen megtapad.
Fontos tudnival6, hogy a microchip dnmagSban
nem sug6roz jeleket, csak egy speciiilis leolvas6
r6di6jeleire viiaszolva adja vissza a benne trlrolt
sz6msort. Mivel a microchip nem sugiiroz jeleket,
igy a tevhittel ellent6tben nem is alkalmas az eb
aktuAlis tart6zkodisi hely6nek a m eg$atSrozhs ral
Aleolvas6 is csak n6hilny centim6teres t6vols5gb6l
tud kapcsolatot teremteni a beiiltetett chippel, igy
att6l sem kell tartani, hogy az ixnh6zi lopftsghtl6
kapuk kdvetn6k a z eb mozg6;shi

A microchip beiiltet6se egy f6jdalommentes, 2
perces procedtra, amelyet azonban csak az ara
jg8osult Sllatorvos v6gezhet el. A Magyar
Allatorvosi Kamara r6szletesen szabLlyozza a
microchip beiiltet6s6t, l6p6sr6l 16p6sre meghat6-
rozva azokat a tennival6kat, amelyeket az
Sllatorvosoknak el kell v6gemiiik, miel6tt a
microhipet behelyezndk a hely6re.

Nem kdyos-e?

Iddrcil id6re megjelennek olyan hirek, amelyek
igyekeznek felhivni a figyelmet azokra a
potenci6lis k6ros hat6sokra 6s lehet6s6gekre,
amelyek a szervezetbe behelyezett idegen
anyagok -igy akin a microchipek- hatbsira
kialakulhatnak. Ezek a besz6mol6k minden
esetben olyan esetekr6l sz6lnak, amikor egy-egy
6llat szewezetlben a microchip helye k6riil
tal6ltak rosszindulatu folyamatokat. A szerz6k
azonban minden esetben nagyon 6vatosan
fogalmaznak, 6s eddig m6g nem nagyon mert6k
konkr6tan <jsszefiigg6sbe homi a microchipeket a
tapasztalt elv6ltoziisokkal. Kijelenthet6, hogy a
microchipek haszniiata igen biztons6gosnak
tekinthet6! Tobb tizezer behelyezett microchipre
jut csak egy-egy probl6m6s eset, de ezekn6l sem
bizonyithat6 egy6rtelmr.ien a chip kiiros hat6sa.
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Mennyibe keriil?

A mikrochip ira nagyon elt6r6 lehet, att6l
fiigg6en, hogy az 611atorvos melyik gy6rt6
term6k6t haszn|lja. Osszess5g6ben nagyj6b6l 10
ezer forintos kdlts6gre szAmithatunk. Erdemes
azonban figyelemmel kis6mi az id6szakosan 6s
helyileg meghirdetett akci6kat, vagy az
dnkorm6nyzati felaj6nl6sokat, amikor a mikro-
chipes megieliil6s ak6r jelent6sen olcs6bb-vagy
ak6rteljesen ingyenes is- lehet!

A uPetvetdata" ds a chip regisztrdciti

A Magyar Allatorvosi Kamara az ut6bbi 6vekben
kialakitotta a saj6t intemetes adatb6zis6t, a
PETVETDATA- t, melyhez bizonyos azonosi-
t6kkal minden veszetts6g olt6sra jogosult
6l1atorvos, valamint az arra jogosult hat6s6gok,
szervezetek is hozz6f6rhetnek. Ezt az adatbitzist
2005-ben eredeti leg az Eur6pai Uni6s
Allatutlevelek nyilvdntart6sra hoztik 16fie, 6s
tartaknazza az 611at egyedi azonosit6it -microchip
vagy tetov6l6s-, f6 jellemz6it, az itlevll
kiad6s6hoz sziiks6ges veszetts6g elleni oltdsok
adatait, valamint az llatttiajdonos adatait.
Tiik6letesen megfelel tehht a microchipek
nyilvantartrisira is! Nagy e16nye, hogy itthon ma
ez az egyetlen online el6rhet6 adatbfnisl Azzal,
hogy csak az Sllatorvosok f6mek h ozz*,bbtositott
az adatv6delem, de biztositott az is, hogy sziiks6g
eset6n, bel6that6 id6n beliil inform6ci6t k6{enek,
klrdezzenek le, hisz ezt az 611atorvos b6'rmely
Internet kapcsolattal rendelkezf sz nnt|gept6l
lek6rdezheti, nem csak rendel6si id6ben, 6s nem
csak a rendel6j6b6l.
Ha az 6n Ilatihan van mikrochip, de az m6g nincs
regisztr6lva a Petvetdata-ban, k64e art 6llator-
vos6t61!

2009. december

Fontos inform6ci6: a Petvetdata adatbiais, bir
tartalmazza a regiszt lt tulajdonosi adatokat,
NEM "fulaj doni lap", NEM tulaj donj ogi igazol6s!
Az itt feltiintetett adatok senkit nem j ogositanak fel
egy-egy 611at tulajdonosi viszonyainak igazo-
l6siira, vagy a tulaj donjog bizonyitisara.

Nyilv dn os ke r esdsi le hetdsdg

2006. okt6ber6ben a MAOK lehet6v6 tette, hogy a
Petvetdataadatbrlzisban brirki ellen6rizhesse, hogy
a mikrochippel megjeldlt 6llata szerepel-e abban?
Ehhez nem kell m6st terurie, minthogy felkeresse a
www.petvetdata.hu cimet, 6s ott beiisse a keresett
microchip vagy fitlev6l szrimot.
Ha a keres6s eredm6nyes, megjelennek az 6llat
legfontosabb adatai. Ezekb6l azonban m6g csak
abban lehetiink biztosak, hogy a keresett microchip
regisfir|lva van. (Adatv6delmi okok miatl az
6ltalunk kezelt szem6lyes adatok nem tehet6k
kdzszeml6re!)
Azt, hogy milyen adatok szerepelnek a
hiltlrtfuban, csak rigy tudjuk meg, ha felkeressiik
az |llatowost, aki rendelkezik a rendszerbe val6
bel5p6si jogosultsSggal.
Amennyiben az adataitkban b6rmilyen v ltozhs
6ll be (kiildndsen a telefonos vagy email
el6rhet6s6gben), azt c€lszeru tgyanezen a m6don,
azonnal m6dosittatri a rendszerben !
A Magyar Allatorvosi Kamara Orsz6gos
Eln6ks6ge kordbbi ddnt6se 6rtelm6ben, az
dnkorm6nyzatok szervez6sben v€gzett, a
telepiil6seken k6telez6en elrendelt mikrochipes
ebmegjelSl6sek adatnyilvAntartAs6nak el6segi
t6se, a regisztr6ci6 megkdnnyit6se 6rdek6ben a
MAOK a regisztr6ci6s dijb6l kedve zm6nytbtztosit
azdnkorminyzatoknak, ill. a regis dr ci6t elvegz6,
az dnkorminy zattal szer zo ddtt flllatorvo soknak.

A kedvezm6nyes regisztr6ci6 keret6ben
biaosiduk a kdtelezbvl tett microchipez6sek
Petvetdata rendszerben val6 nyilv6ntartis|t, az
dnkormrinyzat teriilet6n regisztr6lt ebek adatainak
folyamatos, online lek6rdez6si lehet6s6g6t A
szerz6d6 6nkormrinyzatoknak igy nem sziiks6ges
saj t adatb|zist l6trehozriuk, a rendszerbe bevitt
adatok m6s c6lb6l is haszn6lhat6k (pl. elveszett
6llat hazaiuttatdsa) .

Dr. Kecsk6s Tibor
jogosult 6llatorvos
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Szociflis rovat

2009. december

80 pluszakcid

A Heves Megyei Vordskereszt Ostorosi Alapszervezete okt6ber h6napban teljesitette a meghird€tett 8oplusz akci6t, ami az
ostoroson 616 76 iri nyolcvan 6ven feliili lakosok felkeres6s€b6l 611t. Az idrisek Vil6gnapja alkalm6b6l kciszrintiittiik 6s szereny
aj 6nd6kkal leptiik meg az id6 skoruakat. Az akci6kban r6szt vett a helyi Alapszolgriltat6si Kdzpont, akik felm6rdst k6szitettek az idcis
emberek helyzet6r<!1, t6j6kosztatAs adtak ahelyi lehet6sdgektil rigymintjelz6rendszerbevezet€se, eb€dkihord6s, 6pol6s.

Az akci6k sikeres lebonyolit6s6ban segitsegiinkre volt a helyi Onkorm6nyzat 6s az Ostoros-Novaj Bor Rt. Ezirton is kcisztinjiik
segits€gi.iket, veliik egyiitt sikeriilt e16mi, hogy iiriimet tudtunk szerezni sok id6s embemek.

Nagtcsulddosok Fdruma

2009. november l3-6n megrendez6sre keriilt a nagycsal6dosok f6ruma mhabdrzdvel egybekiitve, a helyi Viiriiskereszt
szervez6s6ben.

A f6rumon reszt vett az egri N.O.E. elniike Moln6m6 Brinza Edit, megosztva veliink tapasztalataikat, amelyet segits6gk6nt
szolg|lhallak az ift eki nagycsal6doknak. Kisari Zoltrin polg6rmester, Vasas Agostonn6 jegyzciasszony, Gycirin6 H6ger Mariann
szocirilis 6s gy6mi.igyi e16ad6 illetve P6pai Csilla a Gyermekj6l6ti Szolg6lat vezet6je segitettek k6pet alkotni a helyi lehetcis6gek6l
6s a jiivribeli feladatokr6l

A Vordskereszt megpr6b6l tov6bbm is segiteni a nagycsal6dosok helyi 6rdekk6pviselet6nek l6trejcitt6ben. Ennek jegy6ben a
kdvetkez6 6v els6 negyed6vben ism6telten tissze fogunk hivni egy [.jabb F6rumot.
Kiiszdnetiinket fej e zzikki azoknak amag6nszem6lyeknek, akik hozz6j i{{ultak adomrinyaikkal a ruhabiirze megrendez6s6hez.

Elelmiszerosztds

A Heves Megyei Vtiriiskereszt ostorosi Alapszewezete 2009. november 23-24-6n 6lelmiszeroszt6st vegzett a lakoss6g kdrdben. A
helyi szervezet rendelkez6s6re 3500 kg krist6lycukot biztositottak a megyei szervek, amit kiiltinb<jz6 szempontok
figyelembev6televel kellett a lakoss6ghoz eljuttatni. Els6sorban a tags6g ki!r6b6l kivrintunk r6szesiteni illetve a helyi illet6kes
szervek 6ltal megnevezett nagycsal6dosok, szociiilisan €dntett emberek €s kis nyugdijb6l 6ltik kiir6br!1. Pr6b6ltunk min6l t6bb
csal6dnakjuttatni az adom6nyb6l, de m6g ez aviszonylag nagy mennyis6gii €lelmiszeradom6ny sem volt elegendci a teljes l6tsz6mir
r6szorul6 lakossiig kiel6git6s6hez, Sajnos az orsz6gos 6s helyi lehetris6geink egyre ink6bb besziikiilnek, amelyeke pedig most az
eglre nehezedri idcikben nagy sziiks6g lenne. ,
Enaek ellen6re aV6r<iskeresztmegpr6b6ltminden lehets6ges eszkrizzel segiteni a r6szorul6 6s neh€z helyzetben 6ki embereken.
A ktizel k6t 6ve miiktidti helyi szervezetiink drommel mondh atja,hogy ez alatt arcivid idriszak alatt tcibb mint egy milti6 forint 6rt6kii
adom6n)1 tudtunk az ostoroson 6ki ember€k kozott szetosztani.
Feladatunk tov6bbra is az ilyen ir6nyi tev6kenys6g, amely sok esetben nem mindig egyszerf , mert az emberek soksziniis6gdbril
ad6d6an akadnak neh6z helyzetek amelyekben mindig nlugodtnak 6s higgadtak kell maradnunk.
Mi akik a vorciskereszten beliil dnkentesk6nt dolgozunk megpr6b6lunk a tclliink telhet6 lehetci legjobban az emberek szolg6lat6ban
tev6kenykedni.
Ez6t mindenkdpp k6sz6netjdr iint6nteseinlnek, hiszen a mostani adom6nyoszt6sban illetve annak elcik6szit6s6ben krizel20 fd vett
r€szt, amelytal6n nem kirakat tev€kenys6g de en6lkiil nem tudn6nk ilyen m6retf akci6kat lebonyolitani.
Segitsdgiikre tov6bbra is szemitunk!

A Heves Megyei Vdroskereszt
Osrorosi A lapszervezetenek vezet6sdge

Balogh Erzs6bet
' titk6r

Ujabb akci6kkal szolgilja a helyi Viiriiskereszt a lakossdg 6rdekeit
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A Magyar Vdr6skereszt Ostorosi Alapszervezete

Bdkds, Boldog Kar6csonyt 6s
sikerekb en gazdag Uj Esztenddt

kiviin az ostorosi lakossdgnak.

Juh6sz Gyula:
Karicsony fel6

Sz6p Tiind6rorszSg t6mad fol szivemben
Ilyenkor decemberben.
A szeretetnek csillag6ra n6zek,
Megszdll egy Litkos. gy<inyoru ig6zet.
Ilyenkor decemberben.

. . .Bizalmas sziwel jrirom a vil6got,
S amit az 6let v6gott,
Beheggesztem a sebet a szivemben,
Es hiszek ujra 6gi szeretetben,
Ilyenkor decemberben.

- . . Es valahol csak ketkedd beszedet
Hallok, szomonin n6zek,
A kis J6zuska itt van a k<izelben,
Legyiink h6t jobbak, s higgyi.ink rendiiletlen,
S ne csak igy decemberben.

O

Ostoros Onkormrinyzat - Kisari Zoltiin polgd.nnester

F6szerkesztd: DA Attila

Az Ostorosi Kisbir6 megjelenik havonta, I 000 pelddnyban.

El6rhet6s6e:

R6dei Mikl6s Miivel6desi Hez
3326 Ostorcs, Szent Istv6n t& 2.
TeI./
E-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
www.ostorosmuvhaz.hu,&isbiro.html


