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Jelmezben az iskoldsok, 6vodisok

Farsangoltak
az iltalinos iskolisok 6s az 6vodisok

J6 hangulatban telt a februtu l4-en illetve 23-en
a R6dei Miivel6desi H6zban megrendezett
farsangi rendezv6ny, ahol aDr Kem6ny Ferenc
Altal6nos Iskola Arp6d Fejedelem Tag-
iskoldjrnak di6kjai illetve ostorosi 6vod6sok
\ enek rdsa. Az iskolai jelmez-versenyen jo pdr
iitletes 6s szinvonalas farsangi jelmezes kdziil
kellett kivilasztanj a zsiirinek a dijazoftakat:

Egy6ni:
l. H6pehely Bir6 Kitti(2. osztrily)
2. N6ger l6ny Racsk6 Fanni(1. osztrily)

Kal62 Juracsik Al<os (1. osztily)
3. Boszork6ny Karanyicz Erz sike (1. osaaly)

Jdtekbaba Racsk6 Dorka (3. osarily)
Pocahontas SpisdkNo6mi (3. osaily)

Csoportos:
l.5. oszt6ly Esti mese
2.3. oszl'ly Nagy HoHoHo Horgdsz
3.7. osztaly Pancsol6 kislany

8. osztrly Tirolitdnc

B6ta Zoltin kiildndija:
4. oszt.ily CigAn)'t6nc

Kiizcins€gdij:
Csoportos
8. osa6ly Tiroli t6nc

Egy6ni
Indiana Jones Pozsik Martin ( ] oszt6ly)
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Az ovisok az 6voda 6piilet6ben tartottak a
jehnezbemutat6kat, majd a delel6tt folyam6n
egy hangulatos tiinchriz keret6ben folytattbk a
mulatsrieot aMiivel6d6si Hrizban.

dnkormdnyzati hirek

il6sezett a K6pvisel6 Testiilet

Februar l6-6n Ostoros Kiizs69 Onkor-
mrinyzatrinak K6pvisel6 Testiilete soros iileset
tartotta, melpek temdi a kdvetkezdk voltak.

l. Tajekozrat6 az Ostoros Kiizsegi Onkor-
m6nyzat polg6rmester6nek, valamint a Kep-
visel6-testiilet tagjainak 2009. €vi vagyonnyi-
latkozatai nyilvArtartdsba v€tel€16l

2. Besz6mol6 a l€jtrt hatiridejii hatirozatok6l
6s a ket iiles kiiziitt tett int€zked6sek6l

3. Javaslat az Ontom6nyzat 2009. 6vi kiiltseg-
vet6s6re

4. Javaslat a ,,Lemh6nyi" testv6rkapcsolat
2009. evi terv6re

5. Javaslat a kitztisztvisel6i teljesitmeny-
kiivetelmenyek alapj6t kepez6 c6lok megha-
tiiroz'sfua

6. Egyeb ngteh inditvdnyok

- Beszimol6 a mozg6kiin)'vteri szolgaltates
telj€sitesdr6l
- Javaslat az oDkom6nyzati tulajdonf WV
Tra$poner gepj6mii ertekesit€s6re
- Trijekoztat6 az OLLE Program alauelis
k€rdes€ir6l
- Zirtiiles:
hgatlan€rt6kesitesi iigyek:
1 - A l2U2 - hrsz-ikoderiilet iigye
2. lngatlanfejlesa€s aktuelis iigye (ielenles a
TEFU B izottsig febru6r 4-ei nldsertil)
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Kiiztisztvisel6i teljesitm6nykiiveteldsi c6lok
a lakossig szinvonalasabb kiszolg6lisa

6rdek6ben

A Kepvisel6-testiilet 2009. 6vre vonatkoz6aa az
al6bbi kiiztisztvisel6i teljesitmenykdvetel-
menyekalapjatk6pez6 c6lokatAllapitjameg:

A Polg6rmesteri Hivatal az iinkormenyzat
miikijd€s6ve1, valamint az allami9azgatesr
iigyek ddntdsre val6 eldkdszit6sevel €s vegre-
hajtaseval kapcsolatos feladatainak szinvona-
lasabb ellatrisa 6dek€ben tekintse kiemelt
feladat6nak:

- a hel)i kdzigalgalAs lolyamatos lorszeri-
sit€set, a helyi kiizfeladatokmin6segi ell6taset,

- a szolg6ltat6 kbzigaz9at{s polg6rmesteri
hivatalban tdrten6 megteremt6s6t, a polg6r-
mesteri hivatal 6s a lakoss6g kdzijtti inform6-

- a kiizigazgatdsi hat6sdgi eljdr6s szinvonalinak
emeleset, a biirokiiciamentes, igyfelbardt
iigyint6z6st, a helyi jogszabely-el6k6szit6
tev€kenysdg javitrisrit,

- a k'zigazgat{si tevekenyseg informatikai
megalapozds6t annak €rdekeben, hogy a
kiizigazgat6si eljeftisok elektronikus ngyint6-
zesre is alkalmasak legyenelq

- a 2009.6vi Eur6pai Parlanenti velasztis
z6kkendmentes lebonyolitis6t.

- az ad6kintl€v6s€gek 6ftekint6s6re, behaj-
tasara.

Mindezek v6grehajt6sa 6rdek6ben:

A helyi dnkormdnyzati jogok gyakorldset el6
kell segiteni az iinkormanyzati d6nt6sek
mega lapo/o t tabb e l6kes , . i l6se \  e l  6s  a
v€grehajtris folyamatos ellen<irz6s6ve1, kiil6-
n6sen a telepiil6sfejleszt6ssel, a kiizszol-
giiltatdsok szervezds€vel 6s min6sdgi szin-
vonaldnak emel6sevel, az Onkormanyzat
vagyon6val val6 gazddlkod6ssal, a telepil6s-
image kedvez6 alakiteseval i isszefi jgg6
feladarok ellat6sa teren.

A kisterseg dsszehangolt fejleszt6s6nek
el6mozditesa kiil6ndsen a fejlesztesi tewek,
progmmok, p6ly6zatok kdszit6se, a telepiilds-
fejleszt6s itsszehangolisa, a kistersegi kiiz-
szo lgd l ta ldsok  b jz tos i tdsa .  fe j  lesz tdse  ds
szervez6se, valamint kdzds intezmenyek
lennlafldsa drdekdben er6siteni kell a hosszu
tavi kist6n6gi egyiittmiikijdest. Az on-
kormAnyzat 2009. 6vi k6lts6gvet6senek
vegrehajtrisa soren biztositani kell a gazd6l-
kodds szabrilyszeriis6g6t, ezzel iisszefiigg6sben
a cdlszeriisegr. hatdkonysdgi ds takarekossdgi
szempontoka kiemelt hangsf lyt kell forditani.

Fokozott figyelmet kell forditani a ktiz-
igazgatdsi hat6segi eljtues 6s szolgeltatas
6ltal6nos szab6lyair6l sz6l6 m6dositott 2004.
6vi CXL. tijrveny alkalmazaseval kapcsolatos
egys6ges joggyakorlat kialakit6sa.
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Javitani kell a helyi jogszab6ly-el6keszitd
tevekenys6get. A helyi jogszab6lyok el6-
k6szit6se sor6n a lakossdg nagy reszet 6rint6,
jelent6sebb szab1lyozitsi teriileteken lehet6seg
szerint tiirekedni kell kiiltsegelemz6s es
kti lts€g€rt€kel6s keszitesere 6s a meg-
val6sithat6s6g el6zetes vizs96lat6ra.

Biztositani kell a kihirdetett jogszab6lyok jobb
megismer6s6t, Es az arra alkalmas helyi
joga lko tes i  te r i i l  e tek  id6  szakonk6nt i
kodifikeci6j6t.

Figyelmet kell forditani a hivatal iktatasi 6s
iigyirat-keze16si rendszer6nek korszerlisites6re.

A bitok6ciamentes, iigyf6lbanit iigyint6z6s
erdekeben javitani kell az els6foki iigyint6z6s
szinvonalet 6s a hat6srigi iigyintez6s iigyfeleket
szolg6l6 jelleget. Kiemelt figyelmet kell
forditani a hatdrid<ik maradekta lan betandsdra.

Az es6lyegyenl6s6g biztositesa 6rdek6ben a
mozg6skorlatozott iigyfelek 6s a kisgyermekkel
6*e26 sziil6kiigyint6zes6t segiteni kell.

Fokozott figyelmet kell forditani az ad6-
k in t lev6s6gek beha j tesera ,  a  ha t6sdg i
ellen6rz6si m6dszerek 1a.vit6s6val, az
ellen6rz6sek ijsszehangoltabb rendszer6nek
kialakitAsAval 6s bevezet€s6vel, valamint
szigorubb szankci6kkal 6s jogkijvetkez-
m6nyekkel sziikseges fellepni a jogs6rt6
szem6lyekkel 6s szervezetekkel szemben az
ad6zasi moral javitesa 6rdek€ben.

Tovribb kell folytatni a megfeleli! iigyf6l-
tijekoztatas, valamint az egyes k6zigazgat6si
eljrirrisok elektronil-us iigyint6zdse 6rdek€ben
az informatikai hetter akalmassa tetel6t. A
penziigyi lehettisegek fiiggv6nyeben fokoza-
tosan b6viteni kell a tAviigyintez6s lehetdsegeit.

Oktatds, ififsig

Ostoros Kiizseg Onkormdnyzata, OktatAsi
B izo t tsAga 6s  Eger -Ostoros  Okta tAs i
Mikotersulesa 3 fordul6s vetelked6t hirdetett a
2008-09-es tanevre, Heves megye 61ta16nos
iskolai (7-8. osztAlyos) tanul6csoportok
sz'm{ra

flhetiibb 6letet! etrergiaforrirok 6s
kdrnyezetvddelem

Cimmel.

A vetelked6n val6 eredm6nyes szerepl6shez a
csapatoknak k6miai, fizikai es kiirnyezet-
v6delmi ismereteiketkell bemutatni.

Avet6lked6 3 szakasza:

l.szakasz:
a csapatok postiin vagy e-mailben megkapott
Jb I adat lapo t kil'lik es ekiildik a zsiiri sziimiara

2,szakasz.'
tanulmdnyi kirdndulds a Paksi Atomerdmliben.
Itt a csapatok megfigyel6si szempontokat 6s
feladatokat kapnak, amelyek megoldeset a
dtint6ben 6rtdkeli majd a zsiiri.
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3. szakasz:
Ddntd
Ideje: 2009. 6pril is 17.
Helyszin: Redei Mikl6s Miivekidisi H6z -
Ostoros

Az els6 3 helyezett csapat tovebbi eft€kes
. , , . . - - ; . - t  - . , ; " . ^ " i i l

A versenyre sz€les kt irbcn neveztek a
kiirny6kbeli riltalinos iskol:ik, dsszesen 42
csapat jelentkezett a kajvetkez6 telepiilesekrdl:
Eger, Egersz6l6t, Maklar, Gydngyds, Ecs6d,
Hatran. Heve.. JdsTkiser Pel)- Tiszanina.
Kiskijre, Kodpolt, Petervisera, Szilvdsv6rad,
Ostoros

A program tdmogat6j a a Paksi Atomerdmtl Zrt.

Kulturrilis hirek

Sikeres a Mozg6kiin]rytdri rendszer

A tiibbceli kist€rs69i tersuliisi modellkis6rletek
t6mogatAsAr6l s2616 5/2005. (lll. 1.) Korm.
Rendelet, valamint a 61/2005. ( lV 4.) Korm.
Rendelet lehet6s6get biztositott ara, hogy az
egri kistdrs6gi tdrsulAs is ig6nyeljen normativ
t i imogati ist a kistelepi i l6sek ki jnyvtrr i
ellatesdnak javitasara. A tavalyi ev eg6sz6ben
mer a mozg6kiin).vtiiri rend szerint miiktjdijtt a
kiizs6g kdnyvtara egyiittmiikdd6sben a Br6dy
SAndor Megyei es V|irosi Kdnyvt6rral.

Az cddigi tapasztalatok alap.jrn a kialakitott
rendszer j6l miikrjdik az olvas6k, kcilcsdnzrjk
keresik az irj k<inyveket. ijriilnek, annak, hogy a
ncgyedd r  cn t c  c r c re lendo  kdn )  r  a l l omany
kdzi i t t  r i jdonsl igokat, 6s erdekess€geket
ledezhetnek fel. A k6nyvt6r a r6gi k<inyv-
dllominydt rneghagyva ki tudja szolg6lnr azon
ig6nyeket, amelyek a r6gebbi klasszikus
kdtetek ir i int 6rdekl6dnek, valamint az
uJdonsigok ir inyl erdeklddd lakosok sz6mirr
is ad kcilcsijnz6si lehet6siget a megirjult
k6nyvt6ri rendszer

Ev v6gdre a mozg6kijnyvtdri normativ6b6l
ad6d6 lehet6sdgeket kihaszniilva a kijnyvtir-
helyisig rij britorokat kapott egy komplctt
iil6garnitirival, asztallal 6s sz6nyegekkel
b6viilt a szoba, igy kulturriltabb kdrnyezetben
tudjuk vimi a k6ryvtArlatogat6kat, inter-
netez6ket.
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Az idei 6vben mozg6ktjn)MAri normativa
segits6g6vel sikeriilt olyan technikai h6tteret
teremteni a kiinyvtar sziim6ra, amelynek
segitsegevel ez ev folyamdn a digitelis
kdnlMdri szol96ltatds beindulhalof l .  A kd/seg
kdnlMerin beliil kialakitottunk egy olyan
szemitastechnikai sarkot, ahol a ldtogat6knak,
kdnlytafiagoknak lehet<is6giil nyilik bizonyos
dokumentumokat elektronikus formeban
meglekinteni, ktilcsijnijzni. A mozg6kdnyvt6ri
negyedevente cser€16d6 papir alapi k6n]'v-
6l lom6ny mellett  az i l j  szolgdltatAsnak
kiiszijnhet6en elland6, folyamatosan b6viil6
elektronikus CD-n,DVD-ntarolt anyagokhoz,
dokumentumokhoz biztositunk hozzef6r6st.

A Br6dy S6ndor Megyei 6s Verosi K6n).vt6r
szolgiltatrisi lenyegesebb elemei az alabbiakra
terjedtekki az elmflt 6vbenl

Ostoros kdzseg ktinyvtAraban 668 db leteti
kiinyv 6llt az olvas6k rendelkezes6re a 2008.
evben

Az 6vin6gy szrillitds sorin kisz6llitott kdnyvek
€deke 689 000 Ftvolt.

A kdnyvek mellett videokazettdk 6s hangos-
kiinyvek is rendelkez6sre rilltak

Ajind6kh6nt 52 db kdnyvb6l {116 klasszikus
irodalmi miiveket tartalmaz6 csomagot allitoft
6ssze a megyei kdnyl,tir, amely a helyi
6llomiiny r6sze maradt.

A fentiekben leirt technikai 6s eszk6z-
fejleszt6sek segits6g6vel az ostorosi kiinlMir
6s eMagyarorsziig Pont a XXI- sziiad modem
infokomnunik6ci6s kihiv6sainak megfelel6
k<iszolgihatdsokat lud n) ujtani a kt i /seg
lakoss6g6nak.

Gasztron6mia 6s hagyominy6rz6s az
Ostoros-Folk rendezv6nyen

MAjus 9-6n szombaton immfu hamadik
a lka lommal  ker i i l  megrendez6sre  az
OSTOROS-FOLK rendezv6nysorozat Osto-
roson a H6sijk teren. Az idei 6v programja az
el6z6 6vek sikeres f6z6verseny folytatasa
mellett az Ostorosi Asszonyk6rus dltal meghi-
vott kiimyekbeli n6pdalkdrdk tal6lkoz6ja kdr6
fon6dik.

A f6z6verseny felteteleir6l kdvetkez6 sziimunk
oldalain olvashatnak b<ivebben.

Testvertelepiil6siink Lemh6ny delegAci6ja
hagyomdnyos m6don az id6n is megldtogada
telepiilesiinket a Gasztron6miai Nap id6pont-
j6ban. Vrirhat6an m6jus elej6n erkeznek Osto-
rosra,6s az uj K6pvisel6 Testiilettagjai teszikki
a csapatot. A lemhenyi kiilditttsegjelezte, hogy
Ok i. bekapcsolodnak a gasztronomiai nap
esem6-nyeibe, az id6n kiirt6s kalics k6szites6t
tervezik.

M6g egy kiisziinet...

A tavaly novemberi J6tekonysdgi Bdlt sokan
s/pouori l lel .  segitel6l.  amit a szenez6
Sziiltii Munkakdziisseg ijsrgunl( decembe
sz6m6ban meg is kiisziint. Viszont egy fontos
timogat6ja a rendezvenymek kimaradt e
listrib6l.

Ezriton kijsz<inik ut6lag is a szervez6k a
Procter&Gamble ceg nagylelkii t6mogat6set.
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Parazitdk

A kutyik 6s a macsk6k emberre veszElyes
jelentdsebb bels6 6l6skiid6i (endoparazitii)

Veszelyes lehet e az emberre az rin. ,,f6rges"
kutya 6s macska ?

A k-uryriknakes a macskiknak is. hasonloan mis
6l6l6nyekhez szdmos 6l6skiid6 (parazita) faja
van, ezek egy r6sze, pl. a bolh6k, kullancsok
(kiils6 6l6skiid6k, mAs neven ektoparazitek) az
,llatok b6r6n, sz6rzeten szabad szenmel is
esetenl<ent j6l ldthat6k. Ezek elleni v€dekez6s
az ul6bbi evekben mdr nemcsal a kutya- 6s
macskatenyeszt6knek term6szetes, hanem
eglre gyakrabban az rillattart6knak is.

L6teznek olyan 6l<iskdd6k is, amelyek a kutya
6s a macskabelsd szerveiben, szdveteiben €loek
(endoparazitak). Titbbnyire a fert6ziitts6g nem
j6r egyiitt lAtvdnyos tiinetekkel. A bels<i
6l6skitd6k kitziil tiibb faj kedvenceink
em6szt6csatomiij6ban 6ri el teljes kifejlefts6g6t
6s igy ezeknek ivari temekei (petei, ldrvei,
tojAsai) a b6ltartalomba keriilnek, majd az
6llatok iiriil€k6vel (b€lsriLrral) a k<imyezetbe
juthatnak. Sajnos vagy tal6n szerencse, ezek a
k6pletek csak mikoszk6ppal 16that6k, egyes
fajoktol fiigg6en gyakran t<ibb ezres nagys6g-
rendben iir i i lhetnek a fert62dtt ellatok
b6lsar6val. A talajra jutott parazitrik kint
folytatjnk fejl6d€snket 6s irjabb 6llatok
fert6z6des6re nyijthatnak lehet6s6get. Tdbb faj
az emberre is vesz6lyes lehet, azaz zoon6zlst
okozhat.

Ahhoz, hogy a megfelel6 kezeles, aker
megel6z6si vagy gy6gyit4sr celb6l meg-
tiirt6njen, ismemi kellene az adott allatok
fert6zdttsegdt. E celb6l tanacsos lenne legal6bb
6vente egyszer az |l latok b6lsardnak
parazitol6giai laborat6riumi vizsgelattal val6
ellen6rzese is. A bekarvizsg6lat hozzdsegithet a
celzott kezeles efuegzes'hez, vagy akAr egy-
egy 6llat vagy iillatcsoport ,,l6tsz6lag ok
n6lkiili" makacs hasmen6se, nem megfelel6
fejl6dese h6tter6nek a tiszt6z6s(hoz.

smerjiik meg azokat a gyakori vagy/6s
zoon6zist is okoz6 bels6 6l6skiid6ket, amelyek
a kutyAk 6s macsk6k b6lcsatorn6j6ban
e16fordulhatnak!

f €rgek okozta fenozrinsdgek - To\ocarosis

Kurya
A kuqia b6lcsatom6jriban sz6mos feregfaj
(fiik6nt fon6l- 6s galandfereg) velk kifej lett6. A
fondlf6rgek tiirzsebe tartozd (6-8 cm-es)
ors6f6regfajok kiiziil a magzati korban tdfien6
fenct/6d6s mian a l rya Toxocara conis
o rso fd rgenek  van  nagyobb  j e l en rc i sdge .
Ugyanis mdr az I-2 hetes kuty6kban el6-
iddzhetnek, ak6r idegrendszeri tiinetekkel j6r6
megbetegedest (toxocarosis).

A vemhessdg korai idoszakdban ragl mdr
el6tte fert6z6ddtt n6st6ny kutydk (szukik)
ktliinf6le szdveteiben tart6zkod6,,alv6" ldrvAk
a vemhess6g soriin mozg6sba lendiilnek,
vandorolni kezdenek. Tijbb t6nyez6 jatszhat
szerepet a llrvrik v6ndorl6s6ban, r:gyes
kiserletek szerintegy hormon stimulil6 szerepe
alegfontosabb.

(Fobtatds a ktivetkez6 szdmban...)

A cilkel ka[rcsolatos kerd6seivel forduljon Dr.
Kecskes Tiborjogosult 6llatorvoshoz.

El6rhetds6ge:
3326 Ostoros, Egri u.40/c.
Tel. 30/ 249 96'77
Fax:36/356 178
E-mail: drkecskestibor@gmail.com
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Sikeresek az Ostorosi Oregfiik

J6 evd zirt az Ostorosi Oregfiik kispelyds
labdarig6 vii logatott, a tavalyi 6vben
rnegrendezett tomekon sz6p sikereket 6ftek el:

M6jus:Abony L hely
Jinius: Ostoros II. hely
Augusztus:Adony I.hely
Szeptember Kisliizos, Szlovikia L hely
December: Egenzal6k L hely
December: Mucsony L hely

EgerVrirosi Kispilyris Bajnoksig I. osztrilyiban

6vesszintena4. helyezest 6ftek el.

Teljesitm6nyiikhiiz gratulilunk, tovdbbi

sikercs sportol6st kiv{nunk!

Osloros Onkonnrnyzat - Kisa.i Zoltin polgamestef

F.iszerkeszt6: D6r Attila

El6rhetiisdg:

R€dei Mik16s Miivel6desi Hdz
1326 Ostoros. Szent Istvnn ter 2.
Tel./ttx: l6/456-928
E-mail: info@ostorosmuvhu.hu
www.oslorosn!vhaz.hu,&isbiro.hhl


