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Ostorosi polgir6riik a telepiil6s v6delm66rt

A polgardr egyesiiletiinl( ezel6tt l0 6vvel M6ft
alakult, hogy r6szt vegyiink a kijzrend,
kdzbiztonsig javit6s6ban, fcnntart6s6ban,
ni jvel j i ik a lakossig biztonsig 6rzetet.
Feladataink ziimet eleinle biinmegel6z6si
c61lal, a kbzteriileti .jar6rijz6s kepezte. Mira
tulnottiinl czen a feladaton. Jelen korban mdr a
helyi posta dolgoz6inak 6s objektumanak
v6delme, a kiizsdgi rendezv6nyek biztosit6sa, a
futbal l-merkizd*ek rendjdncl fel i iglelete- a
gyermek- 6s i{isrgvedelem, drogmegel6z6s,
kiizleked6sbiztons69, esetlegesen katasztr6-
fav6delem teriilet6n is helyt kell 6llnunk.

MostanAban tdbbszdrhallhattunl arr6l, hogy az
orszdgban hogyan 6s milyen eredm€nyesseggel
rnukddnel a polgir6r egyesi i lelek. \1i lv: in ez
azit van, mert egyre nagyobb hangsilyt 6s
elismeftseget kapnak a polgdrcirdk, illetve az
egyesi.iletek szema egyre ink6bb niivekszik-
Heves megy6ben l l7 telepi i lest taftanak
nyilv6n, s immdr 107 Po19616r Egyesiilet 3367
taggal milkodi l .  ezek krjzi i l  jo ndh6ny a
telepi i lds lakossigdnal megelegeddsdre jo
min6sit6sscl.

Az ostorosi egyesillet tagsdg6r6l az ut6bbi
evekben azt mondhatjuk el, hogy a lagl6tszim
nem emelkedctt, az elmillt 6vihez kepest tagsa-
gasem cse16l6ddtt.
Jelenlegi tagnyilviintaftiisunk
vagyunk. Az alapit6 tagok
sz:ima ezek kiiziil 16.
Atagnyilv6ntartr-
sunkrcvizi6ja
2008-ban meg-
tiirtint.

Az immdr 10. €ve niik6dci Ostorosi Polgiir6r
Egyesiiletiink tagjai cgyre tdbb figyelmet
kapnak a telepiil6siink lakossdgit6l, kdzin
tdzmenyek rezetoit6l.  o kd/sdg Onlormdny-
zati t i l .  A polg6r6ri ik segit6 f igyelmet
rendszeresen ig6nyli a Postahivatal, amikor a
kizbesit6ik a nyugdi.jasoknak ahavi nyugdijat a
hazhoz r iszik. A kbzdpUletek. az Intezmdn)-
vezet6k, akik nagyobb biztonsdgban 6rzik ob-
jektumukat 6jszakikon 6t 6s iinnepnapokon.

Tudnunk kell, hogy a polgiirdr nem csak aklor
nyujt vedelmet, amikor hivatalosan szolgi
latban van. Afaluban egyre tijbben tudjAk, hogy
kik a polgrir6rtik, s ha valaki bajban 6rzi magdt,
vagy v6delemre szorul, fgy tudjdk, hogy kinek
kell sz6lni, telefonilni, meft a szolgilaton
kivi. i l i  polgi16rr ikr6l is krp (kaporr) segirsdgel.
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A polgdrrir tehdt nem csak akkor polg6r6t
amikor szolg:ilatban van, hanem figyclmcs
iegc- hcl l  zctfel i .mcrri  kipe.sdge r iszi rrra.
hogy bdrmilyen rendellenesseget tapasztal,
szolgilaton kiviil is cselekedjen, intizkcdjen, ha
kell v6delmet nyijtson.

2008-ban az Ostorosi Po19616r Egyesiilet
E lndksege  6  a l ka lomma l  i i l 6 seze t t ,  a
kcizgyiil6sek szdnra 3 volt. A vezet6s€gi iil6sck
6s kiizgyiildsek a kdtclez6 6ves beszdmol6
kd /gyu ldsen  k r \ l i l  ak l ua l i .  . z c r rezE . i  i .
felk6szit6, oktat6si jellegii feladatokat oldott
meg.

20A8. a kdzteriileti biinmegeliizls tve volt,
melyet az Orszigos Polgdr<ir Szi jvets6g
hirdetcn meg. A jarcirszolgi lataink. az ercs
tev6kenysegiink helyi szinten is mcgfeleLt az
orsz6gos ki ir6sban megfogalmazott elv6-
rdsoknak. A biiniigyi statiszdkek szerint az
ismertte velt  bi incselekm6nyek mintegy
hannadiit kiizteriileten kiivettek el. A kdztcriilct
a gar6zdasdgok, a rablisok, a zsebtolvajlAsok,
az alkalmi lopdsok leggyakoribb helyszine.
Az utcik, aterek, aparkok,6s aparkol6k rcndje,
tisztasAga, az itt elkovetett bilncselekmenyek
sz6ma 6s .je)lege alapvet6cn bcfolyisolja a
lakossi ig koz€rzet61. Sokat bosszankodva
tapasztaltuk - mdr az id6n is tiibbszdr - hogy a
jelent6s kdltseg-, 6s munkarifordit6ssal
letrej6tt emlekparkunl< kandallibcrci, kefti
padjai, ajritsz6tcrck eszk6zei szenvednek kdrt a
vandAl kezek el1al.

A 2008. 6vi jr i r6rszolg6lat i  stat iszt ikrnk
jellemz6i n6gy fontosabb teriiletre tago26dik:

Hagyominyos 6jszaki j i r6rdzes, nehdny
esetben kdzijsen a szomszedos telepiilesek
polgardreivel;
Nappali j6r6rszolgrilat, els6sorball a postarsok
v6delme €rdek6ben;
Nappali  posztos szolgdlat a posta6pii let
iigyf6lterdben (ij);
Kiizsdgi rendezv6nyek, iinneps6gek rendjenek
biztosit6sa.

A statisztikai dsszesitds szerint 243 alka-

lommal, 6sszesen 792 6r6t jer6rdztiink, plusz

445 6ra rendkiviili szolgilati id6t tel.jesitettiink.

2008-ban.
2009-bcn uj szolgalati rcndbiztosit6st k6ftek

t6liink, melynek teuesitdse meglehetdsen eron

feliili 6s alkalomszedi: a Novaj - Ostoros
futballm6rk6z€sek alkalm6val rendv6delmi

szolgalat ell6t6sa k6zdsen a novaji polgdr-

6r6kkel.

A szolgilatot teljesit6k k6ziil minddssze 3
pol9616r tel jesitett  20, vagy ann6l t i jbb

alkalomrral jdrrirszolgrlatot; 10, vagy c loldtti

a l ka lomma l  t d r t €n6  szo lg i l a t v6 l l a l 6s  5
polgir6r (17,24%) reszer6l volt .  A tdbbiek 10

alkalorn alatt iudtdk csak vdllalni ajdriiriiz6st,
c .  r - en  cgy i l l a l i n  ncm v r i l l a  t ak  j a r t i r

szolgilatot, sem 6jjel, sem nappal.

A szolgalati .jdnniivel menetlev6l ijsszesit6se

szcrint 1 889 km-ttottiink mcg. Ezen kiviiltdbb

esetben sajet szem6lyg6pkocsival is tdftent

szolgalatellitds. mely esetben a negtett km-

ekct ncln riigzitcttiik.

A szolgdlatellitrs megkijnnyit6sere 2006-ban a

Heves Megyei Rend6r-fbkapitdnysAgt6l

egyesiiletiink egy NIVA terepjdr6 szolgAlafi
aut6t kapott. A jelzesekkel feiiratozott jer6r

kocsi a kdzutakon, kiizteriileteken tdrt6n6

megjelenese mrr dnmagdban is ligyelem-
fclkcltci 6s biztons6got nyujt.
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A szolg6lattervezdssel 6s v6llal6ssal kapcso-
latban meg kellj egyezni, hogy n€m tud minden
polgdnir egyenl6 ardnyban minden h6napban
r6sz venni szolgelaladdsban. Ennek egy r6sze
munkahelyi. csaladi elfoglaltsdg6val iga-
zolhat6. Nyitottak vagpnk az ij tagok befoga-
dAsara, mert c6lunk az egyesiilet tagl6tsz6-
m6nak niivel6se. A telepiilesErt tenni akadkat
szivesen fogadjuk, s kik6pezziik a polger6ri
feladatok ell6tis6ra.

Polgrir6reink j6r6rszolg6latuk alkakn6val nem
lehehek ott mindeniitt, minden id6ben, s
figyelmiik ellendre is el6lordult besurrano 6s
betiireses loprs tiibb alkalolnmal. Fontos, hogy
ezeket az eseteket is jelezzek a kfut
szenvedettek, a polg6r6rttknek, hogy az adott
tediletenagyobb figyelmet fordithassanak.
Renddrs6ggel, portosabban a kdrzeti megbi-
zottal a kiizds szolgAlatteuesit6s gyakori, mely
segitseget, dsszehangolt egyiittmiiktidest jelent
a szolgalatot telj esitd polg6r6rtik szdm6ra.

Egyesiileriink l6te elvdlaszthatatlan a Kdzs6gi
Onlormin)/attol. Az Onkormdnyzat anyagi
temogatesa nelkiil technikailag keptelenek
lennenk miikiidni.
2008-ban 250 000 Ft-tal j'fultak hozz6
miikiidesi kiadasainkhoz, mely egyediili biztos
alap az egyesiiletiink folyamatos miikdd6-
s6hez, a szolgehti jermii iizemeltetes6hez.
A Posta t6mogatesa 6s a tagdijbevetel nem
jelent6s, de szijks6ges tetele miikiid6si
kiad6saink fedezet6hez. Annak ellen6re, hogy
tdbb esetben adtunk be palyezatot kiil6nbiiz6
szervekhezj eddig egyetlen esetben sem
driilhetti.ink anyagi tamogatisuknak. Rem6ljiik
nem lesz ezmindig igy!

Fontos ab b feladataink 2 009. dvre

Az egyesiiletek kdztedileti biinmegel6zesi
tevekenyseg6nek teNezes6hez az al|bbi
ajdnl6sokkal, javaslatokkal 6lhetiink. C6lunk
tovAbbru is, hogy a polgdr6rdk hat€kony
rdszesei legyenek a kiizteri j leti bUndzds
visszaszoritesenak, a k6zteriiletek rendje
fenntartas6nak, a sz6rakoz6 helyeken a
nlugodt, kulturdlt id6ttiltes biztositrisdnak.

Kiils6 megielen€siink fejezze ki a Polgir-
drs6ghez vald tartozist. viseljiik a PolgrrdrsEg
feliratu me116nyt, j elv6nyt (kitiiz6t).
Biinmegeklz6si tevdkenys6giink l6nyege
l6that6s6gunkban rejlik, €rz6ke1het6, k6zzel-
foghat6 fizikai jelenl6riinkkel tanjuk viss/a.
akad6lyozzuk meg, vagy szakitjuk f6lbe a
potenci6lis elkiivet6ket jogellenes cselek-
menyiik v6$ehajtis6t6l-

Lak6kdmyezetiinkben jobban figyeliink a
gyermek- 6s fiatalkoruak 6lewitelere. de\ idns.
renitens szokdsaikra. Kiriv6an kijz6ss6g-
ellenes magatart6s vagy a csal6don beliili
er6szak 6szlel6se eset6n jelzest adunk a
gyermekv6delmi hat6s6goknak 6s az illet6kes
rend6ri szerveknek.

J6r6rtev6kenys6giinket kiterjesztjiik a telepii-
lesiink Kilteriileteire is, igyeksziink megaka-
ddlyozni a kdmyezetkirosil6st. a la- ds a
mezdgazdasagi termenyek lop6s6t. Egyiitt
miikijdiink a mez6-, erd6-, hal- 6s term6szet-
v€delmi 6riikkel.

A Polgermesteri Hivatahak jelezzi]k azokat az
altalunk 6szlelt kedvez6tlen jelensegeket -
elhanyagolts6g, rendezetlenseg, i l leg6lis
szemetelhelyezes, parkositott teriileten val6
parkol6s, stb. - amelyek kdzterii leti
jogs€rt6snek min6siilnek.
A rend6rs6ggel 6s az tinkorm6nyzatokkal
ktiziisen alakitunk ki helyi kiizteriileti biinmeg-
el6z6<i nrnoramnt
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Osszessig,iben:

Szervezeti  6let i ink mindent 6sszevetve
fejkid6ben, mozgAsban van. Az Alapsza-
bdlyban el6irt 6sszejijveteleket (ki;zgyiil6s,
vezel6segi) rendben megtartottuk. Mindegyik
k<izgyri lest inl hatarozatk€pes \ol l .  a/ igaz.
hogy a tAvolmarad6k is sokan voltak. Ebben az
6vben tobbet kell talalkoznunk. Tdbb olyan
szabilyzat jelent meg, melyet meg kell
ismerniink, k6zdsen feldolgozni. Ilyen p6ld6ul
a Polger6r t6rveny, a Polg6r6rseg szolg6lati
k62ikiinyve, egy6b szabelyzatok.

A vezet6s6g tagiai kiv6tel n6lki vallalr
tirsadalmi megbizatAsukat napi munkahelyi
elfoglaltseguk mellett igyekeznek j6l elldtni,
szervezik az egyesiilel tev6kenys6g6t. Ebben a
munkiiban tal6n a legtaibb dolga, Bart6k L6szl6
titkamak, S6s lstvin alelniiknek, Nagy Arpdd
gazdasdgvczot6nek van, hiszen a szolgelat-
irdny i tds. a munkaszen ez6s z6m6t Ok vegzik.

Kiiszdnet 6s dicsirot illeti term6szetesen azokat
a ta&iainkat, akik 6jszakakon et, kapott
szolgdlati feladatuknak megfelekien j6rjlk a
falut,  s ki irny6k6t, hogy jclenl6t i ikkel,
f i gye lm i i kke l  6s  f i gyeJmez te t6s i i k ke l
megel6zz6k az esetleges bajt, biincselekm6nyt.

Kdszdnji jk a ldmogaldsl a Kdzsegi Onkor
mdnyzatnak. me11 a mukdde5iinkidz szi]k]eges
anyagi biztonsAgot, a jiir6r aut6 iizemel-
tetes6hez sziikseges kiadtsokat, a K6pvisel6-
testiilet t6mogataskent adja szamurkra. Ezert
koszdnetjrr,demi viszonz6sultermeszetesena
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, fesziiltseget egy-egy szolgelat
v6llal6sa, teljesit€se. Jelentkezni polgrir6mek
minden 18. 6let6vet bet6lttitt, bintetlen el66letii
ostorosi lakosnak, a (30) 621-0663-as telefonon
lehet.

Moln6r Lajos
Ostorosirt Polgdr6r Egyesilet E lndke

Ul6sezett a K6pvisel6 Testiilet

M6jus 25-6n Ostoros Kdzs6g Onkorm6ny-
zat^nak Kdpvisel6 Testiilete soros iil6s6t
tartotta, melynek t6m6i a k6vetkez6kvoltak.

l
Besz6mo16 a lej6rt hateridejii hat6rozatoh6l
6s a k6t iil6s kdziitt tett intezked6sek6l

2 .
Besziimo16 Ostoros Kdzseg
Onkorm6nyzat6nak 6tfog6 6rt6kel6se a
gyermekj6l6ti, gyermekv6delmi,
gyimhat6s6gi feladatok clldtdsdr6l

3 .
a. Ostoros Kijzs€g Onkormdnyzat K6pviselii-
testiiletenek rendelet terwezete a Helyi Epit6si
Szabilyzat elfogad6srira
b. Javaslat a telepiilesszerkezeti terr'
lcirdsinak j6v6hagy6srira

a. Javaslal a kdltsegvetesi szervek Alapito
Okiratainak m6dosites6ra
b. Javaslat a Dr. Kendny Ferenc Altal6nos
lskolaAlapit6 Okiratenak m6dosit6siira
c. Javaslat az Onkonndnyzat dltal alapitott
kdlts6gvetesi szervek j og6ll6s6nak 6s
gazd6lkoddsdnak feliilvizsg6latir6l sz6lo
50/2009. (V 14.) sz61nri haterozat
m6dositis6ra
d. Javaslat a kdlts6gvetesi szervek
megsziintet6s6re
e. Java5lat az Inlezmen) fenntaflo \4iko-
tdrsul6sra vonatko26 T6rsuLisi Me96llapodris

5 .
Javaslat a Ved6n6vel kiitend6 feladat-elatdsi
szez6d6s j6vrhagyes6ra

6.
Egy6b igyek, inditvanyok
- Szem6lyi javaslat a Novaj-Ostoros Sport
Egyesiilet Blnitksegebe val6 deleg6ldsra
- Tej6koztat6 Mezei In1Ie 0162. hrsz-i
ingatlanv6teli sz6nd6k616l
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Az Altal6nos lskola 6. osztelya izgalmas
osztdlykirendulason vett r6szt a MAtriiban. Az
alabbiakban az oszt|ly 6lm6nybesz6mol6j6t
olvashatjAk a j6l sikeiilt programr6l.

Az osztilykirindulis

Reggel mer mindenki izgult amikor az
iskoliban gyiilekezti.ink.
Minden gyerek ar6l besz6lt,hogy mit fogunk
csiniilni, hova megyiink, milyen iesz a
kir6ndul6s. A fifk mindig tal6lrak tem6t,
csakigy mint a lanyok.

A feln6ttek 6pp olyan vid6mak voltak mint mi.
Aztiin megjdtt a busz 6s mindenki megtalAlta a
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 hatalmas mamutcsontvAz. Villogtak
a vakul.mindcnki csoddlkozon hiszen mdg
senki sem l6tott i lyet. Az idegenvezetd
bevezetett minket kiiltinbtiz6 szobikba,ahol
korabeli  bi l torok, vad6sztr6feAk voltak.
Mindenki talalt mag6nak valami erdekess6get,
amire r6csodilkozhatott. Amikor v6geztiink az
epiiletben, kimentiink a parkba,a halast6hoz 6s
paran k6ftek zacsk6t, hogy kifogianak egy
aranyhalat-sajnos sikerteleniil-.

minket a kalandpark. V6gre oda6rtiink 6s
mindenki vidaman 6s kivAncsian szAllt ki a
buszb6l. Szerencsdnt volt, hiszen nem voltak
olyan sokan 6s a kis6rcik fizettek nekiink egy-
egy menetet abob-on (abob egy olyan,jrimii"
ami sinen es e16g gyorsan f:ut). De ez az egy
menet senkinek sem volt el6g, mcrt mire
elerkeztiink a pdlya vegere,mindenki feliilt 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 mindannyr-
unknakj6l esett mert picit meleg volt az id6.

Veget 6rt ez akirindulas is,de a visszariton sem
unatkoztunk mert volt mit mes6lni egy-
mAsnak,es mindenki 6rdekes €lm6nyekkel tdn
hva.

6. osztaly
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Elmflt a gyereknap

Ujra megrendez€sre keriilt az ostorosi 6ltal6nos
iskolaban a hagyom6nyosnak mondhat6
gyereknapi rendezv6ny.

A gyermekek es hozz{!?,rtoz6ik drdnrnel es
6rdekl6d6ssel fogadt6k a meghivott vend6-
geket.

A ti lzollo autol. renddrsdgi aut6t 6s a
rend6motort szinte azonnal birtokukba vettek
6s kipr6b6ltdk. A renddr kuty6t szeretettel
raj ongtak kijrtl.

Kozbel' az Unikomis Egri ijesz Egyesiilet
kiLptirztatta el anezlket 6s c€lba l6ni tanitottak a
gyerekeket.

Meglrkezelthozzink Vany6 Atti16n6 Mdrti aki
k6zmtves foglalkoz6st tartott, amit ugyancsak
nagy €rdekliides iilelt kiidil.

Kupi6r J6nos is megtiszteltjelenl6tevel aki az
agyagozas rejtelmeibe avatta be a sorban 6116
6rdekl6d6ket.

Egy kedves sziil6t6l Fidel Andrerit6l akinek a
gyeteke az ostorosi iskol6ba j6r,baseball
sapkAkat kaptak a gyerekek.

A gyerekek etv6ltozdset kal6zza, stuk nny6,
cicdve. pegazussii azarcfestes tette lehel6v6.
Letv6ryos zenes tancbemutat6t lathattak Papp
Litszl6 vezette Starlight Family T6nciskola
j6volt6b61.

Brir az id6j6r6s nem kedvezett, de a r6sztvev6k
kedve nem hagyott alebb annak ellen6re
sem,hogy a l6gv6rakat nem tudtak kitulladrisig
hasznilni.

Szeretettel €s nagy kiv6ncsisaggal fogafta& a
karate bemulal6l is a Shotokan-Kit^asznl
Karate Egyesiilett6l.

Az iskola sziil<ii munkakiizdssege vet6l-
ked6kkel, tombolaval, iiditclvel, j6gk6mmel,
pizz6val, popcornnal €s vattacukorral
kedveskedett a gy€rekeknek.

A R6di P6ks6g igaz6n finom,izletes sajtos 6s
tepert6s pogAcseit fogyaszthattdkar6sztvev6k.
Novotta K6lmenn6 palacsint6val lepte meg a
gyerekeket.

Eziton szeretnenk megktisziinni a Polgar-
mesteri hivatalnak,pedag6gusoknak, sziil6k-
nek 6s a tAmogatoknak a segitseget.

Tamogat6ink:
Ostorosi Polgermesteri hivatal
Pedag6gusok
Sziil6k
Tiizolt6s69
Rend6rs6g
u n lKom I s E gn rl asz bgyesu I eI
Shotokan-K6zhaszmi Karate Egyesiilet
Starlight Family Tenciskola
Vany6 Attil6n6 M6rti kezmiives
Kupier Jenos fazekas
R6di P6ks6g
Novoth Kalmdnn€
FidelAndrea

Kiisz6nettel: Sziil6i Muntakitziiss6g
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Parazitik IlI. - V6dekez6s

A kutydk 6s a macskik kiilijnf6le belsti
6l6sktjd6i elleni kezel6sre vannak megfelel6
hat6anyagokat tartalma26 illatgy6gyszerek
(antiparazit ikumok),,  amelyek rendszeres
alkalmazAsiival nemcsak a fert6zdtts696t
csokkenthetjiik, hanem ez lehet6seget teremt-
het az ember fert6z6d€s€nek a megeldzesere.
Temeszetesen ezek, az 6llatok resz€re adhat6
k6szitm6nyek nem alkalmasak a fefi6z6ddtt
ember kezel6s6re. Sajnos az emlitett fajok
fej lc!d6si alakjaival fert6zciddtt emberek
kczelise rendkiviil nehez, gyakran kilitestalan.
Ennek az is az oka, hogy az emberben ezek a
f6rgek, egysejtiiek els6sorban a kiildnf6le
szdvetekben tart6zkodnak, v6ndorolnak, igy
ezek a gy6gyszerek nehezen 6rik el ezeket a
fcjl<id€si alakokat.

A hangsily az dllatok rendszercs kezeldsin

Az adott parazita el len a megli lelo 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
kdrnyezct6ben t6rt6nik a kezel€s.

A kiizeg6szsegiigyi vcszilyt is csdkkcnt6
fontos a.jAnlasok a kutya- 6s macskataft6k
szdm6ra a bels<i 6l<isk6drik elleni vddekez6ssel
kapcsolatban

Korai (14 napos kiskutyekn6l!),  valamint
ism6telt f€regtelenites (nomcsak a kdly6k-
6l latoknAl) megfelelci  id6ben, valamint
id6kdz6nk6ni (feln6tt 6llatoknril negyed6-
vente).

Az ors6f6rgek kdziil az egyik faj (Toxocara
canis) 16rv6i a kdlydkkutya szeNezetebe az
ell6s utrin kb. 20napig a tejjel (szoptatds ritjin)
is bejuthatnak. Igy ism6telt (2-3 h€t m[]va)
kezel6s sziiks6gcs az [jabb f6rgek kil'ej16-
d6s6nek a megakadiilyoz6s6r'a. A szoptat6
anyaiillatok a kiilykeik nyalogat6sa soran rs
fert6z6dhetnek, igy tanacsos a szoptatiis ideje
alatt lrzckct i s kezelni.

Feln6tt allatok negyedevenkenti rendszeres
f6regtelenitisc.

Az alomb6l kikeriil6 kdlykijk szorzet6nck
lemosdsa (tal6lt ,  befogadott kiskutydk,
kismacskik eset6ben kiildndsen fontos), meg
rnielcitt a gyerekek az 6llatokhoz nyulndnak.

A kutyik i l tal  i i r i tett  b6lsdr rendszeres
eltavolitisa (pl.:kennelekben), ill. ahol,,t6rt6nt
a baleset" (pl.  lak6sban) a hely alapos
felmosii .a. fencit lcr l6se. To\dbbd, ha mdr
setrltatjek a kutydt €s veledeniil a jArda
ki jzep6re pottyantott az el lat,  szinten
megt6ft 6njen a,,biinjel" eltAvolitisa.

A macskaalom naponk6nti cserqe, a tilca
fefi6tleniteso.

Nem szabad adni nyersen, f6lcg sertis, nyil,
juh, kecske bels6s6get (pl.: maj,16p stb.)

A kutyak tivoltafiisa a i6tsz6terekt6l 6s a
parkok azon r6sz6t6l, ahol a gyerekek jetsza-
nak.

Rendszeres (legal6bb f6l6vente egyszer) dllat-
orvosi ellen6rzesre (bilsArvizsgalatot k6mjl)
r  i nn i  az  i l l a t o t .  akko r  i s .  ha  a  t u  l a j dono '  " emmirendellenes.6gel ncnr laldl a kUlydja es a
macskeja egeszs€gi Allapotdban.

Az alapvct6 higi6niai szabrilyok betart6sa,
l dbbek  kb , / b l l  r ends re res  kdzmosas  az
rillatokkal val6 foglalkozes kijzben 6s ut6na.
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Az Ostorosi Oregfiik sikere
a kispdlyis labdarfg6 bajroksigon

Kd/segiinl Oregfiuk labdamg6 csapala sTdp
eredm6nnyel szerepelt a Kisp6ly6s Oregfiitk
Labdarug6 Toma I. r6sz6ben.

A vdrosr bajnoksdg lavaszi fordulojdn az
ostorosi csapat a m,sodik helyen vegzett a
r6sztvev6 ll csapat kdziil. A szinvonalas
merk6z6s-sorozaton 1 ditntetlen, I vcreseg volt
az eredmenyiik, a toma tijbbi m6rk6z6s6n mind
gy6zelmet arattak.

A sportol6knak el6rt eredm€nyeikert gra-
tul6lunk, tov6bbi sikeres m6rkdzeseket
kivinunl<!

ijjra Internet tanfolyam a
R6dei Miivel6d6si Hdzban

A tavalyi nagysikerii Szamit6gepkezel6i 6s
Intemet tanfolyam ut6n az idei evben is
lehet6sege ad6dik 100 ostorosi lakosnak arra,
hogy reszt vegyen a R6dei Miivel6d6si Hfz
6lta1 szervezett 100 6res ingyenes Intemet
tanfolyamon. A tanfolyamok tervezett ideje
augusztus - szeptember h6nap.

A tanfolyam szeptember h6napban indul - a
jelentkez6k szdmdt6l flig6en - tiibb csoportban
is.Az oktatdson mind elmeleti, mind gyakorlati
ismereteket kaphatnak az 6rdekl6d6k.

Verjuk a teljesen kezd6, illetve az Intemetet
mir hasznril6 lakosok jelentkez6s6t is.

Az 6rek iddbeosztasAr6l, valamint a csoportok
alaku16s6r61 lapunl( jiliusi szdm6ban olvas-
hatnak reszleteket...

Tel.: 30/2063-785
e-mail: info@ostorosmuvhaz.hu
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